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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

(в азбучен ред) 

 

 

AFIS –  Автоматизирана дактилоскопична информационна система 

БХК –  Български хелзинкски комитет 

ВКБООН –   Върховен комисариат на ООН за бежанците 

ГДГП –  Главна дирекция „Гранична полиция“ 

ГКПП –  Граничен контролно-пропускателен пункт  

ГПУ  –  Гранично полицейско управление 

ГТС –  Граждани на трети страни  

ДАБ –  Държавна агенция за бежанците 

ЗУБ  –  Закон за убежището и бежанците 

ЗЧРБ  –  Закон за чужденците в Република България 

МВР – Министерство на вътрешните работи 

МЗР   –  Меморандум за разбирателство 

ГТС  –  Граждани на трети страни 

СДВНЧ –   Специален дом за временно настаняване на чужденци  

ТРГ –   Тристранна работна група  
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ГЛАВА І 

 

НАЦИОНАЛНА РАМКА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ГРАНИЦАТА  
 

1.1.        Меморандум за сътрудничество (МЗР) 
 
Тристранният меморандум за разбирателство относно условията за взаимно сътрудничество и 
координация в подкрепа на достъпа до територията на лица, търсещи закрила, и процедурата за 
предоставяне на закрила бе подписан на 14 април 2010 г. от ВКБООН, БХК и ГДГП към МВР. 
Меморандумът определя механизмите за координация и сътрудничество за наблюдение и 
подкрепа на лицата, които търсят достъп до територията, и процедурите за предоставяне на 
международна закрила в Република България.  
 
1.2. Тристранна работна група 

 
Тристранната работна група (ТРГ), съставена от представители на ВКБООН, БХК и ГДГП, е създадена, 
за да контролира изпълнението на Меморандума за разбирателство и да предоставя анализ на 
докладите за наблюдение на границите, като отчита основната отговорност на държавата за 
осигуряване на достъп до територията на лицата, нуждаещи се от международна закрила, и 
процедурата за предоставяне на закрила в съответствие със задълженията й по силата на 
международното бежанско право. Тристранната работна група провежда най-малко три редовни 
заседания годишно.   
 
Този доклад е изготвен в съответствие с чл.4.2, раздел IV от Вътрешния правилник на ТРГ.  
 
1.3       Правила за наблюдение 
 
Съгласно правилата на МЗР обект на наблюдение е всяка национална граница и/или място за 24-
часово задържане на сухоземна или въздушна граница, в това число – транзитните зали на 
международните летища, без ограничение в броя на монигоринговите визити. На наблюдателите 
се предоставя достъп за наблюдение без предварително разрешение или условия по отношение на 
час на провеждане, честота, времетраене или обстоятелства, свързани с конкретното задържано 
лице/а (чл.15 от МЗР).  
 
ВКБООН и БХК продължиха да осъществяват дейностите си по наблюдение на границите съгласно 
МЗР и установените пропуски бяха обсъдени в рамките на срещите на ТРГ. През 2018 г. БХК проведе 
общо 488 посещения за наблюдение, от които прибл. 87 % на главните входни пунктове по 
границата с Турция и Гърция в зоната на трансграничния триъгълник Свиленград-Капъкуле-
Орменион. На изходните пунктове се проведоха 61 посещения на границата със Сърбия, Гърция и 
Румъния, от които 10 на „зелена“ граница и 51 в съответните места за задържане. При приемането 
обратно в България от трети страни на лица, търсещи международна закрила, им бе осигурен достъп 
до територията при пристигането на международното летище в София, където във връзка с това БХК 
проведе 14 посещения за наблюдение. През 2018 г. не са съобщавани или наблюдавани случаи на 
влизане на територията по море.  
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ГЛАВА ІІ 
 

ДОСТЪП ДО ТЕРИТОРИЯТА В КОНТЕКСТА НА СМЕСЕНИТЕ МИГРАЦИОННИ 
ПОТОЦИ1 

 
 
2.1. Общ контекст  
 
През 2018 г. миграционният натиск в България се 
запазва на същото ниво както през предходната 2017 г. 
МВР съобщава за 2 851 нови случаи на влизане2 на 
граждани на трети страни, повечето от които от региона 
на Близкия изток. Статистическите данни показват 
намаление с 3% в сравнение с 2017 г., когато през 
границите на България са влезли незаконно 2 958 
бежанци и мигранти.  
 
