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1. Национална уредба на особената закрила 

 
 

 

 
През 1992г. България ратифицира Женевската Конвенция за статута на бежанците от 
1951г. и Нюйоркският Протокол за статута на бежанците от 1967г.2

                                                           
1 Настоящият доклад е изготвен на основание чл.2.8(5) от Споразумението между Представителството на ВКБООН в София 
и Български хелзинкски комитет от 02.02.2012г. и съгласно чл.3, ал.2 от Закона за убежището и бежанците. 
2 Конвенция за статута на бежанците, в сила за България от 10.08.1993г.2 ратифицирана със Закон за ратифициране на 
Конвенцията за Статута на бежанците от 1951 г. и Протокола за статута на бежанците от 1967 г. (Обн., ДВ, бр. 36 
от 5.05.1992 г.) Член единствен: Ратифицира Конвенцията за Статута на бежанците от 1951 г. и Протокола за статута на 
бежанците от 1967г., допълнена със Закон за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за Статута на 
бежанците от 1951 г. и Протокола за статута на бежанците от 1967 г. (ДВ, бр.30/1993 г.) Параграф единствен: В 
края на изречението на член единствен се поставя запетая и се добавя: "със следната декларация по чл. 1, раздел Б (1) на 
Конвенцията: Република България приема, че по смисъла на тази Конвенция думите "събития, станали преди 1 януари 
1951г." в чл.1,раздел А, означават "събития, станали в Европа или другаде преди 1 януари 1951г."  и Нюйоркски Протокол 
за статута на бежанците, в сила за България от 12 май 1993г., ратифициран със Закон за ратифициране на Конвенцията 
за Статута на бежанците от 1951 г. и Протокола за статута на бежанците от 1967 г. (Обн., ДВ, бр. 36 от 1992г.); 
допълнен със Закон за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за Статута на бежанците от 1951 г. и 
Протокола за статута на бежанците от 1967 г. (ДВ, бр. 30 от 1993 г. ) 
 

 на Организацията на 
Обединените Нации, присъединявайки се към държавите, които предоставят убежище 
на хората, нуждаещи се от международна закрила. Международната закрила достига 
своя връх в нормативната си уредба именно с приемането на тези два акта след края на 
Втората световна война (1939г.-1945г.), обусловено от политическите реалности и 
обективната необходимост за законодателно регламентиране на гражданския и 
административен статус на огромния брой хора, разселени в други държави в Европа и 
света в резултат на военните действия и осъщественото спрямо тях или групи от тях 
преследване от страна на фашистките режими. Конвенцията и протоколът закрепват 
основните материалноправни положения като легалната дефиниция за бежанец по 
чл.1А от Конвенцията и минималния обхват от права, дължими от държавите, признали 
такъв статут на определено лице, като в същото време оставят на всяка държава 
правото да определи органите и процедурите, които ще прилага за признаването на 
бежански статут, в съответствие със своите правни особености и традиции. В същото 
време обаче, наред с материалните права, конвенцията и протоколът уреждат и няколко 
изрично посочени и съществени процесуални гаранции за упражняването на правото да 
се потърси и получи убежище като принципа "забрана за връщане" (non-refoulement) по 
чл.33, ал.1 от Конвенцията, принципа за ненаказуемост за незаконно влизане и 
пребиваване (non-punishment) по чл.31 от Конвенцията и правото на достъп до съд с 
право на правна помощ и освобождаване от съдебни такси (cautio judicatum solvi) по 
чл.16 от Конвенцията.  
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Основната разпоредба от Женевската конвенция за статута на бежанците от 1951г. е 
чл.1А, в който се съдържа определението за бежанец. Съгласно нормата, бежанец е 
лица, което в резултат на събития, станали преди 1 януари 1951г., има основателни 
опасения от преследване по причина на своята раса, религия, националност, 
принадлежност към определена социална група или политически убеждения и се 
намира извън страната, чийто гражданин е, или, бидейки без гражданство се намира се 
извън страната на своето предишно обичайно местоживеене и в резултат на подобни 
събития не може или не желае да се ползва от закрилата на тази страна и поради 
опасенията си не може или не желае да се завърне в нея. С приемането на Нюйоркският 
протокол за статута на бежанците от 1967г. отпадат наложените с конвенцията 
възможности за прилагането й с времево или географско ограничение1

Уредба на убежището в националното законодателство обаче, съществува отпреди 
ратификацията на двата международноправни акта, закрепена в текстовете на чл.27, 
ал.2 и 3 от Конституцията от 1991г., съгласно които България дава убежище на 
чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на 
международно признати права и свободи, като условията и редът за даване на убежище 
се уреждат със закон. Тази уредба отразява съществуващите сходни текстове в 
предходните конституции с единствена отлика досежно органът, който съгласно 
Конституцията е компетентен да дава убежището, а именно държавният глава, който в 
конституциите преди настоящия основен закон е бил колективен орган

 и по този начин 
международната бежанска закрила се разпростира върху гражданите на всички 
държави и за събития, настъпили както преди приемането на конвенцията, така и след 
това. 
 

2

Тази особеност, както и разликата в дефинициите на чл.1А от Конвенцията и чл.27, ал.2 
от Конституцията наложи разграничаване на убежището, дължимо от държавата по 
силата на ратификацията на Конвенцията от 1951г. и убежището по Конституция, 
давано от президента по негово усмотрение в рамките на правомощията му като 
държавен глава. Поради това, при приемането през 2002г. на втория и сега действащ 
национален закон, Законът за убежището и бежанците

, а понастоящем 
едноличен в лицето на президента на републиката. 
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1.1. Видове закрила.  Органи. 

, се възприе терминът 
"особена закрила" като родов юридически термин, в който са включени различните 
видове закрила, предоставяни от българската държава по отделните нормативни 
основания и актове, които тя е приела.   
 

 
Съгласно чл.1 от Закона за убежището и бежанците (ЗУБ) в него се определят условията 
и реда за предоставяне на особена закрила на чужденци на територията на Република 
България, както и техните права и задължения, а особената закрила, която държавата 
предоставя на чужденците по този закон, включва: убежище, статут на бежанец, 
хуманитарен статут и временна закрила. 
 

                                                           
1 Чл.1В, ал.1 от Женевската Конвенция за статута на бежанците: " 1) За целите на тази конвенция думите "събития, станали 
преди 1 януари 1951 г." в чл. 1, раздел А означават или: а) "събития, станали в Европа преди 1 януари 1951 г.", или: b) 
"събития, станали в Европа или другаде преди 1 януари 1951 г.", като всяка договаряща държава е длъжна да декларира 
при подписване, ратификация или присъединяване кое точно значение тя ще прилага по отношение на задълженията, поети 
от нея по силата на тази конвенция; 
 
2 Президиумът на Народното събрание съгласно чл.35, т.5 от Конституцията от 1949г. и съответно, Държавният съвет 
съгласно чл.93, т.27 от Конституцията от 1971г.; понастоящем съгласно действащата уредба - президентът на републиката, 
чиито правомощия по даване на убежище са закрепени в чл.98, т.10 от Конституцията от 1991г. 
 
