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Въведение 
 
Настоящият годишен доклад се основава на наблюдение, насочено върху институционалната уредба и 

фактическото взаимодействие между различните държавни органи, както и върху правните и практически 

стандарти за провеждане на производствата, уредени в националното бежанско законодателство1, и тяхното 

съответствие с общопризнатите принципи на международната закрила и общите правни стандарти в 

областта на убежището на Европейския съюз (acquis communautaire).  

От 1 януари до 31 декември 2018г. наблюдението е осъществено от 3 адвокати от БХК по отношение на общо 
607 производствени действия в транзитните (ТЦ), регистрационно-приемателните центрове (РПЦ) на 
Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, наблюдение на постановени решения по молби 
за закрила и наблюдение на качеството на съдопроизводствата по разглеждане на жалби против решения 
на ДАБ.  Наблюдаваните производствени действия кореспондират на същия брой лица, търсещи закрила, от 
които 406 мъже, 101 жени,44 деца и 56 непридружени деца.  Видовете производствени действия, които са 
наблюдавани, включват: 

• 171 регистрации (116 в ТЦ-Пъстрогор и в РПЦ-Харманли, 22 в РПЦ-Баня и 33 в РПЦ-София); 

• 178 интервюта в производство по общия ред (136 в ТЦ-Пъстрогор и в РПЦ-Харманли, 22 в РПЦ-Баня 
и 20 в РПЦ-София); 

• 140 решения на ДАБ по подадени молби за международна закрила; 

• 118 съдебни заседания по жалби срещу решения на ДАБ. 
 

Наблюдението през 2018г. е извършвано ad hoc поради липсата на достъпен седмичен график на 
планираните от ДАБ производствени действия. 

 
Възпроизвеждането на настоящия доклад е допустимо с изключение за търговски цели и при условие 

за изрично посочване на източника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Закон за убежището и бежанците, в сила от  1 декември 2002г.  (обн. ДВ бр.54/2002); 
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Част Първа: Методология 
 

Предмет на наблюдението са производствените действия, провеждани по реда на Закона за 

убежището и бежанците от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ). Съгласно 

закона 2  ДАБ е компетентният национален орган, който осъществява регистрацията, разглеждането на 

индивидуални молби за убежище и закрила, подадени на територията на Република България и вземането 

на решения по тях.  

Наблюдението обхваща всички фази на производствените действия на администрацията от регистрацията 

на търсещия закрила през отделните етапи на производството до връчването на решение по нея. 

Наблюдение се извършва също и върху качеството на актовете (решенията) на ДАБ, постановявани в 

административното производство и съдопроизводствата по жалби против отрицателни решения по молби 

за международна закрила. 

Наблюдението се извършва ежеседмично на случаен принцип и включва събиране на данни за начина, 

способите и практиките по провеждане на производствата по ЗУБ, които се отразяват в стандартни 

формуляри за оценка на интервю (Приложение 1), оценка на решение (Приложение 2) и наблюдение на 

съдопроизводствата (Приложение 3).  

Мониторингът на процедурата на административна фаза се осъществява в териториалните поделения на 

ДАБ, а именно:  

- регистрационно-приемателните центрове (РПЦ) в гр. София, с. Баня, община Нова Загора и гр. 
Харманли;  
 

- транзитния център (ТЦ) в с. Пъстрогор, община Свиленград; 
 

- откритият през 2016г. център или помещение от затворен тип в 3-ти блок на СДВНЧ София 
(кв.“Бусманци“), на подчинение на ДАБ, в който да се провежда производство по предоставяне на 
международна закрила в условия на задържане и ограничаване на свободата на движение при 
ограничението това да се прилага при определени условия и за възможно  най-кратък срок.  

Наблюдение върху актовете (решенията) на административния орган, постановявани в тези производства се 

извършва в териториалните поделения на ДАБ и в регионални административни съдилища и Върховния 

административен съд , а наблюдение върху съдопроизводствата по жалби против отрицателни решения, се 

извършва в съответните регионални административни съдилища и Върховния административен съд. 

                                                 
2 Чл.2, ал.3 от Закона за убежището и бежанците (ЗУБ); 
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Част Втора: Резултати и констатации 
 

2.1.    Производство по предоставяне на международна закрила 
 

2.1.1.     Достъп до процедура и регистрация  

  

Националният закон урежда3 правото да се заяви молба за международна закрила както пред длъжностно 

лице от Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет (ДАБ), така и пред други държавни органи, 

които са длъжни незабавно да препратят молбата до ДАБ. Обичайно това са органите на МВР, занимаващи 

се с административния контрол на границите (Главна дирекция „Гранична полиция“, ГДГП) или 

административния контрол на чужденците (Дирекция „Миграция“, ДМ).  

По правило, кандидатите, които са подали молба за международна закрила пред длъжностно лице на 

Държавната агенция за бежанците, следва да бъдат регистрирани в срок от 3 работни дни4 от подаването на 

молбата.  

Когато молбата за международна закрила е заявена пред друг държавен орган – най-често органите на МВР, 

регистрацията от ДАБ на заявителите трябва да бъде извършена в срок от 6 работни дни5 от подаването на 

молбата.  

ДАБ следва да извърши личната регистрация6 на чужденеца, който е подал молбата за закрила, като за тази 

цел се попълва регистрационен формуляр, снемат се отпечатъци, провеждат се действия по обиск и преглед 

на вещите и се открива лично дело на чужденеца.  

През 2018г. отново бе констатирано неспазване на срока за регистрация от 6 работни дни средно с 9 
календарни дни, равняващи се на 7 работни дни, или, закъснение от средно 1 работен ден. За сравнение  
закъснението през 2017 г. е 9 работни дни, през 2016 г. закъснението е било с 1 работен ден, през 2015г. -  
10 календарни или 8 работни дни, през 2014г. - 11 календарни или 9 работни дни и 45 календарни или 33 
работни дни през 2013 г. 
 

 

                                                 
3 Чл. 58, ал. 3 и 4 от ЗУБ; 
4 Чл. 61, ал. 2 от ЗУБ 
5 Чл.58, ал.4 от ЗУБ; 
6 Чл. 61, ал. 2-6 от ЗУБ;  
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Друго, доста по-съществено нарушение на закона, което продължи и през 2018г., бе провеждането на 

производства по предоставяне на международна закрила в центровете за административно задържане на 

чужденци (СДВНЧ) от органите на ДАБ. През 2018г. в СДВНЧ на МВР наблюдението установи провеждането 

на общо 24 бежански производства в центрове за задържане на незаконно пребиваващи чужденци.  

Като причина за задържането Държавната агенция за бежанците посочва отказ за освобождаване на 

търсещите закрила от страна на Дирекция „Миграция“ на МВР.  

От своя страна, Дирекция „Миграция“ на МВР посочва като причина оперативна информация от Държавна 

агенция „Национална сигурност“ за необходимост определени кандидати, търсещи закрила да бъдат 

задържани докато за тях се провеждат допълнителни индивидуални проверки и скрининг.  

В хода на наблюдението, обаче, БХК установи почти константна зависимост между притежаваните от 

кандидатите валидни документи за самоличност/пътуване и продължаването на задържането им в 

депортационните центрове на МВР въпреки подадената от тях молба за закрила. Това предполага, че 

незаконното задържане на лица, търсещи закрила, в депортационните центрове на МВР (СДВНЧ) се 

провежда с цел да се подсигури тяхното незабавно принудително връщане при евентуално приключване на 

бежанското производство с отказ.  

Задържането с цел извеждане на незаконно пребиваващ чужденец 7  и задържането на кандидат за 

международна закрила8 се обуславят от различни правни режими (Решение от 30.11.2009 г., делото К., С-

357/09 P., EU: C: 2009:741, т. 45).  

По силата на самия закон9 (ex lege) наложените от МВР принудителни мерки по връщане (депортиране) и 

задържане на незаконно пребивващ чужденец се спират автоматично от момента на подаването на молба 

за международна закрила до приключването с окончателно решение на производството по оценката й от 

ДАБ и съда.  

Това положение се потвърждава и от практиката на съдилищата, в това число – Върховния административен 

съд10, които примат, че с подаването на молба за предоставяне на закрила статуса на молителя се променя 

от незаконно пребиваващ чужденец на търсещо международна закрила лице като промяната в правния 

статус настъпва автоматично, съгласно чл. 6, ал.1 Директива 2013/33/ЕС (Приемателна директива).  Поради 

това съдилищата приемат, че с промяната на правния статус лицата, заявили молба за закрила пред органите 

на МВР, отпада и правното основание за тяхното задържане в СДВНЧ и МВР следва да преразгледа 

заповедите за принудително настаняване (Решение на Съда на Европейския съюз от 30.05.2013 г., дело M. 

A., С-534/11, ЕU: C: 2013:343). 

 

 

                                                 
7 Уредено в чл. 44, ал. 6 от ЗЧРБ, съответно в чл. 15 от Директива 2008/115/ЕС 
8 Предвидено в чл.45б, ал. 1 ЗУБ, съответно в чл. 7 и 8 Директива от 2013/33/ЕС и чл. 26 от Директива 2013/32/ЕС  
9 Чл.67, ал.1 от ЗУБ 
10 Определение №612 от №612/17.01.2017г. на Върховен административен съд, Седмо отделение по адм.д.№ 14218/2016г.  
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Въпреки това Дирекция „Миграция“ продължи и през 2018г. да провежда подготвителни действия по 

връщането на определени кандидати за международна закрила с първи молби паралелно с провеждането 

на бежанското им производство, докато те оставаха задържани в депортационните центрове за незаконно 

пребиваващи чужденци. Това значително отслабва шансовете на задържаните по този начин кандидати да 

получат правилна, но най-вече – безпристрастна и непредубедена оценка на молбите им за международна 

закрила. 

Практиката по задържане на лица, търсещи закрила, в депортационните центрове на МВР е в нарушение и 

на основанията за задържане на кандидат за закрила по чл.8, ал.3 от Директива 2013/33/ЕС (Приемателна 

директива),  

Съгласно националния закон в случай, че наистина е наложително определени кандидати за международна 

закрила за бъдат задържани във връзка с проверки по националната сигурност 11 , в такъв случай 

председателят на Държавната агенция за бежанците може да постанови задържане в център на ДАБ от 

затворен тип (ПЗТ)12.  

Практиката на ДАБ през 2018г. да провежда производства по ЗУБ в депортационните центрове на МВР 

(СДВНЧ) съставлява и допълнително нарушение на закона относно мястото на задържане13 и сроковете на 

задържане по време на бежанските производства14. 

В резултата на описаната по-горе практика през 2018г. 0.5% 15  от подалите молба за закрила в 

депортационните центрове са били задържани за повече от 3 месеца и 0.2 %16 са изтърпели задържане над 

6 месеца преди да бъдат освободени и преведени в център на ДАБ за регистрация и процедура. Спрямо 

някои от тях освобождаването и настаняването им в център на ДАБ бе осигурено едва след завеждане на 

дело пред съд срещу Дирекция „Миграция“ на МВР заради продължаващото им незаконно задържане в 

депортационен център. Въпреки отбелязаното подобрение в сравнение с предходната 2017г. 17  и 

минималния брой засегнати лица, тази практика продължава да търпи критика. Критиката се обуславя от 

сериозното нарушаване на правата на търсещите закрила, засегнати от нея и които са лишени на практика 

от почти всички права и гаранции, които им се дължат по време на производството за предоставяне на 

закрила и които не могат да бъдат осигурени в депортационните центрове на МВР. 

Гореописаната ситуация не обхваща и засяга лицата, подали последваща молба за международна закрила, 

тъй като съгласно закона те нямат право да останат на територията на страната18 и спрямо тях могат да бъдат 

извършвани полицейски процедури по принудително връщане (депортиране). 

 

                                                 
11 Чл.45б, ал.2, т.3 от ЗУБ вр. чл.8, ал.3, б.“д“ от Директива 2013/33/ЕС (Приемателна директива) 
12 Чл.45б вр. чл.47, ал.4 от ЗУБ 
13 Чл.45б вр. чл.47, ал.4 от ЗУБ 
14 Чл.45б, ал.1 вр. чл.45г, ал.5 от ЗУБ 
15 9 търсещи закрила от общо 1876  търсещи закрила пред 2018г. ; 
16 3 търсещи закрила от общо 1876  търсещи закрила пред 2018г. ; 
17 2017г.: 2,5% задържани за повече от 3 месеца и 1,66% са изтърпели задържане над 6 месеца; 
18 Чл.76в, ал.2 от ЗУБ 
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През 2018г. продължи практиката на ДАБ да отказва да регистрира кандидати за международна закрила, 

когато те се явяват лично и директно в техен регистрационно-приемателен център. Макар и единици на фона 

на също силно намалелия брой кандидати за закрила, в тези случаи ДАБ продължава да подава сигнал до 

местното полицейско управление за задържане на кандидата, в резултат на което кандидатът бива задържан 

от МВР в център за депортиране на незаконно пребиваващи чужденци (СДВНЧ). Едва в центровете за 

депортиране на МВР на кандидата се дава възможност за депозира писмена молба за предоставяне на 

международна закрила, която се препраща до ДАБ.  

Тази незаконосъобразна практика продължава от средата на 2014г. насам. 

И през 2018 година на търсещите закрила лица не бе осигурена възможност да заявят нуждата си от 

международна закрила в неработни дни и след изтичане на официалното работно време на служителите от 

ДАБ. 

2.1.2. Уязвими групи   

 В бежанските производства на всеки един етап служителите на ДАБ са длъжни да отчитат 19 

особеното положение и специалните потребности на чужденците от уязвима група.   