От общо 2 851 незаконни граждани на трети страни, 
заловени през 2018 г.3, 68%4 са подали молба за 
закрила: 655 лица са подали молба на границата и 1 221 
– в центровете за имиграционно 
задържане. По-специално, съдействие за 
достъп до територията са получили 62%5 
от всички граждани на трети страни, 
задържани на границата на вход и на 
изход6  през 2018 г. 
 
На фона на тази обстановка националният 
орган за убежище7 съобщава за 2 536 
лица, подали молба за закрила през 2018 
г., което представлява увеличение с 31% в 
сравнение с 2017 г.8 Страната на произход 
с най-голям брой търсещи закрила 
продължава да е Афганистан (1 101 
молби, 43%), следвана от Ирак (635 
молби, 25%), Сирия (503 молби, 20%), 
Пакистан (169 молби, 6%), Иран (43 
молби, 2%) и 4% други страни.  
 

                                                           
 
2 МВР, Статистически данни за миграцията; 
3  Според данните на МВР за периода 1 януари 2018 г. – 31 декември 2018 г.  са задържани 2 846 лица;  
4 Молба за закрила на границата или в център за задържане са подали 1 939 лица, от които 1 256 мъже, 192 жени, 251 деца и 240 
непридружени деца. Страните на произход на непридружените деца са Афганистан (179), Ирак (37), Сирия (9), Пакистан (14), Алжир (1); 
5 655 души, подали молба на границата през 2018 г., от 1 042 граждани на трети страни, задържани на вход и на изход;  
6 Общо 1 042 граждани на трети страни, от които 689 ГТС, задържани на граница на вход, и 353 ГТС, задържани на граница на изход през 
2018 г.; 
7 Държавна агенция за бежанците към МС;  
8 3 700 кандидати за международна закрила през 2017 г.; 
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Само на 16%9  от лицата, подали молба за международна закрила на вход, е предоставен пряк 
достъп до процедурата за закрила без задържане. Останалите 84%10 от лицата, подали молба на 
вход, първо са настанени в центровете на МВР за депортиране на незаконни мигранти. Общо 40%11  
от молбите за закрила са подадени, след като лицата са задържани от Гранична полиция при опит 
за незаконно напускане на България, което променя тенденцията от предходните години на 
значително по-голям брой молби на изход, отколкото на вход12. Според статистическите данни на 
МВР обаче само 24% (685) от всички 2 851 лица, заловени през 2018 г., са задържани 
непосредствено след преминаване на границата с Турция или Гърция.   
 
През 2018 г. към България са отправени 3 448 искания от други държави членки по Дъблинската 
информационна система. Остава нисък обаче броят на реално осъществените връщания на търсещи 
закрила лица в дъблинското производство – едва 3% от всички получени искания. Страните с най-
голям брой искания за обратно приемане са Франция, Германия и Австрия13. Всички върнати лица, 
с изключение на тези с влязъл в сила отказ от ДАБ, са освободени от Гранична полиция при 
пристигането им в страната поради изменение в националното законодателство, което позволява 
на граничните власти да освободят всички лица, за които предстои или е окончателно приключило 
производството за закрила. Като цяло върнатите по дъблинската процедура 88 лица без 
окончателен отказ, които са поискали завършване на производството им с решение по същество, са 
подобаващо допуснати обратно до разглеждане на молбите им от ДАБ и техните производства са 
открити повторно. Освен това през 2018 г. 98 лица, получили статут, са приети обратно в България 
от други европейски страни.  
 