3 Закон за убежището и бежанците, приет с ДВ бр.54 от 31 май 2002г., в сила от 1 декември 2002г.; отменящ Закона за 
бежанците (ДВ бр.53 от 11 юни 1999 г., в сила от 1 август 1999г.), последният отменил Наредбата за предоставяне и 
регламентиране статута на бежанците (обн. ДВ бр.84 от 14 октомври 1994г., отм. ДВ. бр.40 от 16 май 2000г.) 
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Убежището, съгласно чл.7 от ЗУБ е закрилата, която се дава на чужденци, 
преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно 
признати права и свободи, а президентът на републиката предоставя убежище и когато 
прецени, че държавните интереси или особени обстоятелства налагат това.  Видно от 
дефиницията, законът повтаря дословно основанията за даване на убежище по чл.27, 
ал.2 от Конституцията, които се различават от основанията по  Конвенцията и закона, 
давайки възможност за обхващане на значително по-широк кръг лица, чиято дейност би 
могла да бъде тълкувана като дейност в защита на международно признати права и 
свободи. От друга страна обаче, тълкуването на разпоредбата води до извод, че за 
лицата, осъществили такава дейност няма признато право да получат убежище на 
основание определението на Конституцията, въведено в закона. Този извод произтича 
от вида на органа, предоставящ убежището, а именно - държавния глава, съгласно чл.2, 
ал.1 ЗУБ във връзка с чл.98, т.10 от Конституцията. Президентът не е орган на 
изпълнителната власт (централна или местна администрация) и следователно не е 
обвързан по компетентност да се произнася по отношение на молбите или исканията, 
отправени до него/нея в рамките на предоставените му правомощия по чл.98 от 
Конституцията. Изводът се потвърждава и от разпоредбата на ал.2 от чл.7 ЗУБ, в който 
изрично се закрепва дискрецията на президента по отношение основанията за 
предоставяне на убежище, като законът ги разширява спрямо уредените в 
Конституцията, закрепвайки дискрецията като принцип, вместо като изключение. В тази 
връзка, президентът има право да предостави убежище дори и без да е сезиран 
надлежно с молба, но от друга страна няма задължение да се произнесе положително 
или отрицателно в съответствие с наличните основания, не е обвързан със срок за 
произнасяне, както и със задължение за произнасяне въобще. В този смисъл, 
убежището по смисъла на Конституцията не съставлява субективно право на чужденеца, 
който го търси на територията на България, а единствено правомощие на държавата в 
лицето на нейния глава да го предостави по свободно усмотрение и преценка в 
пределите на разширената конституционна и законова дефиниция. 
 
Статутът на бежанец съгласно чл.8 от ЗУБ се предоставя на чужденец, който 
основателно се страхува от преследване поради своята раса, религия, националност, 
принадлежност към определена социална група или поради политическо мнение и/или 
убеждение, намира се извън държавата си по произход и поради тези причини не може 
или не желае да се ползва от закрилата на тази държава или да се завърне в нея. 
Законът почти дословно възпроизвежда в ал.1 на този текст разпоредбата на чл.1А от 
Конвенцията от 1951г., но в последващите разпоредби също така въвежда тълкуване на 
термините на определението за бежанец, приети с Директива 2004/83/ЕО1 и 
съставляващи част от минималните правни стандарти в областта на убежището на 
Европейския съюз (acquis communautairre). Така, законът в чл.8 урежда не само 
определението за това кое лице следва да се счита за бежанец и поради това да 
разполага със субективното право да му бъде признат статут на бежанец на територията 
на България, но и отделните обективни и субективни елементи на това определение, а 
именно - вменяване на признак (ал.2), агент на преследване (ал.3), действия по 
преследване (ал.4 и 5), събития sur place (ал.6), агент на закрила (ал.7) и възможност 
за вътрешно разселване (ал.8). Съгласно чл.2, ал.3 ЗУБ статутът на бежанец се 
предоставя от председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерски 
съвет, който взема решения по тези молби като предоставя, отказва, отнема и 
прекратява статут на бежанец.2

                                                           
1 Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за признаването и правното 
положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини 
се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила; 
2 Чл. 48 във връзка с чл.2, ал.3 от ЗУБ; 

  Държавната агенция за бежанците при Министерски 
съвет (ДАБ при МС) е орган на изпълнителната власт със специалната компетентност да 
приема, настанява и осигурява социална, медицинска и психологическа помощ на 
чужденците, търсещи закрила и провежда производствата, образувани по индивидуални 
молби за особена закрила в България, извън молбите за убежище до президента, както 
и да проучва и изяснява фактите и обстоятелствата във връзка с подадената молба. 
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Решенията на ДАБ при МС съставляват индивидуални административни актове и 
подлежат на преглед, контрол и отмяна от съдилищата, както на общо основание по 
чл.120, ал.2 от Конституцията, така и по силата на самия закон1. В този смисъл, при 
отказ за предоставяне на статут на бежанец, чужденецът подал молбата има право да 
обжалва отказа пред съд и в образуваното административно съдопроизводство да 
оспори фактическите и правните изводи на решаващия орган ДАБ при МС относно 
необходимостта от закрила и правото да се получи статут на бежанец. Признатият 
статут на бежанец дава на своя титуляр правата и задълженията на български 
гражданин с изключение на правото да участва в избори за държавни и местни органи, 
в национални и местни референдуми, както и да участва в създаването и да членува в 
политически партии; да заема длъжности, за които със закон се изисква българско 
гражданство; да бъде военнослужещ и други ограничения, изрично предвидени със 
закон.2 Същите права се признават и на членовете на семейството на бежанеца - 
съпруг, малолетни и непълнолетни деца, но само ако бракът е бил сключен и родството 
по сватовство е възникнало преди предоставянето на статута, в противен случай 
членовете на семейството получават статут на бежанец единствено на собствено 
основание3. Ако членовете на семейството не придружават бежанеца, той има правото 
да получи разрешение за събиране със семейството си на територията на България4 
като в този случай се прилага разширена дефиниция за член на семейството, в които 
освен съпругът и ненавършилите пълнолетие деца, се включват също и навършилите 
пълнолетие, но невстъпили в брак деца, които не са в състояние да осигурят сами 
издръжката си поради сериозни здравословни причини, а така също и родителите на 
всеки от съпрузите, които не са в състояние сами да се грижат за себе си поради 
напреднала възраст или тежко заболяване и се налага да живеят в едно домакинство 
със своите деца.5

Хуманитарният статут съгласно чл.9 от ЗУБ се предоставя чужденец, принуден да 
напусне или да остане извън държавата си по произход, тъй като в тази държава е 
изложен на реална опасност от тежки посегателства, като: смъртно наказание или 
екзекуция; изтезание или нечовешко или унизително отнасяне или наказание; както и 
при тежки и лични заплахи срещу живота или личността му като гражданско лице 
поради насилие в случай на вътрешен или международен въоръжен конфликт. 
Хуманитарният статут подобно на статута на бежанец е индивидуален правен статус, но 
основанията за признаването му не са уредени в Конвенцията от 1951г., а произтичат от 
поетите от България международноправни задължения по спазването на основните 
права на човека с ратификацията на Конвенцията против изтезанията на ООН и 
Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. По своето 
същество хуманитарният статут се предоставя на територията на България, за да се 
осигури закрила от посегателство против живота и личния интегритет на чужденеца
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1 Чл.84 и сл. от ЗУБ; 
2 Чл.32, ал.1 от ЗУБ; 
3 Чл.8, ал.9 и 10 от ЗУБ; 
4 Чл.34 от ЗУБ; 
5 §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗУБ; 
6 Чл. 3 от ООН Конвенцията против изтезанието и чл.2 и 3 от Европейската конвенция за защита правата на човека и 
основните свободи; 