Съгласно дефиницията на закона 20  „лица от уязвима група“ са малолетните или непълнолетните, 

непридружените малолетни и непълнолетни, хората с увреждания, възрастните хора, бременните жени, 

самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, жертвите на трафик на хора, лицата с тежки 

здравословни проблеми, лицата с психични разстройства и лицата, които са понесли изтезание, изнасилване 

или други тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие. 

Според установените стандарти 21  ранна идентификация на уязвимост на кандидатите за закрила и на 

специфичните им нужди следва да бъде извършвана на най-ранния възможен етап, което в контекста на 

бежанската процедура означава, че идентификацията на уязвимостта трябва да се направи по време или 

непосредствено след личната регистрация в центровете на ДАБ. Становището на ДАБ в тази връзка е, че 

съгласно вътрешните правила на работа е създадена организация още по време на регистрацията да се 

установява евентуалната принадлежност на конкретния кандидат към уязвима група. Съгласно правилата на 

ДАБ22 експерти от дирекция „Социална дейност и адаптация“ следва да присъстват при провеждането на 

първичния медицински преглед, за да се установи дали кандидатът принадлежи към уязвима група и дали 

има специални потребности като констатациите следва да се отразяват в приложение към регистрационния 

лист.  

 

 

 

                                                 
19 Чл. 30а от ЗУБ; 
20 §1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗУБ; 
21  http://www.unhcr-centraleurope.org/en/what-we-do/caring-for-the-vulnerable/caring-for-the-vulnerable-in-asylum.html , а така също 

и http://www.unhcr.org/4371fa162.pdf  
22 Чл.29, ал.2 от Вътрешните правила на ДАБ  

http://www.unhcr-centraleurope.org/en/what-we-do/caring-for-the-vulnerable/caring-for-the-vulnerable-in-asylum.html
http://www.unhcr.org/4371fa162.pdf
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Въпреки че измененията на вътрешните правила бяха формално утвърдени23 от ДАБ едва в края на 2018г., 

наблюдението установи, че на практика през цялата година във всички регистрационно-приемателни 

центрове действително бе осигурено засилено присъствие на социалните експерти от ДАБ при провеждане 

на регистрацията на кандидатите за закрила. Съгласно ДАБ за събиране на информацията се използва 

въпросник за ранна идентификация24  на кандидати за закрила с травматичен опит, за да се определят 

специалните потребности и насочването към адекватна психологическа или медицинска грижа. В някои от 

регистрационно-приемателни центрове на ДАБ, основно в София, се провеждаха и групови консултации на 

новонастанените кандидати за закрила за установяване на здравните или социалните им нужди. В този 

смисъл през 2018г. се отбеляза значителен напредък в ранната идентификация на уязвимост на кандидатите 

за международна закрила, макар да се препоръчва по-стриктно спазване на задължението за събиране на 

констатациите като приложение към личното досие на кандидата. Наблюдението констатира, че от всички 

мониторирани случаи в 30% (105 случая) кандидатите заявяват, че с тях е било проведено социално интервю 

за установяване на нуждите им, но по преписката не се открива никаква информация в писмен вид в някоя 

от утвърдените форми25, изготвена и приложена от социалните експерти на ДАБ досежно уязвимостта на 

съответния кандидат.  

В същото време в 100% от наблюдаваните случаи на придружени и непридружени деца по преписката им 

няма приложен социален доклад от отдел „Закрила на детето“ към съответната дирекция „Социално 

подпомагане“ (ОЗД-ДСП). При наблюдението на съдопроизводствата се установи, че по отношение на 

непридружените деца такива доклади социалният работник от ОЗД, който участва в производството, изготвя 

във всички случаи, но като правило те се докладват единствено на директора на съответната дирекция 

„Социално подпомагане“, но не се комуникират и до ДАБ и поради това не се обсъждат и вземат предвид 

при оценката на случая и вземането на решение. 

През 2018г. между МВР и Националното бюро за правна помощ (НБПП) бе сключено партньорско 

споразумение,  финансирано от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съгласно който НБПП предоставя 

правна защита и административна помощ за уязвимите лица в рамките на производството по по 

предоставяне на международна закрила със срок на изпълнение до 31.01.2020г.   

В двустранен протокол за изпълнение на споразумението 26 , ДАБ и НБПП уредиха способите за 

идентификация на уязвимите лица, за които следва да се ангажира правна помощ. Така, бе прието 

принадлежността към „уязвима група“ да се установява от служителите на ДАБ въз основа на данни, 

установени по време на регистрацията на кандидата27, първоначалния28 или последващия29 медицински 

                                                 
23 Вътрешни правила за провеждане на производство за предоставяне на международна закрила в ДАБ при МС, 
утвърдени на 17 декември 2018г. 
24 Формуляр за идентификация и оценка на нуждите (ФИОН), формуляр за индивидуален план за подкрепа и 
насочване (ФИПП) и формуляр за социална консултация (ФСК). 
25 Виж, по-горе бележка под линия 24 
26 Протокол за изпълнение на дейност „осигуряване на правна помощ на уязвими групи от граждани на трети страни“ в 
рамките на грантово споразумение HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 „По-нататъшно укрепване на националния 
капацитет на Република България в областта на убежището, миграцията и връщането“, сключен на 1 март 2018г. 
27 Чл.61, ал.2 от ЗУБ 
28 Чл.61, ал.6 от ЗУБ 
29 Чл.61, ал.5 от ЗУБ 
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преглед, психиатрична консултация30 или експертиза за определяне на възраст31, както и чрез всякакви други 

допустими действия, доказателства или доказателствени средства по реда на ЗУБ или АПК. Когато се 

установи принадлежност към друга „уязвима група“ и при изразено желание от страна на чужденеца 

отговорното длъжностно лице от ДАБ – МС незабавно изготвя докладна записка до директора на 

съответното териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при МС, в което е настанен 

чужденеца, търсещ закрила. При изразено желание от страна на чужденеца от уязвима група да получи 

правна помощ директорът на съответното териториално поделение на ДАБ – МС, в което е настанено лицето, 

или упълномощено от него лице, в срок до 3 дни от получаването на докладната записка, изпраща чрез поща, 

факс или електронна поща до председателя на НБПП, уведомително писмо с молба за определяне на 

адвокат, който да предостави правна помощ в рамките на споразумението.  

През февруари 2018г. НБПП извърши подбор и обучение32 на служебни адвокати от Националния регистър 

за правна помощ, които да изпълняват предоставянето на правната помощ на уязвими лица от началото на 

административната фаза на производството по предоставяне на международна закрила.  По този начин 

НБПП изпълни изискването за предоставяне на квалифицирана правна помощ с оглед спецификата на 

бежанските производства и особената категория лица, на които се предоставя правна защита. 

 

През 2018 г. ДАБ извърши актуализация на стандартните оперативни процедури за превенция и реакция при 

сексуално и свързано с пола насилие. Препоръчва се тези СОП да бъдат комуникирани по достъпен начин, 

например на сайта на ДАБ, за ползване от организациите и другите доставчици на услуги за кандидатите за 

международна закрила. 

 

2.1.3. Процедури спрямо непридружените деца  

 Доколкото съгласно двустранния протокол между НБПП и ДАБ 33  бе прието уязвимостта да 

установява от служителите на ДАБ въз основа на данни, установени по време на регистрацията на кандидата, 

дори след 1 март 2018г. регистрациите на непридружените малолетни и непълнолетни деца, търсещи закрила, 

бяха провеждани без присъствието на техен представител от общинската администрация или упълномощен 

от него служебен адвокат. 

 

Така, през 2018г. бяха наблюдавани 38 мониторирани случая ( 97%) на регистрации на непридружени деца, 

търсещи закрила без присъствието на представител, назначен от общинската администрация, определен от 

кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице, съгласно Закона за убежището и 

бежанците.   

За разлика от изминалата година, когато в 100% от наблюдаваните регистрации се установи присъствието на  

социален работник от отдел „Закрила на детето“ към съответната регионална дирекция „Социално 

подпомагане“ (ОЗД-ДСП), през 2018 година наблюдението установи, че в 97% от мониторираните случаи (38 

случая) регистрациите на непридружени непълнолетни и малолетни деца са били проведени в отсъствието 

                                                 
30 Чл.63а, ал.6 от ЗУБ 
31 Чл.61, ал.3 от ЗУБ 
32 Обученията на служебните адвокати бяха проведени от БХК в изпълнение на Тристранния протокол между НБПП, 
ВКБООН и БХК; 
33 Виж, точка 2.1.2 от настоящия доклад 
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на социален работник от отдел „Закрила на детето“. Освен това, в нито един от мониторираните случаи не 

бе установена последваща подкрепа или интервенция от страна на социалните работници от ОЗД-ДСП в 

полза на непридружените деца или друга намеса при необходимост по време на проведените с децата 

интервюта или други процесуални действия. Там, където надлежните социални доклади са изготвени, те или 

съдържат неотносими и бланкетни препоръки, или изобщо не са комуникирани до Държавната агенция за 

бежанците. Поради това все по належаща е необходимостта както от спешно, така и последващо редовно 

повишаване на знанията и квалификацията на социалните работници от ОЗД относно особеностите на 

работата с непридружените деца и съществуващите трайни решения, за да се подобри качеството на 

закрилата им съгласно стандартите за защита на техния най-добър интерес. Това положение през 2018г. 

съставлява влошаване на стандарта за услугите по закрила за непридружените деца от страна на отделите 

„Закрила на детето“ към съответните дирекции на Агенцията за социално подпомагане.  

ДАБ разполага с утвърдени формуляри за изготвяне на бърза оценка за най-добрия интерес на детето до 24 

часа от регистрацията и пълна оценка при констатиран риск (висок или среден) за непридружени деца. За 

2018г. няма наблюдение по приложението на практика на тези формуляри, доколкото те не се приобщават 

към личното досие и административната преписка на непридружените деца. 

В рамките на двустранния протокол34 по време на производството ДАБ се задължи да уведомява кметовете 

на съответните общини, че съществува възможност за ангажиране на правна помощ по отношение на 

непридружените малолетни и непълнолетни лица, която ще бъде предоставяна от адвокати към НБПП. По 

отношение на непридружените малолетни и непълнолетни лица искането до НБПП за предоставяне на 

правна помощ се прави от представителя по чл. 25, ал. 1 от Закона за убежището и бежанците с копие до 

ДАБ – МС. 

 

Осигуряването на правна помощ на административна фаза на непридружените деца, търсещи закрила, бе 

мониторирано в 4 случая. Още от края на 2017г. представителите от общинската администрация, започнаха 

да заявяват искания за предоставяне на правна помощ към Националното бюро за правна помощ (НБПП) в 

случаите, когато са предизвестени от ДАБ, че е насрочена дата за връчване на решение за отказ на 

международна закрила на представляваните от тях непридружени деца.  

Във всички мониторирани случаи НБПП осигури предоставянето на правна помощ на непридружените деца 

в срок. Назначените от НБПП служебни адвокати участваха активно в производствата със стремеж да 

осигурят най-добрата защита на представляваните от тях деца. Така през 2018г. се отбеляза значителен 

прогрес и подобрение в стандартите за защита правата на детето, прилагани от ДАБ в бежанските 

производства спрямо непридружените малолетни и непълнолетни деца.  

 

Съгласно закона  ДАБ следва да осъществява контрол и да взема мерки за предпазване на малолетните или 

непълнолетните чужденци, търсещи международна закрила, от физическо или психическо насилие, жестоко, 

нечовешко или унизително отнасяне. Наблюдението установи, че и през 2018г. малолетните непридружени 

деца, търсещи международна закрила са настанявани в общежитие „Овча Купел“,  към РПЦ-София, където 

бе обособен отделен етаж за непридружени деца на територията на центъра, а непридружените 

непълнолетни деца в общежитието във „Военна рампа“ - в отделен за тях обособен коридор с ограничен 

                                                 
34 Ibid. точка 2.1.2 от настоящия доклад 
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достъп за останалите пълнолетни настанени лица. Въпреки предприетите мерки за подобряване на 

условията в посочените общежития, условията за настаняване в тях не отговаряха на изискванията на 

детското законодателство и не предоставяха гаранции за защита на най-добрия интерес на настанените там 

деца. За непридружените деца не беше осигурена непрекъсната 24-часова грижа, извън работното време на 

щатните социални експерти на ДАБ, когато децата като правило бяха оставяни сами и без надзор. Чрез 

финансиране от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Международната организация по миграция 

(МОМ) бе възложено да създаде сигурни зони за непридружените деца с денонощна грижа в 

териториалните поделения на ДАБ, но до края на 2018г. такива зони не бяха създадени или обособени, нито 

бе осигурена 24-часова грижа. До края на 2018г. се планира да приключи ремонта на обособената за тази 

цел такава зона в РПЦ, кв.“Военна рампа“ в София, което обаче не бе реализирано.  

 

Докато се извършва този ремонт обаче непридружените непълнолетни продължаваха да бъдат настанявани 

в смесени зони и помещения, заедно с пълнолетни лица, което създава предпоставки за неблагоприятно 

третиране на децата. Липсата на 24-часова грижа за настанените непридружени деца, търсещи закрила 

улеснява достъпа до тях на лица, занимаващи се с трафик на хора и поставя в опасност здравето и живота 

им, за което свидетелства и високият процент на спиране или прекратяване на производствата на 

непридружените деца, които изоставят своите бежански процедури и напускат незаконно България.  

 

В подготовка на откриването им ДАБ утвърди разработената от МОМ методика за условията и начина на 

предоставяне на социална подкрепа в сигурните зони за непридружени лица. Препоръчва се методиката да 

бъде комуникирана до всички доставчици на услуги за непридружените деца, в това число и до 

Националното бюро за правна помощ. 