2.2. Ситуацията на вход   
 
През първата половина на 2018 г. националните власти съобщават за рязък спад в броя на 
новопристигналите лица с 53%14. След приключването на Председателството на България на Съвета 
на ЕС на 30 юни 2018 г. започва експоненциално увеличаване на броя на новопристигналите лица 
успоредно със съобщения от различни източници за опити за незаконно преминаване на границата. 
И така, през първата половина са заловени само 718 лица, докато през втората половина този брой 
скача на 2 133, което бележи ръст със 196%.15    
 
Ниският брой новопристигнали в България през първата половина на 2018 г. и тройното нарастване 
през втората половина показва, че трансграничното сътрудничество между правителствата на 
България и Турция за предотвратяване на достъпа през тази външна граница на ЕС е било ефективно 
поне за периода на българското председателство на Съвета на ЕС. От новопристигналите лица 743 
са установени на националната граница на вход и 2 413 – на изход16. За първи път след края на 2014 
г. най-голям е броят на гражданите на Сирия (35% от новопристигналите), Ирак (21%), Афганистан 
(19%), Турция (8%), Пакистан (4%) и 13% други националности.   
 
На фона на тази обстановка, според информацията от различни източници има най-малко 118 
отделни опита на вход за пресичане на българо-турската граница от прибл. 1 570 лица. Според 

                                                           
9 63 лица от 394 лица, подали молба на границата на вход, с пряк достъп до процедурата за закрила – лицата са заловени предимно в 
района на РДГП-Елхово, като сред тях преобладават непридружени деца, лица с национални документи или със сериозни здравословни 
проблеми или състояния;   
10 331 кандидати за международна закрила; 
11 261 молби на граници на изход през 2018 г.; 
12 394 молби на граници на вход през 2018 г.; 
13 Франция – 1 103, Германия – 1,007, Австрия – 244; 
14 МВР, Статистически данни за миграцията; 
15 Ibid; 
16 От общо 2 413 лица, заловени на изход само 445 са новопристигнали (без предишна регистрация в AFIS/полицейска регистрация); 

https://www.mvr.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE/programni-dokumenti-otcheti-analizi/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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съобщенията мнозинството от новопристигналите (1 480 лица) са заловени с помощта на системите 
за гранично наблюдение в близост до българската гранична линия, като турските власти са били 
уведомени за това чрез Тристранен център за граничен и митнически контрол Свиленград-
Капъкуле-Орменион. Само в 11 случая обаче турските власти са съобщили обратно за залавянето на 
групи, а за останалите 107 случая не е подадена информация какво се е случило. За един от 
инцидентите с отблъскване на 21 лица е съобщено от ВКБООН-Турция. Съгласно съобщението, 
подкрепено със свидетелски показания на пострадалите лица и други сведения от медицински 
прегледи, на 15 юли 2018 г. 15 афганистанци и 6 пакистанци са били върнати принудително на турска 
територия при опита им да влязат в България. Преди да бъде отблъсната, групата е била подложена 
на физическо насилие от граничните служители на вход и е била нападната от К9. ВКБООН е 
уведомил за инцидента ГДГП, която обаче го е отрекла. При 8 от тези случаи БХК има информация 
пряко от задържани лица в центровете за имиграционно задържане относно случаи на отблъскване 
със 71 потърпевши лица. При 3 от тези случаи задържаните лица споделят, че, преди да бъдат 
принудени да се върнат в Турция, самите те са преживели или са били свидетели на побой, грабеж 
и сплашване с полицейски кучета от страна на гранични полицейски патрули, включително смесени 
патрули с участието на офицери на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX). 
При останалите директно съобщени 5 случая има отблъскване без насилие или други инциденти, но 
засегнатите лица споделят, че не са били уведомени относно възможността да подадат молба за 
закрила или не им е била дадена възможност да подадат молба, когато са поискали да направят 
това, или въобще не са ги попитали дали искат да подадат молба за закрила. За подобни практики 
на отблъскване се съобщава и за българо-гръцката граница, макар и броят на случаите да е далеч 
по-малък17.  
 