, 
които са застрашени в страната му на произход или обичайно местоживеене. Доколкото 
се касае за индивидуален статут предоставян на преимуществено лични основания, 
компетентния орган за разглеждане и решаване на молбата с оглед необходимостта от 
предоставяне на хуманитарен статут отново е председателят на Държавната агенция за 
бежанците при Министерски съвет (виж, бележка под линия 2 на стр.3). Това 
законодателно разрешение намира своето основание с оглед на процесуалната 
икономия, тъй като при подаване на молба за закрила чужденечът не е длъжен да дава 
правна квалификация на своето искане, нито да уточнява вида на търсената закрила, а 
същото е от компетентността и в задължение на сезирания административен орган. 
Така, когато разглежда фактите и изяснява обстоятелствата по подадена до него молба 
за закрила на територията на България, административният орган ДАБ при МС следва да 
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прецени както необходимостта от закрила изобщо, така и вида на закрилата с оглед 
заявените и установени основания за предоставянето й. При предоставяне 
хуманитарният статут носи на своя титуляр правата и задълженията като на чужденец с 
разрешено постоянно пребиваване1, но към тях се добавя и правото за събиране със 
семейството по реда, основанията и досежно кръга членове на семейството идентични с 
уредбата при признатите бежанци2

Временната закрила съгласно чл.11 от ЗУБ се предоставя в случай на масово 
навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат държавата си по произход 
поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на 
човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната държава 
или в отделен район от нея и по тези причини не могат да се завърнат там. По своето 
естество, правните основания за предоставянето на временна закрила не се отличават 
съществено от основанията за предоставяне на хуманитарен статут по чл.9, ал.1, т.3 от 
ЗУБ, при която хипотеза се предпоставя тежки и лични заплахи срещу живота или 
личността като гражданско лице поради насилие в случай на вътрешен или 
международен въоръжен конфликт. И в двата случая се касае за наличие на риск за 
живота и личната сигурност произтичащи най-общо казано от военни действия, в която 
ситуация държавата на произход или обичайно местоживеене не желае или не е в 
състояние да осигури закрила на гражданите или лицата без гражданство, живеещи на 
нейна територия. Единствената отлика е в броя на чужденците, които са влезли на 
територията на България и търсят закрила на тези основания, а именно дали се касае за 
индивидуални молби или е налице масово навлизане на голям брой хора, които бягат от 
съответната държава. Доколкото във втората хипотеза е обективно невъзможно 
индивидуално проучване и изследване на фактите и обстоятелствата на всяка една 
молба поради броя на лицата, търсещи закрила, законодателят е приел като 
разрешение в такива случаи да се предоставя временна закрила по групов признак. 
Така, за да се предостави временна закрила законът изисква да се установи единствено 
произхода от съответната държава и да е прието, че в тази държава е налице описаната 
в законовата хипотеза ситуация на въоръжен конфликт или нарушаване на човешките 
права в големи размери. Последното се извършва с решение на Съвета на Европейския 
съюз по искане на правителството на Република България

.  
 

3, въз основа на което 
Министерски съвет приема решение за предоставяне на временна закрила. Чужденците, 
ползващи се от временна закрила, имат право да останат на територията на Република 
България; да полагат труд и да имат достъп до професионално обучение; да разчитат на 
подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост; да 
получават социално подпомагане и медицинска помощ при спешни състояния, както  и 
право да се съберат със семейството си. Доколкото при временната закрила елементът 
на лично преследване не е налице, чужденците получили временна закрила имат право 
свободно да се завръщат в държавата си по произход без това да предпоставя 
прекратяването на закрилата. Подобно разрешение е възприето с оглед на възможни 
хуманитарни причини като например, завръщане с цел извеждане от държавата по 
произход на друг член на семейството. Предоставената временна закрила не изключва 
правото да се подаде индивидуална молба за предоставяне на закрила на лични 
основания по чл.8 или чл.9 от ЗУБ4

                                                           
1 Чл.36 от ЗУБ; 
2 Чл.34, ал.1 и сл. от ЗУБ; 
3 Чл.2, ал.2 от ЗУБ във връзка с чл.80 и сл. от ЗУБ 
4 Чл.58, ал.5 от ЗУБ; 

, но в този случай чужденецът не може да се ползва 
от правата на лице в производство за предоставяне на статут, доколкото вече има 
признат кръг от права въз основа на текущия си правен статус, които не могат да бъдат 
разширявани или дублирани.  
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Мандатният статут се признава от Службата на Върховния комисар за бежанците към 
ООН съгласно определението за бежанец по чл.1А от Конвенцията от 1951г. и по силата 
на мандата (компетентността), уредена в Статута на ВКБООН1

1.2. Обхват и методи на наблюдението върху производствата по ЗУБ 

. ВКБООН извършва 
дейност по установяване на фактите и признаване статут на бежанец спрямо лица, 
които са избягали и потърсили убежище в държави, които не са страни по Конвенцията 
от 1951г. и които не са установили национална система за предоставяне на закрила. 
Правният резултат от признаването по мандата на ВКБООН е авторитетно установяване 
на качеството на бежанец, което следва да се признава от всички държави, страни по 
Конвенцията от 1951г., ако или когато тези лица се озоват на тяхна територия. В 
националното законодателство това задължение на държавата ни е закрепено в чл.10 от 
ЗУБ, съгласно който на чужденец, намиращ се на територията на Република България, 
признат като бежанец по мандата на Върховния комисар на ООН за бежанците се 
признава статут на бежанец. Това признаване е автоматично и по силата на закона (ex 
lege) като за ДАБ при МС е достатъчно да установи единствено, че на конкретния 
молител е бил признат статут по мандата от ВКБООН. 
 

 
Наблюдението върху производствата по ЗУБ, провеждани от Държавната агенция за 
бежанците при Министерски съвет се осъществява на всеки един етап от производството 
за предоставяне на статут от момента на регистрацията на молбата пред ДАБ при МС 
или друг държавен орган по реда на чл.58, ал.4 от ЗУБ, съвпадащата или различна по 
време лична регистрация по реда на чл.61, ал.2 от ЗУБ и провежданите интервюта в 
производствата за определяне на държавата, отговорна за разглеждане на молбата за 
закрила (т.нар. дъблинско производство по Регламент 2003/343/ЕО) по реда на Раздел 
Іа, Глава Шеста от ЗУБ, ускорените производства по реда на чл.68 и сл. от ЗУБ и 
производствата по общия ред по реда на чл.72 и сл. от ЗУБ, както и на индивидуалните 
административни актове, постановявани в описаните производства. Наблюдателите са 
правоспособни адвокати със специализация в областта на убежището и международната 
закрила, имиграционното право и правата на човека. 
 
Методологията на наблюдението 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) и за оценка на решение (Приложение 
2). Наблюдението се извършва ежеседмично на случаен принцип от понеделник до 
петък в регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците 
в София, с.Баня, община Нова Загора и в транзитния център в с.Пъстрогор, община 
Свиленград. 
 
2. Видове производствени действия по ЗУБ 
 
Производствата по оценка и установяване на фактите по подадена молба за особена 
закрила на територията на България се извършват по реда на Глава Шеста от Закона за 
убежището и бежанците.  
 