 

И през 2018г. в РПЦ Харманли, при съмнение във възрастта на търсещите закрила непридружени 

непълнолетни продължи провеждането на рентгенова експертиза на костната възраст при това без да се 

взема съгласието на назначеният им представител от общинската администрация.  На децата, които са 

счетени за пълнолетни според проведеното изследване не се назначава представител от общинската 

администрация съгласно закона, който при несъгласие на детето с оценката на възрастта би могъл да му да 

им окаже съдействие за оспорването на резултатите от нея. Костната експертиза като метод за оценка на 

възрастта е международно призната от медицинската общност като неточна и даваща отклонение до 2 

години, което е незадоволително. В тази връзка е препоръчително изготвянето и въвеждането на методика 

за комплексна оценка на възрастта, която да се основава на неинвазивни медицински, познавателни и 

социално-психологически маркери. 

 

Положително развитие през 2018 година е осигуряването на три хранения на търсещите закрила лица във 

всички РПЦ на ДАБ. За сравнение до средата на 2017г. храната за три дневни хранения се раздаваше два 

пъти дневно, включително и на непридружените деца в противоречие с изискванията на закона. 

2.1.4. Предоставяне на информация  
 

Съгласно закона35 чужденецът, заявил молба за международна закрила, се информира писмено на 

разбираем за него език относно реда за подаване на молбата, за процедурата, която ще се следва, и за 

                                                 
35 Чл. 58, ал. 8 от ЗУБ, чл. 8 и чл. 12 от Директива 2013/32/ЕС (Процедурна директива);  
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неговите права и задължения, както и за организации, предоставящи правна и социална помощ на 

чужденци, не по-късно от 15 дни от подаването на молбата.  

 

Когато обстоятелствата налагат това, тази информация може да бъде предоставена устно. Освен това, в края 

на 2015г. законът въведе изискването 36  спрямо чужденец, задържан в места за задържане, специални 

домове за временно настаняване на чужденци или намиращ се на гранични контролно-пропускателни 

пунктове, включително в транзитните зони, при признаци че може да пожелае да подаде молба за 

международна закрила, да му се предоставя информация относно възможността да направи това. За тази 

цел се осигурява превод за улесняване на достъпа до процедурата.  

 

Във връзка с изпълнението на това задължение наблюдението констатира, че в 46% (163 случая) от 

мониторираните случаи служителите на ДАБ са предоставили въвеждаща информация на търсещите закрила 

във връзка с производството им и техните права и задължения. Въвеждащата информация следва да бъде 

връчвана в писмена форма на разбираем език по време на регистрацията да съдържа указания за правата и 

задълженията на чужденците. Съгласно ДАБ кандидатите биват запознавани с Правилник за условията за 

настаняване и вътрешния ред на регистрационно приемателните центрове за кандидатите, които са 

настанени в тях, както и указания за Регламента ЕВРОДАК във връзка със снемането на пръстови отпечатъци 

и указания за правата и задълженията на кандидатите, които са получили международна закрила. 

 

Наблюдението установи, че задължението за връчване на писмена информация  е изпълнено в 48% (169 

случая) от мониторираните случаи. В останалите 52% (181 случая) от мониторираните случаи това 

задължение на ДАБ не е било изпълнено. Като причина интервюистите на ДАБ посочват монтирането в 

центровете на ДАБ на информационни табла и видеомонитори, поставени на достъпни за търсещите закрила 

лица, които излъчват анимирани клипове с обща информация за производството пред ДАБ.  

 

Действително през 2018г. в териториалните поделения на ДАБ се излъчваха информационни 

видеоматериали с обяснения на основните аспекти на процедурата за международна закрила, както и 

обяснения за ограниченията на движението в определените зони, правилата за напускане на зоната и 

последиците от неспазването им. Осигурено бе и ежедневно излъчване на видеоматериали, изготвени от 

Накицоналната комисия за борба с трафика на хора за превенция на трафика. По съвместна инициатива на 

ДАБ и ВКБООН бяха разпространени цветни постери на основните езици, предназначени за децата 

кандидати за закрила на теми „Хигиена“ и „Кой кой е в центъра“, както и информация в анимиран формат 

на тема „Дневен режим“.  

 

В териториалните поделения на ДАБ има поставени указателни табели за мястото и работното време, в които 

кандидатите могат да получат информация от служител на ДАБ за хода на тяхното производство по 

международна закрила.  

 

                                                 
36 Чл. 58, ал. 6 от ЗУБ, чл. 8 и чл. 12 от Директива 2013/32/ЕС (Процедурна директива);  
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Търсещитe закрила, настанени в затворени центрове, следва да получават информация за правилника за 

вътрешния ред на съответния център, както и за техните права и задължения, като съгласно закона 

информацията се предоставя на разбираем за тях език37. През 2018г. това задължение не бе изпълнявано. 

 

2.1.5.  Доказателства   
 

Надлежното събиране на представените от кандидата доказателства чрез изготвянето на приемо-

предавателни протоколи във всички случаи съставлява съществено нарушение на процесуалните гаранции 

за правата на кандидатите за закрила и за обосноваността на решението по същество на молбата за закрила.  

Наблюдението на бежанските производства установи, че през 2018г. в 24% (85 случаи) от мониторираните 

случаи търсещите закрила са представили документи в подкрепа на изложената от тях бежанска история.  В 

82% (70 случая) от тези случаи е изготвен протокол от решаващия или интервюиращия орган на ДАБ за 

приемането им като гаранция за тяхното съобразяване при вземане на решение по молбата за закрила, но 

в останалите 18% (15 случаи) доказателствата не са били надлежно събрани и събирането им не е било 

установено чрез изготвяне на приемо-предавателен протокол. Така, макар да е налице значителен напредък 

в събирането на представяните от кандидатите доказателства, все още са налице случаи, в които 

служителите на ДАБ допускат пропуски в това отношение. 

Съобразяването на доказателствата, представени в копие, обаче, отбеляза сериозен спад през 2018г. 

Поради особената ситуация, в която се намират,  търсещите закрила често са лишени от възможността да 

съберат и представят всички свои доказателства в оригинал, какъвто е например случая със заплашителни 

писма от недържавни агенти на преследване, актове за гражданско състояние, издадени от 

нефункциониращи към момента администрации. Тези обстоятелства не бяха съобразявани от ДАБ в 

нарушение на принципа за тълкуване на съмнението в полза на бежанеца (принцип in dubio pro fugitivo)38.   

2.1.6.  Интервю   
 

Чрез интервюто в бежанските производства се събират устни доказателства като се записват 

заявленията на кандидата за закрила и обясненията му за причините за напускане на страната на произход 

и за търсенето на международна закрила.  

Националната уредба предвижда39, че веднага след регистрирането се определя дата за провеждане на 

интервю, а чужденецът, подал молба за международна закрила, се уведомява своевременно за датата на 

всяко следващо интервю.  

Наблюдението установи, че през 2018г. едва в 28% (100 случаи) от мониторираните случаи на кандидата за 

закрила е връчена покана за провеждане на мониторираното интервю. В останалите 250 случая лицата или 

са подписали поканата за интервю, но копие от нея не им е била връчена, а вместо това единствения 

екземпляр се събира на съхранение в личното им досиета, или изобщо не са получили писмена покана за 

интервю. Неизпълнението на задължението за надлежно уведомяване на кандидата за датата на 

насроченото интервю води до неявяване на посоченото интервю единствено поради незнание за неговото 

                                                 
37 Чл.45д, ал.1, т.5 ЗУБ; 
38 Чл. 75, ал. 3 от ЗУБ; 
39 Чл. 63а, ал. 1 и сл. от ЗУБ; 
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насрочване. В същото време неявяването на кандидата за закрила на интервюто се тълкува от служителите, 

вземащи решение, като мълчаливо оттегляне на подадената молба за предоставяне на закрила в България 

и се използва като основание за спиране и впоследствие, за прекратяване на бежанското производство.  

Самото интервю следва да се проведе 40  на заявен от кандидата език, а когато това е невъзможно, на 

разбираем за кандидата език. Наблюдението установи, че в 0.86% (3 случая) от мониторираните случаи 

производствените действия с кандидатите са проведени от и на език, който те не владеят. Същото се 

извършва - в нарушение на закона - с помощта на други лица, търсещи закрила, които говорят езика на 

кандидата и този на осигурения преводач. Налице е подобрение в сравнение с предходната 2017г., когато 

това нарушение бе допускано в 2% от случаите. Въпреки това, констатираното нарушение е сериозно 

доколкото липсата на адекватна комуникация между интервюиста и кандидата е абсолютна предпоставка 

за неправилност на оценката и решението по молбата за закрила. 

При провеждането на интервю законът изисква41 да се прави аудио или аудио-визуално записване и да се 

състави протокол. Наблюдението установи, че през годината аудиозаписи са извършени в 97% (174 

мониторирани случая) от наблюдаваните производства, а само в 3% от случаите няма извършен аудиозапис 

като тези случаи касаят производства проведени в СДВНЧ.  Така, към изначално порочните производства, 

провеждани от ДАБ в депортационните центрове на МВР се добавя и допълнително, утежняващо нарушение. 

То създава предпоставки за съмнение в правилността на проведеното интервю и в коректността на 

записаните в протокола устни заявления, но също така и за невъзможност на съда да осъществи контрол при 

оспорване на протоколите от интервю на съдебна фаза, т.е. лишава търсещите закрила от средство на защита 

срещу незаконосъобразно или неправилно решение на ДАБ. 

Протоколът от проведеното интервю следва да се прочете на кандидата за закрила и да се подпише от него, 

преводача, съответно тълковника и от интервюиращия орган42. Наблюдението през 2018г. установи, че в 36% 

(126 случая) от мониторираните производства протоколите от проведеното интервю или регистрационният 

лист от извършената първоначална регистрация на молбата за закрила не са били изчетени преди 

подписването им от кандидатите за закрила. Това представлява влошаване на стандарта спрямо 2017г., 

когато това нарушение е допускано в 26% от мониторираните производства. Прочитането на протокола е 

важна гаранция с оглед установяването или отстраняването на противоречия между казаното по време на 

различните интервюта, но преди всичко досежно съобразяването на всички заявени факти и обстоятелства 

в тяхната логическа последователност при постановяване на решението по молбата за закрила.  

 2.1.7.    Правна помощ  

Държавата следва да осигурява условия43 за получаване на правна защита на чужденците, търсещи 

международна закрила в България. По принцип, физическите лица, които поради липсата на финансови 

средства не са в състояние да ангажират адвокат за оказване на правна защита и съдействие, могат да се 

ползват от правна помощ, финансирана от държавата. Държавата предоставя правната помощ чрез 

Националното бюро за правна помощ (НБПП) към Министерството на правосъдието.  

                                                 
40 Чл. 63а, ал. 7 от ЗУБ; 
41 Чл. 63а, ал. 3 от ЗУБ; 
42 Чл.63а, ал.8 от ЗУБ; 
43 Чл. 23, ал. 2 от ЗУБ; 
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От март 2013 г. чужденците, търсещи международна закрила, са включени44 в категориите лица, имащи 

право на правна помощ, финансирана от държавата.  

През 2018г. между МВР и Националното бюро за правна помощ (НБПП) бе сключено партньорско 

споразумение, финансирано от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съгласно който НБПП предоставя 

правна защита и административна помощ за уязвимите лица в рамките на производството по по 

предоставяне на международна закрила със срок на изпълнение до 31.01.2019г.   

В двустранен протокол за изпълнение на споразумението 45 , ДАБ и НБПП уредиха способите за 

идентификация на уязвимите лица, за които следва да се ангажира правна помощ. Наблюдението установи 

и през 2018 година положителната практика за съдействие от страна на ДАБ за назначаване на уязвимите 

лица, в това число на непридружените деца, търсещите закрила на правна помощ по време на 

производството за разглеждане на молбата за международна закрила и връчване на решенията по молбите. 

През 2018г. в 8 от наблюдаваните случаи на кандидатите за закрила е била осигурена правна помощ като от 

тях 4 са се отнасяли за непридружени деца, търсещи закрила. Служебните адвокати са демонстрирали 

познания по бежанското законодателство и са предоставили защита, отговаряща на изискванията за 

квалифициран помощ и представителство.  

 
 

2.1. Качество на актовете, издавани по молбите за закрила 
 
 

2.2.1. Своевременно издаване на решенията по молбите за закрила    

  

 Съгласно закона 46  в срок до четири месеца от образуване на производството по общия ред 

интервюиращият орган следва да изготви становище, което заедно с личното дело се представя на 

председателя на Държавната агенция за бежанците за решаване.  

В срок до 6 месеца  от образуване на производство по общия ред председателят на Държавната агенция за 

бежанците трябва да вземе решение, с което да предостави или откаже статут на бежанец или хуманитарен 

статут. Шестмесечният срок може да бъде продължен от председателя на ДАБ с още 9 месеца, или общо до 

21 месеца, но единствено при недостатъчност на събраните данни за конкретния случай. Кандидатът за 

закрила трябва в такъв случай да бъде уведомен за удължаването на срока –  лично или чрез съобщение с 

обратна разписка.  