Доклад на ВКБООН-Турция на базата на интервюта с лица, преживели отблъскване, потвърждава 
съобщенията, че инцидентите с отблъскване, насилие и грабеж са широко разпространени по 
границите на Турция с България и Гърция18.  Трябва да се отбележи също така, че общият брой лица, 
засегнати от предполагаеми отблъсквания от двете страни на границата19, е почти три пъти колкото 
броя на всички кандидати за международна закрила, регистрирани през 2018 г. 20  В края на 2018 г. 
Турската асоциация за солидарност с бежанците (Mülteci-Der) съобщава, че само през ноември 2018 
г. България и Гърция взети заедно са отблъснали 11 000 мигранти, като на много от тях, преди да 
бъдат върнати принудително, са им били отнети дрехи, вещите и храната, които са носели със себе 
си. 21   
 
Междувременно, въпреки че официално е обявена за завършена, стената по протежението на 
сухопътната граница с Турция продължава да се определя от търсещи закрила лица и от държавни 
служители като лесна за преодоляване22 с помощта на одеяла, стълби или просто чрез промушване 
през паднали или повредени участъци.23  

                                                           
17 2 опита спрямо 90 лица на българо-гръцката граница; 
18 ВКБООН-Турция, Доклад за отблъскване от Гърция и България, юли 2018 г.; 
19 Общо 1 570; 
20 655 лица, подали молба на границата; 
21 Offnews, ‘В Турция е разбита мрежа за трафик на мигранти’, 6 дек. 2018 г., на български език на: https://bit.ly/2Hq5IKq.  
22 Дневник, ‘Каракачанов призна, че мигранти преминават оградата с Турция чрез стълби’, 20 окт., на български език на: 
http://bit.ly/2EteNNA; BBC, ‘България на ръба, 2 август 2017 г., на: http://bbc.in/2ezp5U2. 
23 Mediapool, ‘Великата българска стена“ отново не успя да устои на лошото време’, 6 дек. 2018, на български език на: 
https://bit.ly/2T7kSph; Елена Йончева, ‘Граница’, 14 ноември 2017, на: http://bit.ly/2DPcuTY. 

 

https://bit.ly/2Hq5IKq
http://bit.ly/2EteNNA
http://bbc.in/2ezp5U2
https://bit.ly/2T7kSph
http://bit.ly/2DPcuTY
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Общо 1,5%24 от всички лица, подали молба за закрила на границата на вход и изход, са осъдени за 
престъпления, свързани с нарушаване на гранично-пропускателния режим25, но само 0,7%26 от 
подалите молба на вход са осъдени за незаконно влизане по силата на член 31  
 
През 2018 г. МВР съобщава за предотвратяването на 8651 опита за влизане по сухопътните граници, 
както и за издаването на 3557 отказа за влизане (недопускане на територията) на граждани на трети 
страни на официалните места за преминаване на границата.   
 
2.3. Ситуацията на изход  

 
През 2018 година настъпват промени в ситуацията на изходните граници. За разлика от предходни 
години броят на опитите за незаконно преминаване на границата на изход вече не надвишава този 
на опитите на вход27 и маршрутите на изход започват постепенно да се изместват от Сърбия към 
Румъния. Основните причини за това са съвместните българо-сръбски патрули и разполагането на 
служители на FRONTEX и от двете страни на границата.  
 
Тази практика съществува от няколко години, но по инициатива на Сърбия се засилва съществено от 
средата на юли 2018 г. В резултат от това през 2018 г. жалбите срещу сръбските власти за 
отблъскване намаляват до нулево ниво, тъй като залавянето на нарушителите става изцяло на 
българска територия. Засега няма съобщения за отблъскване от румънските власти, но обратното 
приемане в България изглежда напълно автоматично, като влезлите от България лица не са 
информирани относно правото им да подадат молба за международна закрила в Румъния, не им е 
дадена възможност да направят това, нито пък с тях са провеждани интервюта за установяване на 
намеренията или исканията им.     
 