Видовете производствени действия съгласно закона биват: 
 

•  Регистрация - чл.58 - 63 от ЗУБ; 
•  Интервю - чл.63а от ЗУБ; 
•  Установяване на фактите и събиране на доказателства - чл.63 от ЗУБ; 
•  Спиране и прекратяване на производството - чл.77от ЗУБ; 
•  Действия по отнемане и прекратяване на статут -  чл.78 - 79 от ЗУБ; 
 

 

                                                           
1 Статут на Върховния комисар за бежанците към ООН, приет с Резолюция 428 (V) от 14 декември 1950г. на Общото 
събрание на Организацията на Обединените Нации; 
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2.1. Регистрация 
 
В специалния закон ЗУБ не съществува изрично правило относно началния момент на 
производството по предоставяне на статут, следователно приложими са общите 
административнопроизводствени правила по АПК. Съгласно закона1 производството по 
издаване на индивидуален административен акт започва по инициатива на 
компетентния орган или по искане на гражданин или организация, а в предвидените в 
закона случаи - на прокурора, омбудсмана, по-горестоящия или друг държавен орган. 
Съгласно ЗУБ2 всеки чужденец може да заяви желание за предоставяне на статут лично 
пред длъжностно лице в Държавната агенция за бежанците. Следваща разпоредба3 
обаче предвижда, че когато молбата е направена пред друг държавен орган, той е 
длъжен незабавно да я изпрати на Държавната агенция за бежанците. В този смисъл е 
налице предпоставено от закона времево несъответствие между момента на 
регистрацията на молбата за закрила и момента на личната регистрация на търсещия 
закрила. Несъответствието бе целево и въведено с изменение на закона през 2007г.4

Наред с това изменение на закона бе приет подзаконов нормативен акт

 с 
оглед присъединяването на България към Европейския съюз, за да се превенира 
директния достъп до производство по предоставяне на статут на чужденците, търсещи 
закрила в опит да се наложат мерки за ограничаване броя на лицата, търсещи закрила, 
който се очакваше да нарасне значително след 1 януари 2007г.  
 

5 между 
Държавната агенция за бежанците при МС, Главна дирекция "Гранична полиция" и 
Дирекция "Миграция" при МВР. Съгласно предвидената в тази наредба изрична 
разпоредба6 всички чужденци, заявили желание за закрила пред служителите на ГДГП 
вместо в териториално поделение на ДАБ следва да се настаняват в специален дом за 
временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) към дирекция "Миграция" с изключение на 
непридружените малолетни и непълнолетни деца, бременните жени и лицата с 
увреждания7

Приемането на тези разпоредби бе мотивирано от държавната администрация с липса на 
капацитет за настаняване на новопристигналите търсещи закрила. Този аргумент се 
опровергава от статистическите данни, доколкото през 2011г. броят на подалите молба 
е 890 лица, а през 2002г. този брой е 2888 лица при това без практика по задържане. 
Въпреки това, Държавната агенция за бежанците възприе като начален момент на 
регистрацията датата на личната регистрация на търсещия закрила пред служител на 
ДАБ по реда на чл.61 от ЗУБ, в който търсещия закрила "потвърждава" желанието си да 
получи особена закрила в Република България, заявено с регистрацията на молбата на 

. В изпълнение на същата наредба, задължението на ГДГП бе да предава на 
ДАБ само молбата за закрила и копия от съпътстващите  документи (заповед за 
задържане, протокол за обиск, обстоятелствен протокол) и документи, удостоверяващи 
здравословното състояние на чужденеца, а самите търсещи закрила да бъдат 
превеждани в СДВНЧ към Дирекция "Миграция" в кв. Бусманци, гр.София и гр.Любимец.  
 

                                                           
1 Чл.24, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс; 
2 Чл.58, ал.3 от ЗУБ; 
3 Чл.58, ал.4 във връзка с чл.61 от ЗУБ; 
4 ДВ бр.52 от 29 юни 2007г.; 
5 Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент 
(ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-
членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на 
трета страна, Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 г. за определяне условията за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата- членка, 
която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на 
трета страна, Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. за създаване на система "Евродак" за 
сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция и Регламент (ЕО) № 
407/2002 на Съвета от 28 февруари 2002 г. за определяне на някои условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 2725/2000 
относно създаването на системата "Евродак" за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане 
на Дъблинската конвенция (Приета с ПМС № 332 от 28.12.2007 г., обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 19 
Януари 2010г.,  изм. ДВ. бр.91 от 18 Ноември 2011г.) 
6 Чл.16, ал.1, т.3 от наредбата - в редакцията до 18 ноември 2011г.; 
7 Чл.16, ал.2 от наредбата- в редакцията до 18 ноември 2011г.; 
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границата пред органите на ГДГП при МВР или в СДВНЧ пред органите на ДМ при МВР. 
Така, търсещите закрила през 2012г. бяха лишавани от правото си на свободно 
придвижване и задържани в СДВНЧ, а достъпа им до процедура за решаване на молбата 
им за закрила бе отлаган за неопределено време в нарушение на установените правни 
стандарти за международна закрила. Затова, през 2011г. средната продължителност на 
задържане на търсещите закрила в СДВНЧ бе 31 дни докато решаващия орган ДАБ при 
МС разреши тяхното освобождаване, превеждане и настаняване в негово териториално 
поделение. Тази практика бе оспорена пред съдилищата, които приеха, че подмяната на 
началния момент на производството от регистрацията на молбата за закрила към 
момента на личната регистрация на търсещия закрила след освобождаването му от 
СДВНЧ, е незаконосъобразна. Съгласно наложената константна съдебна практика да 
се предостави на административния орган възможност да регистрира чужденеца в 
последващ подаването на молбата и неопределен от закона момент, от който да се счита 
образувано производството е неприемливо, тъй като се открива път за административен 
произвол. Съдилищата установяват нарушение и във връзка с разпоредбата на чл.29, 
ал.1,т.6 т. ЗУБ, която регламентира правото на търсещия закрила по време на 
производството да получи регистрационна карта и останалите права в производството, 
дължими му по силата на закона. Поради това съдилищата приемат безпротиворечиво, 
че регистрирането на чужденеца, подал молба за статут, в това число и последваща, 
става с входирането на молбата пред административния орган, който в момента е 
компетентен да регистрира молбата за закрила по реда на чл.58, ал.4 от ЗУБ, а 
решенията постановени в противоречие с този начален момент се приемат за нищожни с 
оглед неспазването на сроковете за произнасяне1

Правната възможност на решаващия орган да отлага регистрацията на молбата чрез 
задължението на ГДГП да превежда в СДВНЧ лицата, търсещи закрила вместо в 
териториалните поделения на ДАБ при МС, бе отменена

 по ЗУБ.  
 

2 в края на 2011г.  Въпреки това, 
средната продължителност на задържането през първата половина на 2012г. 
нарасна на 51 дни спрямо продължителността на задържане през 2011г. Основната 
причина е незначителният брой лица от максимум 10 (десет) души седмично, които се 
освобождават от СДВНЧ-Бусманци и СДВНЧ-Любимец по разпореждане на ДАБ при МС 
за регистрация и провеждане на производството по предоставяне на статут. Освен това, 
в началото на 2012г. ДАБ при МС започна системно извършване на действия по снемане 
на отпечатъци и провеждане на дъблински производства за определяне на държавата-
членка, отговорна за разглеждане на молбата за закрила в условията на задържане в 
специалните домове за настаняване на чужденци без да освобождава търсещите 
закрила и да гарантира достъпа им до останалите гарантирани им от закона3 права. 
Провеждането на производства по реда на раздели Iа и II по Глава шеста от ЗУБ 
съгласно закона4 е правно възможно на други места, различни от териториалните 
поделения на Държавната агенция за бежанците само до откриването на транзитни 
центрове. След откриването на Транзитния център на ДАБ при МС в с.Пъстрогор на 3 
май 2012г. провеждането на всякакви производствени действия в СДВНЧ би било в 
нарушение на административнопроизводствените правила и следователно, изцяло 
незаконосъобразно. При това, освен посочените по-горе нарушения, задържането води 
до нарушение и на задължението5

                                                           
1 Чл.70, ал.1 ЗУБ; 
2 ДВ, бр.91 от 18 ноември 2011г. за изменение на чл.16 от горецитираната Наредба (виж, бележка под линия 5 на стр.7); 
3 Чл.29 от ЗУБ; 
4 §5 от Допълнителните разпоредби на ЗУБ; 
5 Чл.58, ал.6 от ЗУБ; 