От наблюдаваните през 2018 г. положителни и отрицателни решения по молби за закрила се установи, че в 

87% (122 случаи) от мониторираните случаи указаният в закона срок е бил спазен, но в останалите 13% 

взимането на решението е било просрочено с един или повече месеци. В този смисъл като цяло е налице 

                                                 
44 Чл. 22, ал. 8 от Закона за правната помощ; 
45 Протокол за изпълнение на дейност „осигуряване на правна помощ на уязвими групи от граждани на трети страни“ в 
рамките на грантово споразумение HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 „По-нататъшно укрепване на националния 
капацитет на Република България в областта на убежището, миграцията и връщането“, сключен на 1 март 2018г. 
46 Чл. 75 от ЗУБ (в редакция ДВ бр.52/2007 г.); 
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коректно спазване на сроковете за произнасяне по молби за закрила и с минимални закъснения. 

Своевременното вземане на решение по молбата за закрила е основна процесуална гаранция за 

кандидатите, доколкото елиминира както правната несигурност за самите кандидати досежно техния статут 

и перспективи, така и предпоставките за нередности и корупция в хода на бежанската процедура. 

В 100% от случаите обаче, при които е постановено решение по молбата за закрила извън шестмесечния 

срок, не е направено надлежно уведомяване на кандидата за закрила за удължаването на срока за вземане 

на решение по неговата молба.  

   2.2.2. Информация за страната на произход  

Наблюдението установи, че в 41% (58 случая) от мониторираните през годината случаи решенията по 

молбите за закрила са били основавани на актуална информация за държавата на произход, изготвена от 

ДАБ при коректно посочване на източниците на информация. Така, по-малко от половината от всички 

решения по същество на ДАБ са били основани на ясно посочени източници на информация за ситуацията в 

страните на произход на кандидадите за закрила.  

В 37% (52 случая) от наблюдаваните случаи посочената информация за държавата на произход е 

съответствала на диспозитива на издаденото решение, но в останалите 63% информацията е била частично 

или напълно ирелевантна за конкретната бежанска история. В тези случаи посочената информация в 

значителната си част е съставлявала общи факти, данни и обстоятелства, които нямат връзка с конкретния 

случая и в този смисъл се явяват неотносими за правилното му решаване.  

2.2.3. Фактически констатации  

През 2018г. в 45% (64 случая) от мониторираните случаи решенията по молбите за закрила 

идентифицират правилно основанията за предоставяне на закрила съгласно правните дефиниции на 

закона 47 . Наблюдението също така установи, че в 67% (94 мониторирани случаи) диспозитивът на 

мониторираното решение е съответствал на изложените в него факти и обстоятелства, а в 45% (64 

мониторирани случая) се изследват всички материалноправни въпроси. В останалите 55% от наблюдаваните 

случаи е постановено решение чрез използване на повтарящи се стандартни параграфи за отказ от 

предоставяне на закрила без те да кореспондират по какъвто и да било начин със заявената индивидуална 

история, изложените по преписката и по време на интервютата факти и обстоятелства или други данни, 

свързани с личността или опасенията на кандидата. По тези показатели се бележи макар и минимално 

подобрение в сравнение с предходната 2017г48.   

Значително подобрение има по отношение на ясното посочване в решенията на това кои обстоятелства се 

приемат за установени (39%, или, 55 от мониторираните решения), като в 48 от мониторираните решения 

(34%) се посочва кои от заявените обстоятелства не се приемат за установени и защо. За сравнение през 

предходната година този процент и по двата показателя е бил нулев (0%). Въпреки това все още в 99% от 

мониторираните решения решаващият орган не излага мотиви за причините да приеме обясненията на 

кандидата досежно неяснотите или противоречията в бежанската история за недостоверни, а това се прави 

бланкетно и голословно с просто отрицание. Наблюдението показва, че едва в 20% (28 мониторирани 

                                                 
47 Чл.8 и чл.9 от ЗУБ; 
48 За сравнение през 2017г. тези показатели са съответно 30%, 51%, 31% и 49%. 
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случая) в решението се прави точен анализ на възможността  молителят да  се ползва от ефективна защита 

в страната си на произход, което е пряко свързано със забраната за връщане на чужденец на територията на 

държава, в която е застрашена неговата свобода или живот, уреден в чл.33 от Конвенцията за статута на 

бежанците от 1951 г. и възприет от чл.4, ал.3 от ЗУБ.  

Както и през 2017г. обаче, така и през 2018г. в нито един от мониторираните случаи на непридружени деца 

не се прави оценка на уязвимостта във връзка с възможността за предоставяне на закрила по други причини 

от хуманитарен характер, регламентирана в закона 49 . В това отношение няма никакво подобрение в 

сравнение с предходната година. 

Бланкетното и повтарящо се изложение досежно ситуацията в определена страната на произход без оглед 

на различните индивидуални случаи, липсата на логическа връзка между фактическите констатации и 

правните изводи и оттам, погрешната правна квалификация на молбата за международна закрила, 

продължават да съставляват най-съществените и значителни проблеми при оценката в производствата по 

ЗУБ и произнасянето на решения по същество от административния орган. 

След отстъплението през предходната година50 в 2018г. бе наблюдавано подобрение досежно начина на 

разпределянето на тежестта на доказване в бежанските производства. Така, в 80% (112 случая) от 

мониторираните случаи тежестта на доказване е правилно определена и разпределена, а в 79% (111 случая) 

принципът за тълкуване на съмнението в полза на бежанеца (in dubio pro fugitivo) е бил приложен на 

практика.   

Произнасяне относно възможността за вътрешно разселване е направена само в 11% (16 случая) от 

мониторираните решения и поради това оценка за начина на прилагане на тази алтернатива не следва да 

бъде извеждана поради минималната база за сравнение и преценка. 

2.2.4. Правни изводи  

Наблюдението установи, че няма случаи, в които закрилата да е била отказана в противоречие със 

становището на интервюиста, провел процедурата по оценка на молбата за закрила.  

В същото време като цяло само в 45% (64 мониторирани случая) при постановяване на решението е била 

налице правилна идентификация на наличието на основания по Конвенцията от 1951 г. за предоставяне на 

бежански статут и в 44% (62 мониторирани случая) - правилно идентифициране на наличието на основания 

за предоставяне на хуманитарен статут.   

Наблюдението установи, че в 2 от мониторираните решения са приложени изключващи клаузи по 

отношение на търсещия закрила, като приложението е било правилно в един от случаите. 

2.2.5. Правна помощ при връчване на отрицателни решения 

През 2018г. в 2 от мониторираните случаи е предоставена правна помощ при връчване на 

отрицателни решения на уязвими търсещи закрила, като единият от случаите касае връчване на отказ на 

                                                 
49 Чл.9, ал8 от ЗУБ 
50 БХК, Годишен доклад за наблюдение на производството за предоставяне на международна закрила за 2017г., 
т.2.2.3, стр.16 
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закрила на непридружено дете. Следва да се отбележи, че голяма част от мониторираните решения са били 

връчени в отсъствие на търсещия закрила, поради невъзможност същия да бъде открит на указания адрес.  

От средата на миналата година представители от общинската администрация започнаха да присъстват  на 

връчване на решения на непридружените деца, настанени в общежитието в „Овча купел“. В доклада за 2017г. 

се препоръча този стандарт следва да бъде приложен и спрямо всички непридружени деца, търсещи 

закрила във всички териториални поделения на ДАБ с оглед на обстоятелството, че непридружените деца 

са в особено уязвимо положение, както и че за тях по принцип е невъзможно сами да организират защитата 

си срещу решение, с което им се отказва предоставянето на международна закрила. Спазването на този 

правен стандарт е от съществено значение за достъпа до съд и реализацията на правото на кандидатите за 

закрила да организират своевременно и в срок своята защита против постановеното отрицателно решение 

по молбите им за закрила.  

Следва да се отбележи обаче, че при назначена правна помощ отсъствието на общинския представител на 

непридружените деца няма да е от толкова съществено значение доколкото правата на детето ще бъдат 

надлежно защитени, а детето консултирано и подпомогнато да предприеме необходимите правни действия 

за евентуално обжалване. Въпреки това съдействието на общинския представител на непридруженото дете 

ще продължава да бъде изискуемо за надлежното подписване или приподписване на жалбата до съда. 

Затова през 2018г. следва да се отчете като съществено подобрение осигурената правна помощ за уязвимите 

лица с препоръката тя да бъде осигурена на всички търсещи закрила, или, поне като минимум – при връчване 

на отрицателно решение. 

 

2.3. Съдопроизводства по бежански дела 
 

2.3.1. Общ профил  
 

През 2018г. бе проведено наблюдение на съдопроизводствата по обжалване на отрицателни 

решения на общо 118 съдебни производства, от които  91 мъже, 22 жени,  0 придружени деца и  4 

непридружено дете. 

 

2.3.2. Равенство и недискриминация   
 

В нито едно от наблюдаваните съдопроизводства не бяха установени прояви на явна дискриминация 

или неравностойно третиране на кандидатите за закрила от страна на съда или прокурорите, участващи в 

административния процес.  

 
 
2.3.3. Превод 
 

В 63% (75 мониторирани случая) в наблюдаваните съдебни заседания са проведени с участието и 

съдействието на преводач от езика, говорим от кандидата за закрила, по чиято жалба е образувано 

съответното съдопроизводство.  
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В 61% (71 мониторирани случая) от наблюдаваните съдопроизводства обаче назначените от списъка на съда 

преводачи не са имали достатъчно познаване на съответния чужд език или на българския език, или 

познаване на съответните използвани специфични правни термини, което създава затруднения в 

комуникацията между съда и жалбоподателя – кандидат за закрила. И през 2018 година от страна на съда 

не се провеждаха действия по установяване квалификацията на преводача, и по-специално, когато същият 

не е български гражданин не се изследва степента на владеене на български език. Затрудненията на 

преводача с правилното боравене на специфичните юридически термини и непълният превод водят до 

лишаване на търсещия закрила от пълноправно участие в съдебното разглеждане на неговата жалба срещу 

решение за отказ за предоставяне на закрила. Бяха наблюдавани и случаи на непълен превод на изявленията 

на участниците в съдебното заседание, при това - по преценка на назначения преводач, без този пропуск да 

бъде коригиран от съдебния състав. 

 

2.3.4. Участие на прокуратурата  
 

Наблюдението констатира участие на прокуратурата в съдебните заседания по бежанските 

съдопроизводства в 85% (101 мониторирани случая). В 39% (45 мониторирани случая) обаче участието на 

прокуратурата бе формално, с очевидно непознаване на казуса по делото и без да се представя поне 

минимално мотивирано становище по конкретната жалба или казус.  

 

2.3.5. Процесуално представителство  
 

Общо в 72% (85 мониторирани случая) от наблюдаваните случаи кандидатите за закрила участваха в 

наблюдаваните съдопроизводства със съдействието на процесуален представител.  

В 5% (7 мониторирани случая) адвокатите, упълномощени или назначени за съдействие и защита по 

съдопроизводствата демонстрираха формално отношение и неподготвеност за защита по делото.  В 

останалите 95% (113 мониторирани случая) адвокатите в бежанските съдопроизводства демонстрираха 

предварителна подготовка по делото и представиха детайлни аргументи в подкрепа на жалбата против 

отказа на международна закрила 

На 62% (74 мониторирани случая) бе назначен служебен адвокат от съда по тяхна молба. В 14 от 

мониторираните случаи кандидатите участваха в съдопроизводствата по тяхна жалба против отказ без 

процесуален представител, като в 3 от тях е бил назначен служебен защитник, но той не се е явил на 

съдебното заседание. През годината бяха установени 8 случаи на отказ от страна на назначени от НБПП 

служебни защитници за продължат работата си по възложеното им дело и на следващата инстанция и да 

изготвят в срок жалба в този смисъл. Във всички от наблюдаваните случаи служебните адвокати, назначени 

от съда, са получили съобщението за обявеното от съда решение, но не са изготвили и подали касационна 

жалба, нито са се свързали или уведомили своите клиенти за полученото решение и за това, че нямат 

намерение да изпълнят своите процесуални задължения. От това незаконосъобразно бездействие страдат 

правните интереси на търсещите закрила доколкото производствата им биват прекратявани поради 

неспазване на процесуалните срокове за подаване на касационна жалба и губят възможността за 

второинстанционен преглед и контрол.  
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Въпреки тези случаи наблюдението установи запазване на тенденцията за увеличаване на случаите, при 

които назначеният служебен адвокат подхожда професионално и отговорно към възложения му случай и 

осъществява процесуалното представителство при очевидно предваритебно проучване на казуса, с 

представяне на допълнителни доказателства и търсене на възможните форми на съдействие за 

организиране на най-добрата защита на представлявания от тях търсещ закрила. 

Съгласно статистиката на ДАБ през 2018г. Административен съд София-град се е произнесъл по 125 дела, 

като по 103 дела (82%) съдът е потвърдил актовете на ДАБ, а по 22 дела (18%) е постановил отменително 

решение. Вследствие на това от страна на кандидатите за закрила пред по-горната касационна инстанция са 

обжалвани 61 решения на АССГ, а от страна на ДАБ – 6 първоинстанционни съдебни решения на АССГ. Като 

резултат от касационното обжалване ВАС постановява връщане за ново разглеждане на първа инстанция от 

друг състав на АССГ общо 27 дела. За 97 дела няма влязло в сила решение или са били отложени за 

следващата година.  

През изминалата 2018г. Административен съд-Хасково се е произнесъл по 131 дела, като по 124 дела (94.7%) 

съдът е потвърдил актовете на ДАБ, а по 7 дела (5.3 %) е постановено отменително решение. Основната част 

от отменителните решения са били свързани с нарушаване на административнопроизводствените правила, 

свързани с придружени и непридружени деца, като съгласно ДАБ своевременно са предприети 

необходимите мерки за отстраняването им и недопускане на такива напрушения занапред. 