Според МВР има 634 заловени лица на външните граници, като 353 от тях нямат предишна 
регистрация в България. Според Гранична полиция 100 граждани на трети страни са приети обратно 
в България от Румъния и само 15 – от Сърбия и 6 – от Гърция по силата на споразумения за 
реадмисия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 10 от 655 кандидати за закрила на вход и изход; 
25 Напр. незаконно влизане, използване на фалшиви документи, укриване и др.;   
26 3 от 394 кандидати за закрила на вход; 
27 394 border applicants on entry, 261 border applicants on exit; 
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ГЛАВА III 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 
 

 
3.1. Заключения 
 
България продължава да бъде транзитна страна за повечето граждани на трети страни, които влизат 
на територията. Засега няма институционални или практически механизми или мерки за 
осигуряване на диференциран подход към граничния контрол, с който да се предоставя достъп до 
територията и до закрила за лица, които бягат от война или преследване. С много малко изключения 
лицата, търсещи закрила, използват незаконни начини за влизане в България. Въпреки че през 2018 
г. натискът от смесените миграционни потоци по протежението на външните граници на България 
остава на същите намалени нива както през предишната година, ефективната координация между 
партньорите по Тристранния меморандум за разбирателство – ВКБООН, ГДГП и БХК – продължава 
да е от решаващо значение за гарантиране на ефективен достъп до територията за чужденци, 
търсещи закрила. През март 2018 г. бе проведена съвместна мисия за наблюдение на българо-
турската граница в зоната на Елхово, Звездец и Резово. През септември 2018 г. бе проведена 
съвместна трансгранична мисия на българо-румънската граница в зоната Русе-Гюргево. Освен това 
през 2018 г. бяха организирани и проведени три обучения за гранични полицаи. Меморандумът за 
разбирателство продължава да служи като ефективна рамка за партньорство и сътрудничество, 
която допринася за подкрепата на българското правителство при изпълнението на неговите 
национални, регионални и международни задължения по международната закрила.  
 
3.1.1. През 2018 г. България е подложена на слаб миграционен натиск, сходен на нивата през 2017 
г. с намаление само от 3%.  
 
3.1.2. Лица, за които е можело да се окаже, че се нуждаят от международна закрила, не са 
допускани да влязат от Турция в България и са застрашени от отблъскване на основание незаконно 
влизане или липса на валидни документи за самоличност.   
 
 3.1.3.  Наблюдава се общо спазване на принципа за ненаказване на търсещи закрила лица на 
основание незаконно влизане, като само 3-ма от подалите молба на входна граница (0,7%) са 
осъдени за незаконно влизане.  
 
3.1.4. През юли 2018 г. е постигнат съществен напредък по отношение предотвратяването на 
задържането на непридружени деца. Приети са изменения в Правилника за прилагането на ЗЧРБ28, 
с което се въвеждат правила и процедури за насочване на непридружени деца мигранти към 
службите за закрила на детето. В резултат от това настъпва положителна промяна в практиката, тъй 
като полицейските служители започват да насочват непридружени деца под 14-годишна възраст 
директно към съответните служби за закрила на детето. Продължава обаче задържането на деца 
без документи на възраст между 14 и 18 години, чиято възраст не може да се установи със сигурност 
по външния им вид, като за целта такива деца се присъединяват към несвързани с тях пълнолетни 
лица или се регистрират като пълнолетни. Извършва се медицинска оценка на възрастта, преди те 
да бъдат насочени към услуги за грижи за деца. Следва да продължат усилията в това отношение, 
за да се премахнат изцяло причините за задържането на непълнолетни и малолетни лица, в това 
число чрез разработването на мултидисциплинарна методика за оценка на възрастта.   

                                                           
28  ДВ № 57/2018, в сила от 10 July 2018 г.; 
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3.1.5.  Само малка част от лицата, подали молба на входна граница (16%), са имали пряк достъп, 
без задържане, до процедурата за международна закрила.  
 