 на административния орган да упътва търсещия 
закрила на език, който разбира, не по-късно от 15 дни от подаването на молбата 
относно реда за подаване на молбата, за процедурата, която ще се следва и за неговите 
права и задължения, както и за организации, предоставящи правна и социална помощ 
на чужденци. Продължаващата липса на практическа възможност за 24 часова 
регистрация на молби за закрила е между основните причини за допуснатите 
нарушения в организацията и провеждането на действията по регистрация. 
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През 2012г. решаващият орган продължи да регистрира, образува и провежда 
производства въз основа на подадени последващи молби за закрила, независимо дали 
същите се основават на нови доказателства или новонастъпили обстоятелства1. Тази 
практика е критикувана от ВКБООН и неправителствените организации от 2007г. насам 
с основен мотив, че се допуска злоупотреба със бежанската система на лица, които са 
получили влязъл в сила отказ по молбата си за закрила и които ангажират капацитета 
на решаващия орган, а в същото време новопристигналите търсещи закрила се 
задържат в СДВНЧ заедно с останалите незаконно пребиваващи мигранти като 
разглеждането на молбите им за закрила се отлага за неопределено време. Съгласно 
позицията на неправителствените организации2 причината за това е силно намалелият 
брой на молбите за закрила след 2007г., които варират около 1000 молби годишно. 
Аргумент в тази насока е обстоятелството, че направените предложения за изменения и 
допълнения в закона за отмяна на правната възможност за многократно образуване и 
провеждане на производства без наличие на никакви нови обстоятелства не бяха 
възприети от решаващия орган. Също така, в статистиките на ДАБ при МС не се прави 
никакво отграничаване на новите от последващите молби за закрила и в този смисъл, 
като се има предвид отказания незабавен достъп на новопристигналите търсещи 
закрила до процедура, може валидно да се предположи, че новите молби са единствено 
регистрираните на границата пред органите на ГДГП и в СДВНЧ пред органите на ДМ 
при МВР, а останалите молби са последващи. Така, последващите молби съставляват 
почти 50% от молбите за закрила, които се регистрират и разглеждат на годишна база. 
В същото време, практиката на решаващия орган по регистрацията на последващи 
молби не е еднозначна, доколкото някои от тях се регистрират почти незабавно, докато 
по отношение на други регистрацията се отлага неколкократно без очевидна обективна 
причина. Това създава съмнение относно действителните мотиви за отлагането, 
нарушава принципите на администрацията за равенство и еднакво третиране3

2.2. Интервю 

 и не 
съответства на добрите административни практики за пълна превенция на 
възможностите за корупция. 
 

 
Съгласно закона4 след регистрирането на молбата за закрила се определя дата за 
провеждане на интервю като търсещият закрила се уведомява своевременно за датата 
на всяко следващо интервю. По време на интервюто той е длъжен да представи своите 
доказателства до произнасянето по молбата му, като в случай че не ги представи, 
произнасянето се извършва без тези доказателства. За проведеното интервю следва да 
се състави протокол, който се подписва от него, от преводача, съответно от тълковника, 
и от интервюиращия орган. Наблюдението на производствата по ЗУБ обаче показва, че 
като принцип не се съставя надлежен протокол за представените от търсещия закрила 
писмени или други доказателства. По този начин, административният орган разполага с 
възможността да избегне обсъждането и съобразяването им съгласно задължението си 
по закон5 при оценката и решаването по молбата. Същото е абсолютна предпоставка за 
отмяна на постановеното решение от съдилищата, които константно постановяват, че  
това нарушение на административнопроизводствените правила е съществено, доколкото 
несъобразяването на представените доказателства се отразява върху правните изводи 
за необходимостта от закрила и диспозитива на крайния акт. Освен това, търсещият 
закрила не разполага със средство да докаже, че е представил съответните 
доказателства както пред съдилищата при осъществяване на преглед и контрол върху 
административното решение въз основа на заведена жалба, така и когато желае да 
получи обратно тези доказателства след приключване на производството и отпадане на 
задължението на ДАБ при МС за тяхното съхранение6

                                                           
1 Чл.13, ал.5 от ЗУБ; 
2 Насоки за застъпничество относно достъпа до територия и процедура, Български съвет за бежанци и мигранти, 2010г.; 
3 Чл.8 от Административнопроцесуалния кодекс; 
4 Чл.63а от ЗУБ; 
5 Чл.63а, ал.2 от ЗУБ във връзка с чл.36, ал.3 от АПК; 
6 Чл.60, ал.1 от ЗУБ; 

.  
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Друг основен проблем при провеждането на интервюто е липсата на преводачи от 
редки езици, говорими от търсещите закрила. Съгласно закона1

2.3. Установяне на факти и обстоятелства и събиране на доказателства 

 интервюто се 
провежда на заявен от чужденеца език, а когато това е невъзможно, интервюто се 
провежда на език, за който може да се смята, че чужденецът владее. Обективната липса 
на преводачи от редки езици в страната обаче води в отделни случаи до провеждането 
на интервюто на друг език, който търсещият закрила владее, но в значително по-ниска 
степен, което предпоставя недостатъчно добра комуникация и неправилно отразяване 
на заявените факти и обстоятелства, обосноваващи молбата за закрила. 
 
Накрая, наблюдението през първата половина на 2012г. показа, че провеждането на 
интервютата, с малки изключения, се извършва по-скоро схематично, по предварително 
определените в служебните формуляри за интервю въпроси като на търсещия закрила 
не се дава възможност за свободен разказ, както и не се задават уточняващи въпроси 
при непълност, неточност или противоречие в отговорите. По този начин служителите, 
осъществяващи интервютата, създават предпоставки за отхвърляне на заявените 
обстоятелства като противоречиви, непълни или невероятни, дискредитиране на 
бежанската история и постановяване на отказ по молбата за закрила. Поради това, е 
наложително въвеждането на процесуално правило преди, или, след отговорите на 
въпросите по предварително зададения формуляр за интервю да се дава възможност на 
търсещия закрила в свободна форма да заяви причините и обстоятелствата, поради 
които е напуснал страната си на произход и търси закрила извън нея. 
 

 
Съгласно закона2 Държавната агенция за бежанците има право да събира данни за 
чужденците, подали молба за статут, с оглед определяне на държавата, компетентна да 
разгледа молбата, установяване на самоличността и изясняване на обстоятелствата, 
свързани с подадената молба като не се допуска сведения за чужденците, търсещи или 
получили закрила, да се събират от и да се предоставят на органите и организациите, 
осъществяващи преследване. Хипотезата на нормата на закона всъщност е неточна, тъй 
като не се касае до право на административния орган, а до негово задължение както по 
общите3, така и специалните4

Справката по своята правна същност съставлява частен свидетелстващ документ без 
официална доказателствена сила, тъй като макар съставена от длъжностно лице в кръга 

 административнопроизводствени правила. Идивидуалният 
Идивидуалният административен акт се издава, след като се изяснят фактите и 
обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на 
заинтересованите граждани и организации, ако такива са дадени, съответно направени. 
Специалният закон ЗУБ въвежда като допълнително изискване при произнасянето по 
молбата за статут да се преценят всички онези относими факти, които са свързани с 
личното положение на молителя, с държавата му по произход или с трети държави. В 
този смисъл, преценката относно обстановката в страната по произход е задължителен 
елемент при произнасяне на решението по молбата за закрила. Поради това като 
принцип във всяко едно решение Държавната агенция за бежанците при МС обсъжда 
ситуацията в страната по произход или обичайно местоживеене в опит да съпостави 
заявленията на търсещия закрила с наличната обективна информация. Въпреки това 
обаче, решаващият орган не навежда и обсъжда събраната от него информация в цялост 
и с посочване на източниците й, а се задоволява единствено с цитирането на номера и 
датата на справка, изготвена по запитване на интервюиста и извадки от текста на 
съответните информационни доклади, които са послужили при изготвянето й. Тези 
доклади не се събират и не се приобщават към административната преписка и 
съответно, не се представят на съда при обжалване на решението.  
 