На касационна инстанция пред Върховния административен съд са разгледани 429 дела, от които са 

постановени и влезли в сила решения по 307 дела, като от тях по 258 дела (85%) съдът потвърждава актовете 

на ДАБ, а в 47 дела (15%) са постановени отменителни решения.  

Въз основа на указанията, дадени от съдилищата в отменителните съдебни актове съгласно ДАБ 

своевременно са били изготвени административни указания към интервюиращите органи съобразно 

вътрешните правила на ДАБ.  
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Част Трета: Препоръки 
 

 

Препоръка 1.  Да се преустанови провеждането на производства за предоставяне на международна закрила 

в СДВНЧ към Дирекция „Миграция“ на МВР като вместо това спрямо лицата, за които са налице 

предпоставките на закона за задържане, да се предприемат действия настаняване в териториални 

поделения на ДАБ от затворен тип. 

Препоръка 2.  Насочването за необходимостта от провеждане на първоначално социално интервю за 

идентификация на евентуална уязвимост следва да се регламентира като задължително спрямо всички 

регистрирани кандидати за закрила във вътрешните правила на ДАБ за провеждане на производството. 

Препоръка 3. Към подготвяните от ДАБ стандартни оперативни процедури (СОП) за първоначална и 

последваща идентификация и препращане на уязвими категории лица да се допълни задължение за 

събиране на социалния доклад, изготвян от отделите „Закрила на детето“ като част от индивидуалната 

преписка на кандидата, търсещ закрила, за да се даде възможност на служителя, вземащ решение да 

съобрази всички факти и обстоятелства по случая.  

Препоръка 4.  ДАБ да инициира или организира ежегодни обучения на представителите на общинската 

администрация и социалните работници от отделите „Закрила на детето“, участващи в производства за 

предоставяне на международна закрила на непридружени деца досежно особеностите на тези 

производства и специфичните нужди на тази уязвима категория.  

Препоръка 5. Да се осигурят изискуемите по закон „специални условия” за настаняване на непридружените 

непълнолетни и малолетни деца по време на провеждане на производство по международна закрила при 

режим за полагане на 24-часова грижа и охрана. 

Препоръка 6.  Да се изготви и въведе методика за комплексна оценка на възрастта, която да се основава на 

неинвазивни медицински, познавателни и социално-психологически маркери при изготвянето на 

възрастовите експертизи. 

Препоръка 7. Информацията за страните на произход, генерирана от Дирекция „Международна дейност“ да 

бъде достъпна на сайта на ДАБ или сайта asylum.bg за останалите участници в административното 

производство – представители от общинската администрация, социални работници, адвокати и служебни 

защитници, съдии и прокурори.   

Препоръка 8.  Да се изготвят писмени или видео материали на говоримите езици с информация за 

правилниците за вътрешен ред в откритите и закритите центрове на ДАБ, които да бъдат достъпни за 

настанените в тях кандидати за закрила. 

Препоръка 9.  Да се изработи график на дежурства на служителите на ДАБ за 24-часов прием на молбите за 

закрила и настаняване на търсещите закрила. 

 



 

22 

 

Препоръка 10.  Да се осигури ефективен механизъм за прием на молбите за закрила, подадени лично от 

търсещите закрила лица в поделения на ДАБ, без принудителното задържане на същите в РПУ и СДВНЧ. 

Препоръка 11. Да се осигури седмичен график на планираните от ДАБ производствени действия с оглед 
провеждането на мониторинг върху провежданите производства.  
 

 

 

Приложения: 

 

І. Въпросници за наблюдение на интервю, решение и съдопроизводство – образец 

 

ІІ. Становище изх.№ РД-13-29/1/11.04.2019г. на Държавната агенция за бежанците при МС 

 

              

 

Програма за правна защита на бежанци и мигранти 

         Български хелзинкски комитет  



J-\Ь? ./ .(~)-\ 3 J-J )-\ ;\ r Е J-J l_~y J ;J 3J-\ .Е) Е.1 .( ~)-\ J-J l_~y J-r Е 
JJ? yJ J~JyJJ-JY.J c-r Е? c1~yJ;J с·ьвЕ-r 

ДО 

ИЛИАНА САВОВА 

ДИРЕКТОР НА 

ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ ИМИГРАНТИ 

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ 

КОПИЕ 

Г-Н МАТАЙС ЛЬО РУТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛ 

НА ВЪРХОВНИЯ КОМИСАРИАТ 

НА ООН ЗА БЕЖАНЦИТЕ В РЕП~БЛИКА БЪДГ АРИЯ 

Относно: Годии1ен до"·лад 11а Български хелзи11кски ,,_·омитет (БХК) за 11аб.r1юдение на 

производството за предоставя11е 11а .wр1сду11арод1ю закрила в Република България за 2018 г. 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САВОВА 

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) прИлага 
държавната политика за предоставяне на международна закрила в Република България чрез 

комплекс от дейности , заложени и в основните стратегически цели на агенцията. ДАБ при 

ме осъществява своята дейност при. спазване принципите на законност, отговорност и 
отчетност, ефективност и ефикасност„ откритост и достьпност - с оглед добри крайни 

резултати и подобряване качеството при провеждане на процедурата за международна 

зю<рила, приема, настаняването на тЪрсещите закрила чужденци и обезпечаването на 

условията за живот и престой в териториалните поделения (ТП) на агенцията. 

Конструктивното сътрудничество през . годините с ВКБООН и дейността на 

неправителствените организации в тп· на ДАБ при МС са допълнителна гаранция за 

постигане на поставените цели. 

В доклада на БХК са цитирани Приложения 1, 2 и 3 (стандартни формуляри за оценка 
на интервю, оценка на реше1~'ис и наблюдения на съдопроизводствата), които не са 

приложени и това лишава доклада от необходима конкретика. 
Съгласно методологията в доклада, наблюдението е осъществено на случаен принцип. 

Но нито един от изследваните случаи не е проследен от момента на регистрацията (началото 

на производството) до приключване на производството с влязло в сила решение (края на 

производството). Те са наблюдавани в отделни фази на производството за международна 

закрила и това не дава пълна и ясна картина, тьй като някои от констатациите вероятно са 

били преодолени на по-късен етап. Изследваните случаи са малък процент от общия брой на 

лицата, потърсили закрила в страната, поради което направените въз основа на тях изводи не 

отразяват реалната ситуация. 
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Важно е да се отбележи, че за част от констатациите посочени в доклада не става ясно 

при 11ровежда11ето на кои точно от наблюдаваните процесуални действия са установени. 

В доклада са отчетени : 

- 171 регистрации ( 11 6 в ТЦ-Пъстрогор и в РПЦ-Харманли, 22 в РЛЦ-Баня и 33 в 

РЛЦ-София), за сравнение през същия период от ДАБ при МС са извършени 2 536 
регистрации в ТП, както следва: РПЦ-София, отдел .ЛМЗ-Овча купел' · - 351 регистрации; 
РПЦ-София , отдел . .ПМЗ-Военна ра~1па"' - 4 17 регистрации; РПЦ-София. отдел ,ЛМЗ
Враждебна'· - 254 регистрации (в РПЦ-София са наблюдавани 3,2% от регистрациите); РПЦ

Харманли - 1 196 регистрации ; РПЦ-l lъстрогор - 277 регистрации (в РПЦ-Харманли и ТЦ

Пъстроrор са наблюдавани общо 8% от регистрациите. Не става ясно защо двете 

териториални поделения се разглеждат заедно) и РПЦ-Баня - 41 регистрации (в РПЦ-Баня са 
наблюдавани 54% от регистрациите). Видно е, че са изследвани средно 6,7°/t>. 

- 140 решения на ДАБ при МС по подаден и молби за международна закрила. За 

сравнение. през периода са 1юста110ве11и 3691 решения: 2 789 решения от председателя на 
ДАБ при МС в производството по общия ред и 902 решения от интервюиращ орган в 

ускорена процедура. Наблюдавани са 3.8% от постановените решения. 
- ] 78 интервюта в производство по общия ред ( 136 в ТЦ-Пъстрогор 11 в РПЦ

Харманли, 22 в РПЦ-Баня и 20 в РПЦ-София) от общо проведени над 2 092 интервюта в ТП 
на ДАБ при МС. Наблюдавани са 8.5% от проведените интервюта. 

- 118 съдебни заседания по жалби срещу решения на ДАБ при МС от общо 793 дела 
на първа и втора инстанция, съответно пред АССГ, АС-Хасково и ВАС. В доклада не се сочи 

в кои съдилища е извършен мониторингът и коя инстанция е наблюдавана. 

2.1. 1. Достъп до процедура 11 регистрация 

Коректно бе да се подчертае напредъкът и положените усилия от страна на ДАБ за 

преодоляване на забавянето при регистрация на чужденци , подали молби за закрила пред 

друг държавен орган. Докладът не отч11 та въз основа на какви наблюдения е установено 

забавяне и в колко от 171 случая не е спазен срокът за регистрация. През 2018 г. няма 

подадени жалби от чужди граждани за забавяне на срока за регистрация, поради което 11 няма 

образувани дела пред административн ите съдилища в Република България. 

Извършването н а регистрации на настанени в Специалните домове за временно 

настаняване на чужденц11 (СДВНЧ) на МВР през 20 18 г. е било по обективни причин11. извън 
компетенциите на ДАБ пр11 МС (невъзможност за прекратяване на задържането). Агенцията 

е изпълнила задължението да регистрира чужденеца по реда на ЗУБ и това не може да влече 

косвена критика. 

Съгласно установената съдебна практика провеждането на производство в СДВУ IЧ не 

влияе върху компетентността на интервюиращия орган на ДАБ при МС. И за предишния 

доклад (за 20 17 г.) обърнах~1е внимание. че не са налице случаи, в които чужденците да са 

възразявали беседата със служител н а агенцията да се проведе в СДВНЧ. Не считаме 

провеждането на процедура в СДВI IЧ за нарушен ие на производствените правила. Спазени 

са нор 1ативните изисквания. ДАБ нри МС е обезпечила правата на кандидатите, 

гарантирайки им регистрация и производство по реда на ЗУБ и Процедурната директива от 

вторичното право на ЕС. в частност правата по чл. 12 от посочената директива. И самият 
доклад сочи пренебрежимо малък брой за проведени производства в СДВ I IЧ: през 2018 г. 0.5 
% от подалите молба за закрила в депортационни центрове са били задържани за повече от 3 
месеца и 0.2 % са изтърпели задържане над 6 месеца, преди да бъдат освободени и приведени 

в центрове на ДАБ при МС за регистрация и процедура. 

ДАБ при МС не е сезирана от органите на МВР не са сезирали за чужденци , заявили 

желание да бъдат регистр11рани по молби за предоставяне 11а международна закрила в 

неработн и дни. Прие;'\шнето е по Вътрешните прави:ю за прове:;1сда11е 11а производство за 
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предоставяне 11а .не:жду11арод11а зш,ри.'tа в ДАБ при МС и Правил11и1'а за ус.70вията за 
1-1аста11ява11е и аътрештт ред в траюиптите и регистрациотю-прие.мателни центрове 11а 

ДАБ при МС. В ДАБ има създадена организация за прием на чужденци , търсещи 
международна закрила в извънработно време, почивни или празнични дни. В доклада 

липсват доказателства и конкретни случаи за направената констатация. 

2. 1.2 Уязвими групи 

В началото н адоклада с посочено, че през изминалата 20 18 г . са наблюдавани 607 
производствени действия. В частта за уязвимите групи е отразено, че социш1110 интервю с 

кандидати за закрила е проведено в 30 % ( 105) от монитори раните случаи. Ако се приеме, че 
мониторираните случаи са 105 от общо 607 производствени действия, то 30 % не е 

действително посоченият резултат от изследването. Налице е неяснота при дефиниране на 
„слvчаи„ и „действия· ·. както и на .. социа:ию интервю" . Подобна неяснота в методиката на 

изследване н е работи в подкрепа на достоверността. Освен това от доклада н е става ясно на 

кой етап от наблюдаваните процесуални действия са направени посочените констатации . 

В агенцията се работи по утвърдени формуляри за изготвяне на бърза 0t~е11ка за 

висшия zштерес 11а детето до 2-+ часа от регистрацията в ТП на ДАБ и пълна Оt(еика - !.!Q!1 
констатиран риск (висок или среден) за непридружени деца. 

Правилно доклада е отразява. че ДАБ прилага Въпросник за ранна идеюпификm(uя 

на хора, търсещи зш,ри.ю, с трав.11атиче11 опит за опреде:tЯие специштите потреб11ости 11а 

уязвимите лица и насочване 1,·ъ.11 аде"·вап111а психологичес"·а и .11eдL11fu11c"·a гри:)lса. 

В до1 1ъл нение следва да бъде отбелязано и прилагането на инстру.111е11тите за 

ефективен 11 персонален подход за удовлетворяване на специалните нуJ1сд11 на уязвимите 

лица в рамките на приема 11 нроцедурата и насочване към грижи и услуги: 
• формуляр за 11дентиф11кация и оценка на нуждите; 

• формуляр за индивидуален план за подкрепа и насочване; 
• формуляр за социална консултация . 

Не приемаме твърдението свързано с н е 1 1рилагането на социален доклад, изготвян от 

социалните работници на дирекция „Социално подпомагане'· към личните дела на 

малолетните и непълнолетни чужденци . Когато кандида1Ът за закрила е непълнолетен или 

малолетен. ДАБ изисква изготвянето на социален доклад от присъстващите на интервюто 

представители на дирекция .. Социално подпомагане„ . Когато той бъде представен, той се 

приобщава към админ11страт11в11ата преписка на детето. Вероятно направените констатации 

са въз основа на прегледа1111 преписки, по които докладът все още не е бил все още изготвен 

и предоставен на админ11страт11 в11ия орган. 