3.1.6. Вече повече от 20 години граничните и имиграционните органи нямат и продължават да 
нямат на разположение устойчиви услуги за устен/писмен превод, което, освен другото, ограничава 
възможността на лицата, търсещи закрила, да представят своевременно своите потребности на 
граничните и имиграционните власти.    
 
3.2 Препоръки  
 
3.2.1. Механизмите за управление на границата трябва да съблюдават необходимостта от 
предоставяне на закрила, да зачитат основните права на човека, включително принципа за забрана 
на връщането, ненаказване за незаконно влизане и правото да се търси международна закрила.  
 
3.2.2. Трябва да се насърчават законните канали за влизане на територията, сред които 
хуманитарни визи, събиране на семейството и презаселване.  
 
3.2.3. Правителството следва да осигури за гражданите на трети страни, които пристигат на 
границата, включително в транзитните зони на летищата, и които може да се нуждаят от 
международна закрила, предоставянето на ефективен достъп до информация за това кога и как 
могат да подадат молба за международна закрила, включително осигуряването на адекватен 
превод.  
 
3.2.4. Правителството следва да гарантира, че лицата, изразили желанието си да подадат молба 
за закрила, няма да бъдат прехвърлени в центрове за имиграционно задържане, а направо ще бъдат 
регистрирани като лица, търсещи закрила, и ще бъдат прехвърлени в приемателен център на ДАБ.   
 
3.2.5. Правителството с подкрепата на ВКБООН следва да осигури изготвянето на подходящи за 
деца информационни материали и разпространяването им във всички гранични зони. БХК и ВКБООН 
следва да осигурят редовното актуализиране на материалите за международната закрила и тяхната 
наличност на различни езици, сред които редки езици.  
 
3.2.6. Правителството следва да осигури наличието на социални работници от службите за закрила 
на детето и тяхното присъствие по време на процедурите, провеждани с непридружени 
непълнолетни и малолетни лица на границата, включително чрез поддържане и насърчаване на 
добрата практика на ГКПП Свиленград, където е осигурено присъствието на социални работници по 
време на процедурите, както и подходящо настаняване и грижи в рамките на националната система 
за закрила на детето, когато е необходимо.  
 
3.2.7. Правителството следва да осигури устойчиви услуги за устен/писмен превод за съответните 

гранични и миграционни органи, в това число в граничните зони, за да могат лицата, нуждаещи се 

от международна закрила, да представят своевременно своите потребности.  

3.2.8. Правителството следва да осигури достатъчно ресурси за предоставяне на редовно обучение 
и подкрепа за изграждане на капацитета на служителите на гранична полиция, за да може работната 
сила да бъде приспособена към реалността на смесените миграционни потоци и правата на 
търсещите закрила лица и бежанците.  
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3.2.9. В сътрудничество с ГДГП, ВКБООН и БХК следва да осигурят поне 1 обучение за прокурорите 

в най-натоварените гранични райони в съседство с Турция.  

3.2.10. Тристранната работна група следва да провежда редовни ежемесечни срещи, както и 
редовно да обменя информация и да осигурява проследяване.   
 
3.2.11. Тристранната група следва да провежда годишно три съвместни мисии за наблюдение.  
 
3.2.12. Правителството следва да насърчава в тясно взаимодействие с ВКБООН и БХК създаването 
на механизъм за трансгранично сътрудничество и наблюдение по отношение на българо-турската, 
българо-гръцката и българо-сръбската и българо-румънската граници.  
 
3.2.13. Правителството следва да осигури достатъчно средства, с които да продължат ремонтните 
дейности и поддръжката на всички центрове за задържане на гранична полиция, за да може 
условията в тях да отговарят на международните стандарти.   
 
3.2.14. Правителството следва да предприеме всички необходими мерки за борба с контрабандата 
и трафика, включително чрез наказателно преследване и наказване на престъпленията, свързани с 
контрабанда и трафик в граничните зони.  
 
 

София, 30 април 2019 г. 
 
 
 
 