                                                           
1 Чл.63а, ал.6 от ЗУБ; 
2 Чл.63 от ЗУБ; 
3 Чл.35 от АПК; 
4 Чл.75, ал.2, предложение първо от ЗУБ; 
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на службата му по установените форма и ред, тя не удостоверява изявления, направени 
пред него, нито извършени от него и пред него действия съгласно изискването на 
закона1. Справката е съставена като компилация на данни от външни източници, в това 
число - информационни агенции, доклади на международни организации и чужди 
държавни органи. По закон2

2.4. Спиране и прекратяване на производството по предоставяне на статут 

 те са годно доказателство, но само ако са били събрани, 
обсъдени и преценени в тяхната цялост в административното производство. В противен 
случай, административният акт се явява мотивиран с данни, извадени от техния 
контекст при свободния прочит на информация, събрана и обективирана от трети лица в 
писмени доказателства, които не съставляват част от доказателствената маса по 
административната преписка. В тази връзка, справката е частен свидетелстващ 
документ, който няма обвързваща сила досежно направените в него изявления, тъй като 
тя съставлява доказателство само, че съдържащата се в нея компилация е била 
изготвена от посоченото длъжностно лице. Частният свидетелстващ документ има 
обвързваща доказателствена сила единствено, ако удостоверява неизгодни за издателя 
факти - т.нар. правило scriptum pro scribente nihil probat sed contra scribentem. Поради 
това, решаващия орган ДАБ при МС при вземане на решението не може да се позовава 
само на справката, а е длъжен да събере и приложи към административната преписка 
всички използвани при изготвянето на справката информационни източници. В 
противен случай, решенията му се явяват необосновани и недоказани, а също така се 
нарушава и правото на защита на търсещия закрила, който не е в състояние валидно да 
оспори фактическите изводи в акта. Освен това, поради константната съдебна 
практика за отмяна на решения за отказ на закрила, обосновани със справки, които не 
са актуални към датата на издаването на решението, решаващият орган ДАБ при МС 
разви практика да антидатира справки с входирането им по конкретната преписка с 
актуален номер и дата, но които като съдържание цитират информация отпреди 
значителен период от време, понякога години, което я прави неактуална досежно 
нейното съдържание и което представлява заобикаляне на задължението по чл.75, ал.2, 
предложение първо от ЗУБ във връзка с чл.35 от АПК. 

 

 
Производството за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут се спира, 
когато чужденецът без основателни причини не се яви на интервю в продължение на 10 
работни дни след надлежно поканване; промени адреса си, без да уведоми за това 
Държавната агенция за бежанците или съответния регистрационно-приемателен център; 
или, откаже да съдейства на длъжностните лица за изясняване на обстоятелствата, 
свързани с неговата молба3. Извън случаите на установена прекратителна клауза4

                                                           
1 Чл.179 от ГПК. 
2 Чл.187 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК; 
3 Чл.14 от ЗУБ; 
4 Чл.15 от ЗУБ във връзка с чл.1С от Конвенцията от 1951г. 

 
производството се прекратява, ако търсещият закрила след неявяването си на 
насрочено интервю не се яви пред Държавната агенция за бежанците в продължение на 
три месеца от спирането на производството и не представи доказателства, че е имал 
обективни причини за промяна на адреса или обективни пречки за неявяване или 
несъдействие на длъжностните лица. Наблюдението установи единични случаи, в които 
търсещите закрила са заявили надлежно пред решаващия орган ДАБ при МС промяна на 
своя адрес и същият е бил нанесен във временното им удостоверение, но в същото 
време съобщенията за насрочване на интервю са били изпращани на предходния адрес 
и след като търсещия закрила не е бил намерен, производството е било спирано и 
впоследствие прекратено. В тази връзка, следва се предприемат практически мерки по 
вътрешноорганизационна координация между отговорната дирекция и интервюиращите 
органи в регистрационно-приемателните и транзитни центрове за своевременен обмен 
на информация за актуалния настоящ адрес на търсещия закрила, за да се избегне 
необосновано прекратяване на производството, съдебно обжалване и отлагане във 
времето на решението по същество по молбата за закрила. 
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2.5. Отнемане и прекратяване на статут 
 
Производството за отнемане или прекратяване на статут може да бъде образувано по 
предложение на интервюиращият орган за отнемане или прекратяване на 
предоставения статут при наличие на нови данни, но и въз основа на молба на 
чужденеца с предоставен статут. В случай на служебно образуване данните следва да 
сочат на последващо установяване на изключваща или прекратителна клауза или ако се 
установи, че лицето с признат статут на бежанец или предоставен хуманитарен статут 
се е представило с фалшива самоличност, използвало е неистински, подправен 
документ или документ с невярно съдържание или умишлено в устна или писмена форма 
е дало невярна или е укрило съществена информация относно своя случай.  
 
През описания период не бяха наблюдавани производства за отнемане или 
прекратяване на предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут по основанията 
на чл.17 от ЗУБ. 
 
 
3. Особености при провеждане на отделните видове производства по ЗУБ 
 
3.1. Производство за определяне на държавата, отговорна за разглеждането на 

молбата за закрила (дъблинско производство) 
 
Целта на т.нар. дъблинско производство е да се определи дали молбата за закрила 
следва да бъде разгледана от България или е в компетентността на друга държава-
членка на Европейския съюз. Критериите за определяне на държавата, компетентна да 
разгледа молбата са регламентирани в европейското законодателство1 и въведени в 
националния закон. Съгласно закона2 след образуване на производството се 
предприемат действия за проверка на доказателствата и на обстоятелствата за 
определяне на държавата, компетентна да разгледа молбата за предоставяне на статут 
като при необходимост се провежда интервю с търсещия закрила. След извършване на 
проверка на доказателствата и получаване на отговор от запитаната държава, 
решаващият орган ДАБ при МС или образува производство за предоставяне на статут в 
Република България или отказва да го образува и разрешава прехвърлянето на 
чужденеца в компетентната държава-членка на ЕС. От 2007г. основната група търсещи 
закрила, за които бяха образувани дъблински производства, бяха чужденците, влизащи 
от територията на съседна Гърция. Независимо от техния статус в Гърция - с 
регистрирана молба за закрила или просто преминали през територията й, търсещите 
закрила би следвало да бъдат връщани в нея по силата на процедура, съответно за 
обратно приемане или за поемане на отговорност. Поради ситуацията в гръцката 
държава обаче и практически липсващата национална система за международна 
закрила ВКБООН, Бюро Европа издаде Позиция относно връщането в Гърция на търсещи 
закрила с "прекратени" молби3. Съгласно позицията, прекратяването на производствата 
по предоставяне на международна закрила, наложено като обща практика от 
компетентните гръцки власти, съставлява отказ до ефективна закрила. В резултат на 
това от 1 август 2011г.4

                                                           
1 Регламент 2003/343/ЕО на Съвета от Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията, Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета 
и Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета; 
2 Чл.67а и сл. от ЗУБ; 

 решаващият орган ДАБ при МС прекрати връщането на 
търсещи закрила в Република Гърция на основание хуманитарната клауза на чл.3, 
ал.2 от Дъблинския регламент, позволяващa на държавите-членки да изследват и 
вземат решение по молба за закрила, подадена пред тях, дори когато отговорността за 
разглеждането на молбата да не е в задължителния обхват на тяхната юрискдикция. 
 