2.1.3. Процедура спрямо непридружени л ица 

В доклада не е посочено при наблю.rtението на кои точно процесуални действия са 

направените констатациите. 

Всички служители на агенцията отчитат особеното положение на уязвимите ли ца и 

стриктно спазват правилата за работа с тях. Вътрешните правила ясно сочат на какъв етап от 

производството започва установяването на уя звимост на лицата - от момента на регистрация 

на търсещите закрила. 

1111стру.не11111ът 11и EASO за опреде.·1яие 11а специал11ите потребности се използва от 

ДАБ при МС за подпомагане в работата при идентифициране на лица със специални нужди. 

На европейско равнище няма установена единна регламентирана законова уредба. 

която да указва по категоричен начин, как се установява възрастта на лицата при възникнало 

съмнени е. Костната експерти за, като метод за оценка на възрастта, се използва в почти 

всички държави -членки на ЕС. ДАБ при МС ще участва и ще продължи активно да участва в 

инициирани 11роцеси за взе~1а11с на решение на ниво ЕС по този въпрос. 
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2. 1.4. Предоставяне на информация 

В тази част от доклада отново не се посочва при кои точно от наблюдаваните 

процесуални действи я са нап равенн посочените констатации . 

Възразяваме по направеното заключение, че ДАБ при МС не изпълнява задъ.1жението 

за връчване на писмена и 11фор1' 1ация на търсещите закрила. Чужденците са информирани по 

време на цялата процедура за международна закрила. 

Във всеки един случай чуждите граждани са информирани с У1,:аза11ия за правата и 

задъ.'1:же11uяпю 11а чужденците. Допълнение към Указания за правата и задълJ1се11ията 11а 

чу:жденците във връзка с чл. 29. ал . 1. т. 2 от ЗУБ . Инструкция за задълж·е11uята 11а 

чуJ1сде11ците, 11аста11е11и в це11тровете 11а ДАБ при МС се получават срещу подпис и на 

разбираем от чужденците е3ик още по вреr-. 1 е на тяхната регистрация. Също с Правu.<111u1'а за 

условията за 11аста11ява11е 11 аы11реиmия ред, У1,:азшшя за Регла.11е11т ЕВРОДАК - във връзка 

със снемането на пръстови отпечатъци: У1.:аза11ия за правата и задълJ1се11ията 11а по:1учtL1ите 

ivtе:жду11арод11а зш;рила и др . 

Критиката към ДАБ при МС за неинформира11ост е несъстоятелн а, още повече при 

направената по-надолу в доклада констатация, че въ в всяко едно ТП се разпространяват 

брошури с различна инqюр!\tация за правата и задълженията на чужденците, за престоя им в 

ТП. И още. че инфор1'tацнонн и табла и видеомонитори . предоставят допълнителна 

и нформация на различни ез иц~1 11 т. н. 
Във всяко ТП на аген цията е указано мястото и работното време, ко гато лицата. 

подали молба за международна закрила могат да получат информация от служител на ДАБ 

при ме за хода на тяхното проюводство. 

2. 1.5. Локазателства 

В доклада не се разбира в посочените 85 случ ая какво се обекти вира - производстве11u 

действия или А:о11статаци11 по лич11ото дело на чужденеца. Докладът изтъква, че в 70 случая 
от тези 85 е изготвен протокол от интервюиращ орган или от решаващ орган за приемането 

на такива доказателства. В случай . че действително са констатирани 15 случая, в които не са 
надлежно събрани доказателства. е било редно административният орган да бъде 

своевременно сезиран. 

Важен е и моментът. в който се предоста вят доказателствата. Ако същите са 

представени от страна н а чужденеца, след приключване на производството с издадено 

решение от 11 редседателя на ДАБ при МС, интервюиращият орган не може да приеме 

представените документи. тьй като вече н е с възможно да бъдат обсъдени при вземане на 

решението. 

2. 1.6. Интервю 

Съгласно ЗУБ и Выпреишите прави.'tа за провеж·да11е 11а проюводство за 

предоставя11е 11а .11е.жду11арод11а зш„ри:ш в ДА Б при МС, след при ключване на регистрацията 

на чужденеца му се връчва покана /п о образец/ за получаван е на регистрационна карта и за 

провеждане н а и нтервю. В доклада не се посочва кога е констатиран пропускът - по време на 
регистрацията. при провеждане на интервюто, при връчване на решението или по време на 

съдебните заседания . 

Интервюто се извършва с преводач от и на ези к, който чужденецът е декларирал, че 

разбира. Това са езиците . които чужденецът заявил, че владее, по време на неговата 

регистрация в ДАБ при МС, както по време на извършването на същата, така и по време на 

провеждане н а интервютата с 11его . Агенцията не е установила и няма информаuия 
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интервюта с чужденци да са 11ровеждани 11а език, който те са заявили, че не разбират и 

възразяват производството да се провежда на н его . 

В ДАБ при МС не са ус 1,ановени случаи , в които да не е извършен аудио-запис на 

проведено интервю. 

Съгласно ЗУБ и Вътреш11ите правила интервюто задължително се изчита. Правило. 

което служителите на ДАБ с11 азват. 

2. 1.7. Правна помощ 

Правна помощ се предоставя чрез НБПП към МС. От март 20 13 г. чужденците, 

търсещи международна закрил а. са включени в категориите лиuа. имащи п раво на правна 

помощ, финансирана от държавата. През изми налата 2018 г. ДАБ при МС съдейства на 

лицата, принадлежащи към уязвима група, за назначаването на представител, по време на 

производството за разглежда11 е на молбата за международна закрила и при връчване на 

решенията, което е в подкреп а и на констатираното, че има създаден работещ механизъм в 

тази насока. 

Горната констата 1(11я противоречи на изложеното в т. 2.1.2. от доклада. че не се 
извършва оценка за уста11овява11е на лица от уязвимите групи. 

П рез 20 18 г. ДАБ при МС продължи добрата практика да съдейства за назначаване на 
правна помощ. по време на 11роизводството. за разглеждане на молбата за международна 

закрила.на уязвимите лица 

2.2. 1. Своевреме11110 издаван е на решенията по молби за закрила 

Констатираните „:--.1и н11 мал1 111 закъснен ия·' при произнасянето по молбите за 

международна закрила се дължат на правн а или фактическа сложност. или на обективна 

невъзможност за провеждане на процесуални действия ( напр. липса на преводач от редки 
езици ). В доклада не е посочено и1следвани ли са причините, поради които има забавяне и в 

кой от ета1 1ите на производството е допусн ато. С Вътрешните правила е създадена 

организаци я за максимално бързо разглеждане на всяка молба на чужденец, търсещ 

международ11а закрила на територията на Република България. 

2.2.2. Информация за стра11ата на произход 

Дирекция ,.Между11ародна дейност"' към ДАБ при МС събира, поддържа и 

актуализира база данни за държави по произход и за трети сигурни държави , включваща 

обща географска, политическа. икономическа и културна и11формация, информация за 

правната уредба и за спазва11ето на правата на човека . Отбелязваме, че по своята същност, 

справката не е ежеседмичен информационен бюлетин и не би могла да обхване всички 

събития и селища на територ11ята на страната по произход на чужденеца. Изготвянето на 

справка за страна на про11Зход е изцяло съобразен а с методиката на EASO за изготвяне на 
подобна информация . За всяко съдебно заседан ие от страна на ДАБ при МС са представени 

актуални справки за държавата 110 произход на чужденеца . 

2.2.3. Факт11 чески констатации 

От представения доклад не е ясно. кои точно от наблюдаваните случаи е постановено 

решение, чрез използване на повтарящи се стандартн и параграфи за отказ от предоставяне на 

закрила, без тези параграфи да кореспондират със заявената от чужденеца бежанска история . 

Не е уточнено, кога е уста11овено, че в нито един от мо11иторираните случаи на 

непридружен и деца не се прави оценка на уязвимостта във връзка с възмож11остга за 

предоставяне на закр11ла по други причини от хуманитарен характер. Това категорично не 
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отговаря на действителността. 1 le сме съгласни и с извода, че ДАБ при МС не се съобразява с 
оценката на уязвимост при ностановяване на решенията. 

2.2.4. Правни изводи 

Правилно в докла,J.а е отбе. 1язано, че няма случаи. в които международна закрила да е 

била отказана в противоречие със становището на интервюиращия орган, провел 

процедурата по оценка на молбата за закрила. 

Ло отношение на съдопроизводственитс действия ДАБ при МС не може да вземе 

отношение, тъй като тази дей ност е изцяло в компетентността на Съда. 

2.3.5. Процесуа.1но представителство 

В доклада на БХК коректно е цитирана статистиката отразяваща процесуалното 

представителство по образувани дела пред адм инистративните съдилища в страната и 

Върховния административен съд. 

По направените от Вас нрепоръки в представения ни доклад, изразяваме следното 

становище: 

1. ЗУБ задължава ДАБ при МС при подадена молба за предоставяне на 

международна закрила да регистрира чужденеца и да проведе производството 

независимо, че чужденецът е настанен в СДВНЧ и не е в правомощията на 

Агенцията да отмен и заповед на друг орган, в случая на МВР. 

2. С оглед изложеното в ко~1 ентара пот. 2.1.2 в текста, не е ясна препоръката. 

3. Прилагат се инстру~ 1енти за ефективен и персонален подход за удовлетворяване на 

специалните потреб11ости на уязвимите лица в рамките на приема и процедурата и 

насочване към грижи и услуги , както следва: 

• формуляр за идентификация и оценка н а нуждите; 
• фор~1уляр за индивидуален план за подкрепа и насочване; 
• формуляр за социална консултация. 

4. Ло своя инициатива и съвместно с други НПО, ДАБ при МС организира обучения 

на представители на общинската администрация и социалните работници от отдел 

.,Закрила на детето". участващи в производства за предоставяне на 1еждународна 

закрила на непридружени деца. 

5. Съгласувана е с ДАБ при МС представената от МОМ Методика за ус.ювията и 

организацията 11а C01fUC1:111a подл.репа в сигурна зона за 11епридру:J1сепи .на:ю:1ет11и и 

11епъ:1110:1ет11и дetfCI, търсещи .не:жду11арод11а закрила. 

6. Относно изготвяне и въвеждане на методика за комплексна оценка на възрастта. 

основана на неи11вазивни медицински. познавателни и социално-психологически 

мерки при изготвя не го на възрастови експертизи има създадена работна група 

между различни ведомства и 1-IПО, като ДАБ при МС също е изпратила 

представител. ДАБ при МС подкрепя идеята да се изготви единна методика за 

оценка на възрасrга. 

7. Към настоящия момент 11е е налице техническа възможност от страна на ДАБ при 

ме за създаване на достъпен сайт. от който да е възможно инфор,\lацията за 
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страните на произход да се използ ва и от останалите участници в 

адм инистративното производство - представители от общинската администрация, 

социалн и работници. адвокати. служебни защитници, съдии и прокурори. Тази 

информация е приложена по административната преписка и по всяко време 

участниLtите в посоченото производство могат да се запознаят с нея . 

8. Изготвени са пис~1ею1 и видеоматериали на говоримите езици от чужденците, 

търсещи закрила. Предоставена е информация за правата и задълженията на 

чужденците и за вътрешния ред в откритите и закритите центрове на ДАБ при МС, 

достъпна за всички кандидати за закрила . 

9. В ДАБ при МС е създадена организация за прием през почивните и празнични дни 

на чужденци. търсещи закрила на територията на страната. 

1 О. Когато самоличността на чужденеца не е установена и с оглед гарантиране 

сигурността на 11астане11ите лица в ТП на ДАБ при МС не е възможно 

първоначално чужд11те граждани да бъдат настанени в центрове на Агенцията. 

11 . Във всяко ТП има изготвени седмични графици на планираните производствени 
действия. като те могат да бъдат променяни при възникване на фактори, които 

биха въздействали върху провеждането на определени производствени действия . 

Създаването на график по отношение на планираните производствени действия с 

н епридружени 1алолетни и непълнолетни чужденци, търсещи закрила е свързано 

с организацията и присъствието на социален работник, представител. адвокат, 

психолог и др.. като отсъствието на всеки един от тях би довело до 

необходимостта от промяна на изготвения график. 

Предвид бъдещата 11и съвместна работа и с оглед своевременна реакция от стран а н а 

агенцията и предприемане на съответни действия е желателно ежемесечно да ни 

предоставяте детайлна и 11 фор~1ация свързана с вашите констатации и евентуални нарушения. 

С уважение. 

ЗАПРР.дСFДАТЕЛ ~ ft:tJ~~ (. 1 

ЗАм. ПРРДСFДА ТЕЛ. „ „ . . 
1 

ЗАЛОВЕДЗА ЗАМЕСТВАНЕ Nt . /.~~_s' ,/ftJ 
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Основни данни 

МОНИТОРИРАНА ПРОЦЕДУРА 

Q Регистрация 

ПОВТОРНА МОЛБА 

Q Да 

ВИД НА ЦЕНТЪРА 

Q (Регистрационно)-
Приемателен център 

ИМЕ НА ЦЕНТЪРА 

о РЦ Овча Купел 

о РПЦ Баня 

о ПЗТ Бусманци 

ИМЕ НА МОЛИТЕЛЯ 

лнч 

7000 

ПОЛ НА МОЛИТЕЛЯ 

Q Мъже 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

Q Възрастни 
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(j Ь3РАС IOB.A. 1 PYI IA НАД!: 1 l IO 

м~полетен 
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Q Интервю 

о Не 

о пзт 

о РЦ Враждебна 

о РПЦ Харманли 

о СДВНЧ Любимец 

Q Жени 

Q Деца 

'1епридµуже11и неrьп юле н· 

v'nи малопетни деца 

Непълнолетен 

О СДВНЧ 

о РЦ Военна Рампа 

о ТЦ Пъстрогор 

о СДВНЧ Бусманци 

28/03/2019, 16:03 



2 of7 

УЯЗВИМ ЛИ Е МОЛИТЕЛЯТ 

D Непридружени непълнолетни D Самотни родители 
или малолетни деца 

D Възрастни хора D Хора с увреждания 

D Лица, преживели физическо D Лица, преживели сексуално 
насилие или свързано с пола насили е 

D Лица , преживели мъчения 

и/или насилие 

СТРАНА НА ПРОИЗХОД 

о Афганистан о Сирия 

о Пакистан о Иран 

о Украйна о Мали 

1- РУГ Л П f't'\>-ir\ 

ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ 

о Араби о Кюрди 

о Таджики о Ха зара 

о Пенджаби о Турци 

о Друго 

~ YI l lf 

БРОЙ 

Долната цифра е генерирана от системата. Моля не я променяйте 

Превод 

ИЗПОЛЗВАН ЛИ Е ПРЕВОДАЧ НА ДАБ? 

О Да 

MOJIH 1IO>-KHI:11: 

ПОЛ НА ИНТЕРВЮИСТА 

Q Мъже 

ПОЛ НА ПРЕВОДАЧА 

Q Мъже 

о Не 

Q Жени 

Q Жени 

D Бременни жени 

D Лица, преживели психическо 
насилие 

D Лица с хронични или други 
тежки медицински 

заболява ния 

о Ирак 

о Турция 

о Друго 

о Пущуни 

о Персийци 

о Украйнци 

Q Неп риложимо 
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МОЛИТЕЛЯТ Е УВЕДОМЕН, ЧЕ ИМА ПРАВОТО ДА ПОИСКА ИНТЕРВЮИСТ ОТ ДРУГ ПОЛ 

Q Да Q Не Q Неприложимо 

МОЛИТЕЛЯТ Е УВЕДОМЕН, ЧЕ ИМА ПРАВОТО ДА ПОИСКА ПРЕВОДАЧ ОТ ДРУГ ПОЛ 

О Да Q Не Q Неприложимо 

Деца 

HAiHAЧv1:JAJIИ ДАь!:КСJ Р'И3А3АУС IA·ilJBH~AHl"OHAl:3!):).)A( \J,.;rJA ~~lf t 

да 

>-iЕ'ПfМЛ Ж~1'J1) 

И1ВьРШША IIИ L LKCГILPI l!'ЗАГА СЬС СЬ 1IА(И 1ОИ1 ЮМО...ЦIА l IA ObЩV"I , l\i 

Да Не 

/.,..,У1 V ll-'11L Ь( 1 ВАЦ/ >:>/IИ3 11' ИIIИ ~J()ДН"1~И 

01 /ШГ 1 r РСЩСI !Ю (_ µO,L,~iИHA 

f lряка 

13РЬ3КА С. Ь1 VЗЬК 

Други присъстващи лица 

HACIOЙ~~/iK l'JIV IOllE:ЧИll/I 

Да 

ЛИ!Ъ~ 

Съоебрема 

Не 

f 'Р Hd/k1Ч id ,1f-1фorJ 1d 

iЕ'Г Р'' о И\10 

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК НА ДАБ 

О Да О Не Q Неприложимо 

С OЦИAJJl:H РАЬ01НИI<.1-"А А<. 11 

/\ci 

11.-'ЩСАВИ 1 ~ Л НА Оt.ЩИНО,А А/\МИН/1 Н'АЦ111Я 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВКБООН 

О Да 

АДВОКАТ 

О Да 

о Не 

о Не 

НЕ npv f'OЖ!t'\.I[ 

Q Неприложимо 
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AДl::IOl•A ,J t iA1 iдЧ>-f <'1 

Hd ,> 1 lti 1 О '1IOP'J ~.J О l1Hr! 

ПО\1ЮЩ 

·д,., 

HAГv"l:CИJI ГИ С!: СОЦИN!f-IИЯ 1 DAbOI НИ'< НА ACll 110 BPl:MI: НА ИНI 1:Р1:3Ю О 

Дd Не 

Н КА!<ьО CI:: ~'3Р.;3Я!:3А ~Е:! 0!3AIA HM.1t.CA 

Критерии за оцен ка 

АКО МОЛИТЕЛЯТ Е БИЛ ЗАДЪРЖАН/А В СДВНЧ, БИЛ ЛИ Е ПРИКАЧВАН/А КЪМ ДРУГ ЧОВЕК? 

Q Да Q Не Q Неприложимо 

ИНТЕВЮИРАЩИЯТ РАЗЯСНЯВА ЛИ ВЪВЕЖДАЩАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИДА НА ПРОИЗВОДСТВОТО? 

Q Да Q Н е 

ИНТЕРВЮИРАЩИЯТ УВЕДОМЯВА ЛИ МОЛИТЕЛЯ, ОСОБЕНО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО Е УСТАНОВЕНА УЯЗВИМОСТ, Ч Е 

ИНФОРМАЦИЯТА, СПОДЕЛЕНА ПО ВРЕМЕ НА ИНТЕРВЮТО Е КОНФИДЕНЦИАЛНА? 

Q Да Q Не 

YtH:.ДOMl:H /1.-11: MOJIV l l:JIЩ ЧI: CJll:ДBAДA l IPl:ДCIABИ BCillЧKИ ДОКА3д1l:llC1 t!A. OIHOUMИ С bl:A<At-<CKAIA 
МУ llCJOf..IИµ Ю 1:3Р МЕ: НА i IOCJlE:,l.,l::!AЩO ИНl l::Pl:3IO 

Да 

НРЬ '-IV И (А НА ~ло 1111 tJ Я УКА А Иs:J ~А lPAl:3AfA vl JAДb 1 1Xtf-<.'H А \.1' У 

... , 

ВРЬцl:НО fl:Л 1: НА ~<АНДИДА А МОГИВИРАНО '-'l:.LLJ>·t-1Иr ЗА HACIAHHHAHI:- в r i 

Дс1 •(' 

ПРОВЕДЕНА ЛИ Е ФОРМАЛНА ОЦЕНКА НА УЯЗВИМОСТТА НА КАНДИДАТА 

Q Да Q Не 

, , '01:31:,l.( юли Е: СОЦl/1.\ЛНО V'HTtiJl:3IO ~А оц.нКА HAYЯ3t3/il.10L,, 

Н 1pv110ж~rv10 

Ню•а наличча ин }прма4.~я 

BPbL.~ i1' '1111 Е: ЮКАНА ЗА Н:\С Ш1ЩО 1) v i 1 !:Pl:JIO? 

/.J,д ic 
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АКО МОЛБАТА ЗА ЗАКРИЛА Е ЗАЯВЕНА ПРЕД ДРУГ ДЪРЖАВЕН ОРГАН , СПАЗИЛА ЛИ Е ДАБ СРОКА ОТ 6 РАБОТНИ 
ДНИ ЗА ИЗВУЖДАНЕТО И ЛИЧНАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТА ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА? 

Q Да Q Не Q Неприложимо 

1 1 ( А IV С д /.., 1 JJHl/l ЫНИ ДО 1 А БЫ3 1:3 Ь А С µд ~ 11:: >К~ liA •, )1\ bAIA 

• Р пож111' 

Установяване на фактите 

fJA~ !И 1 НА 111 П t<АН;. 111/ А А ~А ВИДА V Аl-к ~ fJA НА ВРЕДА!/. И 
11 ( IP 11НИI 1( ,JД .!' КОИ!О С IA ~ Цt f\0(1 АДА О 

HA. lb.IH IV: СА 1,..>QУЧl:-НИ BCvHi<.И ~mr. Е i'И .:3А}1i:!ЕНИ L)f КАНДИДАI/... ,1и111и V:;J ОЖtНИ i; MOJ t.А.1,Ч 

Да IP 

До 

" J.lt 1 
OPIA 

.i11 ЮХ..'1 JIO 11'11 l:Pt!>OV1г 1 
V'V' С f »AHAIA С И iA 1РОИ 

lil1Jl/lllCAAHAf-1HKOЙ )111~ Н 

О .11111 Jll'ГICAIA НА ОСНОВАН\/ Я ':J.f' 1 

не 

1' ДАЛИ КАн,L.ИДА1ы1:: юr OPI AH.t " 

п vг 

КЬ.Ш 10 f'ИJ\ОЖИ'\.10, 11 ! : ! Р!31{)ИС 1 1 .>д ~ IЛ 1 t!A ЛИ КАНДИДАIА О 1 H'J,.. О ьJ'vЮЖНОС 1 А \1У 'А 

i:!ьJ fJf:LLнO fJA.:sCl:J l:>AHI:? 

IPV./ О Иv' 

\ВА llИ а НАРУШtНИЯ ю 1:-Kfl' АК() СА HAflPABl:H/1 fДl(У'БА rн~ 
1 А 01 !А 1/ 1 Clfv'I Hi " 1 1 1 1 8 

€' PL ож ' 

Изчерпателност 

ПРЕДСТАВЯТ ЛИ СЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ КАНДИДАТА 

Q Да Q Не 
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СЪlrдв_ j 1 ~~ Е О'Щ/'Нi l"()IOK()/ ( \V 

Дd 

ПРЕПРАТЕНИ И ПОЛУЧЕНИ ЛИ СА ДО ДАБ ДОКАЗАТЕЛСТВАТА, ЗАДЪРЖАНИ ОТ ПОЛИЦИЯТА? 

Q Да Q Не Q Неприложимо 

ЗАПИСВАТ ЛИ СЕ В ПРОТОКОЛА ВСИЧКИ ЗАЯВЕНИ ОТ ТЪРСЕЩИЯ ЗАКРИЛА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА? 

Q Да 

НР ~К. ~ РА ._(11}< ./ ! 01 ',А 1.'1 
ис· ОР/1Н /А с и) 

о Не 

п· l 'POU, АДА r 1 '31:301 / А 

---------------- ------ -

1.~ \ д ДА lf>tl l IA ~· 

ИIV'A /111 IГOI ИВОРL Ч~ЧI С ФАК 1 !1', ИЗJ ОЖt •tи 1О BiJc:Ml 1-<А PLI ИС. ~:-'АЦИЯ V', lv lfJtДXOДHO АН 1 EPblu 

/_..а 

1, \НА 111, Hb3rvIO>kHOC 1 t-<A 1 Ь..,С„Щ/i~ AKPvlJIA /i,A И3~C't-fv1 И '11 ОЧ•-1,11 'НИ 1111 J Иt-'ОРl:ЧИ)J > 

Да -te 

СПАЗВА ЛИ ИНТЕРВЮИСТЪ Т ПРАВИЛАТА ЗА НЕУТРАЛНО И БЕЗПРИСТРАСТНО ПОВЕДЕНИЕ? 

Q Да о Не 

ОСЪЩЕСТВЯВА ЛИ СЕ ТОЧЕН И АДЕКВАТЕН ПРЕВОД НА ЕЗИК, КОЙТО ЛИЦЕТО РАЗБИРА? 

Q Да Q Не Q Неприложимо 

УСПЯВА ЛИ ИНТЕРВЮИСТЪТ ДА КОНТРОЛИРА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПРЕВОДАЧА ПО ВРЕМЕ НА ИНТЕРВЮТО? 

Q Да Q Не Q Неприложимо 

ПРИ НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО ВЛАДЕЕНЕ ОТ ПРЕВОДАЧА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. ИНТЕРВЮИСТЫ ПРЕДП РИЕМА ЛИ 
ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАМЯНА НА П РЕВОДАЧА С ДРУГ? 

Q Да Q Не Q Неприложимо 

ИЗЧИТАЛИ СЕ НА КАНДИДАТА ПРОТОКОЛА ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИНТЕРВЮ? 

Q Да Q Не Q Неприложимо 

[,,АЬА 111 Гl!У с t:lb~tv1G'>klIOC f ДА r 1(') lf'Al3,1111J\il' ДОЬАЬИ ИЧФ01•\1АЦИr1 А 0 1 11 ) OKOJIA 

д кд д.L,AI 1\ JA r.o.f 11~r11r.r 1rrv 
1\.ОНСУп АЦИS:. (/Н;Д ЗAДb!JЖAl-<l:IO. 
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Финални коментари 
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Да 

ЗАПИСАНО ЛИ Е ИНТЕРВЮТО? 

О Звукозапис 

КОМЕНТАР НА МОНИТОРИРАЩИЯ 

jp 

О Писмен вид 

Моля отбележете тук всяка друга относима към наблюдението на процедУрата информация, която не е отбелязана в по-горни~ 
въпроси. В случай че отбележите специфичен проблем в проведеното интервю или регистрация, моля отбележете отново тук. 