3 The Return to Greece of asylum-seekers with “interrupted claims” от 15 априлl 2008, изх. Код № PRL 24-02/11.04.2008, за 
повече информация:  http://www.unhcr.org/482199802.pdf 
4 Заповед №419 от 19 юли 2011г. на председателя на Държавна агенция за бежанцитепри МС; 

http://www.unhcr.org/482199802.pdf�
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При наблюдението се констатираха проблеми, свързани с доказване произхода на 
непридружени деца, търсещи закрила на територията на България, ако са били 
установени данни, че родител или друг пълнолетен член на семейството се намира в 
друга държава-членка и независимо от статута на последния. Съгласно закона1

3.2. Ускорено производство 

 в този 
случай компетентна да разгледа молбата за закрила е държавата-челнка, на чиято 
територия се намира пълнолетния член на семейството на непридруженото дете. В 
наблюдаваните случаи обаче, няколко държави-членки поставиха като изискване за 
поемане на отговорност и приемане на непридруженото дете на тяхна територия, да 
бъдат представени неоспорими доказателства за произход и родствени връзки под 
формата на ДНК експертиза. Провеждането на такава екпертиза се оказа съществен 
проблем както поради взимането на сравнителни проби от лица, намиращи се в две 
различни държави и в повечето случаи без документи, позволяващи им да пътуват зад 
граница, така и поради значителната цена на медицинските разходи за провеждането 
на експертизата, за които решаващият орган ДАБ при МС не разполага със средства във 
своя бюджет. Въпреки, че случаите бяха разрешени чрез намирането на подходящи 
индивидуални мерки за всеки един от тях, необходимо е приемането на разпоредби за 
общ и унифициран подход към такива случаи, който освен останалото да предвижда и 
допълнителни средства за покриване на разходите по медицинските експертизи. 
 

 
По своето същество ускореното производство се явява производство по допустимост. 
Уредбата на материалноправните основания за решаване на молба за закрила в 
ускорено производство в настоящата си редакция2 обаче е компилация от основания 
за недопустимост и явна неоснователност. Първата група основания3 са такива за 
спиране на производството и за последващото му прекратяване, ако търсещият закрила 
не изпълни съответните си задължения в тримесечния срок. Между тях има и 
основания4, които са остатък от Резолюция 1282 от 1 декември 1992г. на Съвета, 
заменена от Директива 2005/85/ЕО за минимални норми относно процедурата за 
предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите-членки. Те следва да 
отпаднат като вместо тях се въведат основанията на директивата. С оглед на изпадането 
в неупотреба на понятията "сигурна страна на произход" и "трета сигурна страна" 
основанието в този смисъл5 следва да отпадне. Накрая, през изминалите години бяха 
правени опити за въвеждане в практиката на административният орган на отказ за 
възобновяване на производството при последващи молби за закрила, които не сочат на 
нови обстоятелства или писмени доказателства по смисъла на закона. Заради сега 
действащата норма на закона6, уреждаща отхвърлянето на молбата като явно 
неоснователна, вместо прекратяването на производството по нея по недопустимост, 
съдът отхвърли като незаконосъобразни тези откази. Необходимо е производствата по 
последващи молби без нови обстоятелства или доказателства да се прекратяват като 
недопустими. Двете групи основания следва да се разграничат в отделни алинеи като 
съответно се изменят и разпоредбите7

През периода януари-юни 2012г. като цяло не бяха провеждани ускорени производства 
от Държавната агенция за бежанците при МС. Основната причина е в разпоредба на 
закона

 относно диспозитива на решението на 
интервюиращия орган в ускореното производство. 
 

8

                                                           
1 Чл.6 от Регламент 2003/343/ЕО; 
2 Чл.13 от ЗУБ; 
3 Чл.13, т. 6-10 от ЗУБ; 
4 Чл.13, т. т.11,12 и 14 от ЗУБ; 
5 Чл.13, т.13 от ЗУБ; 
6 Чл.13, ал.1, т.5 от ЗУБ; 
7 Чл.70 от ЗУБ; 
8 Чл.58, ал.7 от ЗУБ; 

, която изисква при получаване на молба за предоставяне на особена закрила 
компетентните органи задължително изискват писмено становище на Държавна агенция 
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"Национална сигурност". Срокът за провеждане на ускореното производство обаче е 
изключително кратък - интервюиращият орган следва да вземе решение в три дни1 от 
образуване на производството. Константната съдебна практика приема, че всяко 
решение, издадено в ускорено производство след изтичането на този императивен срок, 
е нищожно по своя характер, доколкото от четвъртия ден компетентността на 
интервюиращия орган се погасява и производството автоматично2 преминава в 
производство по общия ред, където компетентността за решаване и произнасяне е на 
председателя на Държавната агенция за бежанците. От друга страна обаче, изискването 
на закона за присъединяване към административната преписка на становище от ДАНС 
е също императивно и липсата на становище води до непълен фактически състав и 
незаконосъобразност на постановеното решение. Поради това, от началото на 2012г. 
броят на проведените ускорени производства рязко намаля и дори последващи молби 
без никакви нови обстоятелства бяха разглеждани в производства по общия ред. 
Изискването на такова становище обаче на този етап от производството е лишено от 
законова цел, тъй като дори да бъдат установени факти и обстоятелства, водещи до 
основателно предположение, че търсещия закрила представлява заплаха за 
националната сигурност или обществения ред, те биха могли да бъдат съобразени едва 
при произнасяне в производство по общия ред, в което молбата за закрила се решава 
по нейното същество и когато при наличие на необходимост от закрила биха могли да 
бъдат приложени изключващите клаузи3

3.3. Производство по общия ред 

 на основанията на закона.  
 

 
Производството по общия ред провежда оценка на молбата за закрила по нейното 
същество досежно наличието на предпоставките за предоставяне на статут на бежанец 
или хуманитарен статут. Наблюдението върху постановяваните в този вид производство 
решения4 указва на два основни проблема във връзка с тази оценка - от фактическа и 
от правна страна. Оценката на фактите, обстоятелствата, доказателствата и 
заявленията на търсещия закрила страдат от липса на логическа връзка между 
фактическите и правните констатации, понякога до степен на цялостна алогичност на 
наведените правни изводи. Честа конструкция в решенията за отказ представлява 
навеждане на факти или преразказ на заявени от търсещия закрила обстоятелства, 
които сочат на осъществено преследване - заплаха, реално посегателство, физическа 
увреда или причинена смърт на роднини, близки, хора от същия етнос, религия или 
социална група или на самия заявител. В същото време непосредствено последващият 
извод в решението представлява констатация, че търсещият закрила не сочи никакви 
обстоятелства, които да указват на необходимост от закрила поради преследване по 
смисъла на закона или на риск за неговия живот или лична сигурност. Представяните 
писмени или доказателства, когато не са в оригинал, не се кредитират без обаче да се 
обсъдят досежно тяхната автентичност5 или истинност6

От правна страна, постановяваните в производството по общия ред решения досежно на 
разпоредбата за предоставяне на хуманитарен статут по чл.9, ал.1, т.3 от ЗУБ се 
прилага при неправилно тълкуване на легалната дефиниция на тази законова хипотеза. 
По отношение на търсещи закрила от една и съща държава по произход, регион и 
обстоятелства се прилага различен подход като при една част се приема необходимост 
от закрила поради наличието на вътрешен или международен въоръжен конфликт в 
съответната държава и нарушаване на човешките права в големи размери, но спрямо 
друга част от търсещите закрила от същата държава се приема, че такава ситуация не е 

 съгласно изискванията на 
закона.   
 

                                                           
1 Чл.70, ал.1 от ЗУБ; 
2 Чл.70, ал.2 от ЗУБ; 
3 Чл.12, ал.1, т.1-3 от ЗУБ във връзка с чл.1F от Конвенцията от 1951г.; 
4 Решения за отказ на закрила по чл.75, ал.2 и 4 от ЗУБ, тъй като от страна на ДАБ при МС не бе разрешен достъп до 
решенията за предоставяне на статут с техните мотиви; 
5 Чл.179-180 от ГПК; 
6 Чл.193 от ГПК; 
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налице. Нормата на националния закон транспонира текста на чл.15,б."в" от Директива 
2004/83/ЕО, по чието приложение е постановено тълкувателното Решение от 17 
февруари 2009г.  по дело №С-465/07 Meki Elgafaji and  Noor Elgafaji vs. Staatssecretaris 
van Justitie на Кралство Нидерландия на Съда на Европейските общности (понастоящем, 
Съд на Европейския съюз). Съгласно тълкуванието на Съда, ако са налице лични 
заплахи и те са обективно обосновани и доказани, то в този конкретен случай общото 
насилие в страната може да е дори изключително слабо, но въпреки това закрила ще се 
дължи. Съдът също така приема, че когато насилието е във "висока степен" и 
"безогледно" - тоест, без оглед на конкретната личност, се приема за доказано, че всяко 
цивилно лице би могло да бъде обект на заплаха и изложено на риск за неговия живот 
или лична сигурност единствено на основание присъствието му на територията на тази 
държава или регион, за която е прието че е в ситуация на вътрешен или международне 
въоръжен конфликт. В този смисъл, гореописаната противоречива административната 
практика нарушава както буквата (lettera legis), така и разума на закона (ratio legis), 
освен че е в противоречие със задължително тълкувание на Съда на Европейския съюз 
относно приложението на норма на общностното право. 
 
Съгласно разпоредбата на закона1 на непридружен малолетен или непълнолетен 
чужденец, търсещ закрила, който е на територията на България, се назначава 
настойник, съответно попечител, при условията и по реда на Семейния кодекс. В същото 
време, следващ текст2 регламентира правото на административния орган да 
пренебрегне този стандарт и ако настойник или попечител не е бил назначен, да 
проведе производствените действия по отношение на непридружени деца, търсещи 
закрила само в присъствието на социален работник от съответната дирекция „Социално 
подпомагане” на  Агенцията за социално подпомагане към Министерство на труда и 
социалната политика. Наблюдението върху производствата по ЗУБ пред 
административния орган указват на практика, при която като принцип се осигурява 
единствено присъствието и съдействие на социален работник.  Независимо от 
разпоредбата на закона присъствието на социален работник от „Дирекция социално 
подпомагане” в качеството му на особен представител не е достатъчно основание 
производството да се счита законосъобразно и проведено при пълна защита на правата 
на непридруженото дете. Специалният закон за закрила на детето изрично предвижда3, 
че административният орган разпорежда изслушването да се извършва и в присъствието 
на родител, настойник, попечител, друго лице, което полага грижи за детето, или друг 
близък, когото детето познава. Отделно, и независимо от горното, е предвидено4 и 
задължителното присъствие на социален работник от дирекция "Социално подпомагане" 
по време на изслушването на детето.  Така, в специалния закон целево са обособени 
различните участници, които са определени да защитават правата и законните интереси 
на детето по време на административни и съдебни производства. Ясно са разграничени 
и техните специфични функции, съобразени с основния принцип за осигуряване на най-
добрия интерес на детето5. Затова и законодателят изрично е предвидил участието в 
производствата на настойника, съответно попечителя, с цел да осигури постоянен 
представител на детето, който да го представлява и подпомага не само при 
изразяването на неговата правновалидна воля, но така също и да съблюдава за 
защитата на правата и законните му интереси, независимо от участието на социалния 
работник като особен представител, чиято подпомагаща роля е ясно дефинирана от 
закона. Освен това, съгласно друга разпоредба6, детето има право на правна помощ и 
жалба във всички производства, засягащи негови права или интереси, а в задължение7

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

 
на Държавната агенция за бежанците е да осигури условията за получаване на правна 
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защита на чужденците, търсещи закрила в Република България. Неизпълнението да се 
осигури това право на непридружените деца, търсещи закрила, представлява 
съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което се 
аргументира от разпоредбите на закона, изрично регламентиращи правото на 
представителя на детето да задава въпроси и да излага съображения по време на 
интервюто. Необходимостта от квалифицирана правна помощ в този смисъл е очевидна, 
но наблюдението показа, че независимо от осигурената от ДАБ при МС организация за 
предоставяне на правна помощ на търсещите закрила на етапа на административните 
производства по ЗУБ, служителите на ДАБ, които провеждат производствените действия 
с непридружени деца, не осигуряват във всички случаи задължителното 
представителство от адвокат на практика.  
 
4. Препоръки 
 
4.1. Да се въведе - практически и впоследствие, законодателно - максимален 30-дневен 
срок за личната регистрация на търсещите закрила по чл.61, ал.2 от ЗУБ, ако молбата е 
подадена пред друг държавен орган по реда на чл.58, ал.4 от ЗУБ;  
 
4.2. Да се създаде организация при решаващия орган ДАБ при МС за 24-часова 
регистрация на молбите за закрила; 
 
4.3. Да се измени разпоредбата на чл.13, ал.1 и 2 като основанието по ал.1, т.5 се 
преуреди в ал.2 на същия текст като основание за недопустимост; 
 
4.4. Да се създаде нормативно задължение във Вътрешните правила на решаващия 
орган ДАБ при МС за надлежно протоколиране и правила за съхраняване на 
представяните от търсещите закрила писмени и други доказателства; 
 
4.5. Да се въведе писмен тест за установяване на нивото на владеене на другия език, 
говорим от търсещия закрила, освен майчиния език, за да се създаде стандарт за 
законосъобразното приложение на правилото на чл.63а, ал.6, предложение 2 от ЗУБ; 
 
4.6. Информационните източници, въз основа на които е съставена справката, да се 
присъединяват в цялост към доказателствения материал по административната 
преписка, за да се даде възможност за провеждане на ефективен съдебен контрол; 
 
4.7. Да се гарантира своевременен обмен на информация между отделните звена в ДАБ 
при МС при промяна на актуалния настоящ адрес на търсещия закрила, за да се избегне 
необосновано прекратяване на производството и последваща съдебна отмяна;  
 
4.8. Да се приемат разпоредби относно провеждането и разноските за ДНК експертизи 
за установяване на произход в случаите на събиране на непридружени деца с членове 
на тяхното семейство по реда на чл.6 от Регламент 2003/343/ЕО; 
 
4.9. Задължението по чл.58, ал.7 от ЗУБ за присъединяване на писмено становище от 
ДАНС като част от фактическия състав да се преуреди систематично при правилата за 
вземане на решение в производство по общия ред по Раздел ІІІ, Глава Шеста от ЗУБ; 
 
4.10. Органът по чл.15 ал.7 от Закона за закрила на детето, действащ като особен 
представител на непридружените деца, търсещи закрила, да бъде уреден в чл.173 на 
Семейния кодекс като допълнителна хипотеза на настойничество и попечителство по 
право;  
 
4.11. Да се въведе в задължение на ДАБ при МС да предприеме мерки за задължително 
осигуряване на адвокат на непридружените деца в производствата по ЗУБ;  
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