28/03/20 19, 16:03 
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Decisions2019 

Основни данни 

МОНИТОРИРАНО РЕШЕНИЕ 

о Бежански статут 

о Прекратено производство 

о Отказ 

ИЗДАТЕЛ НА РЕШЕНИЕТО 

Q Председателят на ДАБ 

НОМЕР НА РЕШЕНИЕТО 

ДАТА НА РЕШЕНИЕТО 

yyyy-mm-dd 

ИМЕ НА МОЛИТЕЛЯ 

лнч 

7000 

СТРАНА НА ПРОИЗХОД НА МОЛИТЕЛЯ 

о Афганистан 

о Пакистан 

о Украйна 

У А lrA iA 

ПОЛ НА МОЛИТЕЛЯ 

Q Мъже 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

Q Възрастни 

.ЛДf''уЖr• О 1111 f: ,_,,Е а О 

11 ) ~:1) >Кt. • 

о Хуманитарен статут 

о Решение за допустимост 

о Семейно събиране 

Q Интервюист 

о Сирия 

о Иран 

о Друго 

Q Жени 

Q Деца 

1t 1 ,Jидµужен ,1 не ;.,r олР ,~· 

•зrолетни 

о Спряно производство 

о Дъблинско решение 

о Настаняване в ПЗТ 

о Ирак 

о Турция 

28/03/20 19, 16:04 
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ВИД ЦЕНТЬР 

о РПЦ/РЦ 

ИМ Е НА ЦЕНТЬР 

Q РЦ Овча Купел 

Q РПЦ Баня 
Q ПЗТ Бусманци 

УЯЗВИМ ЛИ Е МОЛИТЕЛЯТ 

О Непридружени непъл нолетни 

D 
D 
D 

и малолетни 

Възрастни хора 

Лица. преживели физическо 

насилие 

Лица , преживели мъчен ие 

и/или насил ие 

о пзт 

о РЦ Враждебна 

о РПЦ Харманли 

о СДВНЧ Любимец 

D Самотн и родители 

D Хора с увреждания 

D Лица, преживели сексуално и 

свързано с пола насилие 

ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА МОЛИТЕЛЯ 

о Араби о Кюрди 

о Таджики о Ха зара 

о Пенджаб и о Турци 

о Друг етнос 

у А f А \1 Ж:• 0( 

БРОЙ 

Първоначална проверка 

ИЗДАДЕНО ЛИ Е РЕШЕНИЕТО В СРОКОВЕТЕ ПО ЗУБ? 

Q Да Q Не 

Дс1 

"!: ЖДУНАРСJ,!..\Г!А ~.д.К1>.11J 1 
f>(JК.' 

о СДВНЧ 

о РЦ Военна Рампа 

о ТЦ Пъстрогор 

о СДВНЧ Бусманци 

D Бременни жени 

D Лица, п реживели 

психологическо насилие 

D Лица с хронични и други 
тежки заболявания 

о Пущуни 

о Персийци 

о Украйнци 

р. '\' 

АКТУАЛНА ЛИ Е ПО ДАТА ЦИТИРАНАТА В РЕШЕНИЕТО СПРАВКА ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД 

Q Да Q Не Q Неприложимо 

28/03/20 19, 16:04 
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ИЗЛОЖЕНОТО В СПРАВКАТА ПОДКРЕПЯ ЛИ ИЗВОДИТЕ, НАПРАВЕНИ ОТ ИНТЕРВЮИСТА? 

Q Да Q Не Q Неприложимо 

ОПИСАНИ ЛИ СА ПОДРОБНО ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЦИТИРАНАТА СПРАВКА? 

Q Да о Не Q Неприложимо 

ВРЪЩАНА ЛИ Е ПРЕПИСКАТА НА ИНТЕРВЮИСТА С УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ Е? 

Q Да о Не Q Неприложимо 

V1:H ,ь/H>-\.iv1 /IИ (А УКА-)А'1ИЯ1А ЧА v1H l l:P~N!ИC !А 

ОТКАЗАН ЛИ Е СТАТУТ ПРИ ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ НА ИНТЕРВЮИСТА ПО ЧЛ. 74 ОТ ЗУБ? 

Q Да Q Не Q Неприложимо 

ПРИ ПРЕДХОДНА ОТМЯНА НА ОТКАЗ ОТ СЪД, СПАЗЕНИ ЛИ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УКАЗАНИЯ ПРИ 

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО? 

Q Да о Не Q Неприложимо 

РЕШЕНИЕТО ВРЪЧЕНО ЛИ Е С ПОМОЩТА НА ПРЕВОДАЧ? 

Q Да о Не Q Неприложимо 

tJrWrH/tl~f:3,.Jbl·tH01./>-E v1 "'' 'l С IA )И 1 ( J 

Д:~ 

-------
PlWlll/' l '1.:ЧI О,/ U !РИ(!,( v1 IOflf1ЛДBOKA17 

Да 

СЪБРАНИ ЛИ СА ДОСТАТЪЧНО ДОКАЗАТЕЛСТВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СИТУАЦИЯТА В СТРАНАТА НА ПРОИЗХОД НА 
ТЪРСЕЩИЯ ЗАКРИЛА? 

Q Да 0 Не 

ПРЕДСТАВЕНИ ЛИ СА ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ СТРАНА НА ТЪРСЕЩИЯ ЗАКРИЛА? 

Q Да Q Н е 

tB ,...,lH",l/lA.13C./Чк.ll'LLLЖA3AI ,\r 1 А. llf-'tД< АШНИ 1111/0JIИI \г 

( 1 \<.[) l.A А' 

Съответствие 

IP 

1 JP ед~ни о 1 '0111:' НУIЯ {' ф 

с1 тНсl ,;•·еt-<Ц/··) 

Q Неприложимо 

Q Неприложимо 

р; 

ПРАВИЛНО ЛИ СА ПОДВЕДЕНИ ОСНОВАНИЯТА, ЗАЯВЕНИ ОТ МОЛИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА И 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА ЗАКРИЛА, КОЙТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ? 

Q Да Q Не Q Неприложимо 

28/03/2019. 16:04 
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СЪОБРАЗЕНИ ЛИ СА ВСИЧКИ ЗАЯВЕНИ ОТ ТЪРСЕЩИЯ ЗАКРИЛА ФАКТИ? 

Q Да Q Не Q Неприложимо 

СЪОТВЕТСТВАЛИ ДИСПОЗИТИВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ В МОТИВИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА? 

Q Да о Не Q Неприложимо 

Правен анализ 

ИЗСЛЕДВАНИ ЛИ СА В ДОСТАТЪЧНА СТЕПЕН ВСИЧКИ МАТЕРИАЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА ЗАКРИЛА? 

Q Да о Не Q Неприложимо 

ЯСНО ЛИ СА ПОСОЧЕНИ В РЕШЕНИЕТО КОИ АСПЕКТИ ОТ МОЛБАТА СА ПРИЕТИ ЗА УСТАНОВЕНИ И ЗАЩО? 

Q Да о Не Q Неприложимо 

И КОИ АСПЕКТИ ОТ МОЛБАТА НЕ СА ПРИЕТИ И ЗАЩО 

Q Да 0 Не Q Неприложимо 

В СЛУЧАЙ НА НЕДОСТОВЕ РНИ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИВИ ФАКТИ, ИЗЛОЖЕНИ ОТ МОЛИТЕЛЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЛИ СА 
НЕОБХОДИМИТЕ СТЪПКИ ОТ СТРАНА НА ИНТЕРВЮИСТА, ТАКА ЧЕ ТЕ ДА БЪДАТ ИЗЯСНЕНИ 

Q Да о Не Q Не п риложимо 

ИЗДАТЕЛЯТ НА РЕШЕНИЕТО МОТИВИРА ЛИ ИЗВОДА СИ, Ч Е ОПРЕДЕЛИ ФАКТИ ОТ МОЛБАТА НЕ СЛЕДВА ДА СЕ 
КРЕДИТИРАТ ИЛИ СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА НЕДОСТОВЕРНИ И ПРОТИВОРЕЧИВИ? 

Q Да о Не Q Неприложимо 

ПРАВИЛНО ЛИ Е РАЗПРЕДЕЛЕНА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА ТЕЖЕСТ, СЪОБРАЗНО НОРМАТА ЧЛ. 75(2) ОТ ЗУБ? 

Q Да о Не о Неприложимо 

ПРИЛОЖЕН ЛИ Е ПРИНЦИПЪТ "СЪМНЕНИЕТО СЕ ТЪЛКУВА В ПОЛЗА НА БЕЖАНЕЦА" 

Q Да о Не о Неприложимо 

Правен анализ 

ПРАВИЛНО ЛИ СА ИДЕНТИФИЦИРАНИ В РЕШЕНИЕТО НАЛИЧИЕТО НА ОСНОВАНИЯ ПО КОНВЕНЦИЯТА ОТ 1951 Г. 

ИЛИ ЛИПСАТА НА ТАКИВА 

Q Да о Не Q Неприложимо 

ПРАВИЛНО ЛИ СА ИДЕНТИФИЦИРАНИ ОСНОВАНИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХУМАНИТАРЕН СТАТУТ 

Q Да 0 Не Q Неп риложимо 

РЕШЕНИЕТО ВЗИМА ПРЕДВИД УЯЗВИМОСТТА НА КАНДИДАТА 

Q Да Q Не Q Неприложимо 

ПРАВИ ЛИ СЕ В РЕШЕНИЕТО ТОЧЕН АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТТА МОЛИТЕЛЯТ ДА СЕ ПОЛЗВА ОТ ЕФЕКТИВНА 
ЗАЩИТА В СТРАНАТА СИ НА ПРОИЗХОД? 

Q Да Q Не Q Неприложимо 

28/03/2019, 16:04 
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ИМА ЛИ В РЕШЕНИЕТО ПРОИЗНАСЯН Е ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪТРЕШНО РАЗСЕЛВАНЕ НА МОЛИТЕЛЯ? 

С Да о Не Q Не приложимо 

Дд Н 11.>~'! >ЖvlMv 

ПРИЛОЖЕНИ ЛИ СА ИЗКЛЮЧВАЩИ ИЛИ ПРЕКРАТИТЕЛНИ КЛАУЗИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРСЕЩИЯ ЗАКРИЛА? 

С Да о Не Q Неприложимо 

/1 vPt' !Р. у ю Pt А А и ~~1111.JЧBA~V' и IИ f fiJf: r А „ 1 1 м.У 11' 

j( 

ПОКАЗВА ЛИ ИЗДАТЕЛЯТ НА РЕШЕНИЕТО ДОСТАТЪЧНИ ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА 
МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА? 

Q Да 
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о Не Q Неприложимо 
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КОМЕНТАР НА МОНИТОРИРАЩИЯ 
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CourtHearings2019 

Основни данни 

Изслушването е в: 

Q Административен съд 

Номер на дело 

Име на молителя 

Пол на молител я 

Q Мъже 

Възрастова група 

Q Възрастни 

идрухено ги е детето 

1 

Уязвим ли е молителят 

D Непридружени непълнолетни 

и малолетни 

D Възрастни хора 

D Л ица , преживели физическо 

насилие 

D Лица, преживели мъчение 

и/или насилие 

Страна на произход 

о Афга нистан 

с Пакистан 

с Украйна 

р Но 

Q Върховен административен 
съд 

Q Жени 

Q Деца 

i' 

t'ТI lv1 

D Самотни родители 

D Хора с увреждания 

D Лица, преживели сексуално и 

свързано с пола насилие 

о Сирия 

о Иран 

о Друг етнос 

D Бременни )!(ени 

D Лица, преживели 

психологическо насилие 

D Лица с хронични и други 

тежки заболявания 

о Ирак 

о Турция 

28/03.'2019, 16:05 
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Етническа принадлежност 

о Араби о Кюрди о Пущуни 

о Таджикv о Ха зара о Персийци 

о Пенджаби о Турци о Украйнци 

о Друг етнос 

1, 

Брой 

Автоматично генерирана от системата. Моля не променяйте цифрата 

Присъстващи 

При откриване на заседанието, налично ли е участието на всички служебни лица 

Q Да Q Не Q Неприложимо 

Има ли молителят защитник? 

Q Да о Не 

Ндз>-1ачен от: 

i 1 

d~ит~1икът при ь тва Hd i11 слушВdнЕ:Т 

Представител на административния ор га н 

Q Да Q Не 

Прокурор 

Q Да 

Преводач 

Q Да 

~и Р< 6 тми 

Преводач 

о Не 

0 Не 

Съдът установява ли квалификацията на преводача? 

Q Да Q Не 

Q Неприложимо 

Q Неприложимо 

Q Неприложимо 

Q Неприложимо 

Q Неприложимо 

28/03 '2019. 16:05 



Осъществява ли се точен, адекватен и своевременен превод? 

Q Да Q Не Q Неприложимо 

Преводачът владее ли добре български език за целите на изслушването 

Q Да Q Не Q Неприложимо 

Има ли информация, че преводачът е в конфликт на интереси 

Q Да Q Не Q Неприложимо 

Q Не е налична информация 

Изслушване 

Прокуратурата представя ли мотивирано становище 

Q Да о Не Q Неприложимо 

Защитникът явява ли се подготвен на заседанието 

О Да о Не Q Неприложимо 

Защитникът има ли формален подход към конкретното дело 

Q Да о Не Q Неприложимо 

Защитникът представя ли допълнителни доказателства 

О Да о Не Q Неприложимо 

Където е приложимо, съдът пристъпва ли към изслушване на детето жалбоподател 

О Да о Не Q Неприложимо 

При изслушването на дете, съдът осигурил ли е подходяща обстановка и подход? 

О Да о Не Q Неприложимо 

Социалният работник демонстрира ли компетентно познаване на конкретното дело и бежанска 
материя като цяло? 

О Да о Не Q Неприложимо 

Защитава ли социалният работник най-добрия интерес на детето? 

О Да о Не Q Неприложимо 

При отсъствие на социален работник, представен ли е доклад по реда на чл. 15 (6) от ЗЗД? 

С Да о Не Q Неприложимо 

Наблюдава ли се дискриминационно отношение от страна на съда 

Q Да о Не 

3 of4 28 03 2019. 16:05 
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