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I. УВОД
В рамките на проект „Укрепване закрилата на бежанците в България”, финансиран по Програма за социална трансформация (МАТРА)
на Министерството на външните работи на Кралство Холандия, Българският съвет за бежанци и мигранти, с подкрепата на Холандския
съвет за бежанци разработи настоящите Насоки за застъпничество в
областта на достъпа до международна закрила, приемане и интеграция на бежанците в България.
Българският Съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) е сдружение
на гражданското общество, което работи в областта на убежището и
миграцията в България.
Съветът е създаден през 2005 г. от Български хелзинкски комитет,
Български Червен кръст и Федерация Каритас-България като платформа на тяхната дейност по въпросите на бежанската и миграционната политика, закрилата и интеграцията на бежанците и мигрантите.
През 2007 г. за член на Съвета беше приета и Асоциацията за интеграция на бежанци и мигранти.
Съветът е платформа за застъпничество, лобиране и фондонабиране за закрилата, приемането и интеграцията на бежанците и
мигрантите. Съветът има за своя задача по-нататъшното развитие на
отношенията между неправителствените организации на основата на
общи принципи и ценности, разпределение на функциите и отговорностите.
Основната цел на Съвета е да засили и укрепи ролята на гражданското общество за формиране на равноправна и справедлива
национална и европейска политика и практика по убежището, миграцията и интеграцията.
Визията на Съвета е насочена към създаването на справедлива и
ефективна нацонална система за бежанците и мигрантите с активната
роля на гражданското общество. Политиката и практиката по закрилата, приемането и интеграцията на бежанците и мигрантите в България
трябва да се основава на общопризнатите международни принципи за
зачитане правата и достойнството на човека.
Мисията на Съвета е да се легитимира мястото на организациите
на гражданското общество в националната система за убежище и
миграция, в която всеки да може свободно да участва във всички сфери
и дейности на обществото, което да е основано на принципите на
равенство, недискриминация и толерантност. Съветът работи за
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укрепване на сътрудничеството между неправителствените организации и институциите и органите на местното управление, за да бъде
осигурена правна и социална защита на бежанците и да се насърчи
междукултурният диалог, търпимостта между етносите и защитата от
дискриминация на бежанците и мигрантите.
Съветът за бежанци и мигранти е сдружение на организации с
дългогодишен опит и професионална компетентност с възможности за
въздействие и подкрепа на социалната трансформация на българското
общество за осигуряване на ефективна закрила и интеграция на
бежанците и мигрантите.
С изработването на Насоките за застъпничество Съветът цели да
засили своята роля във формирането и прилагането на националната
политика и практика в областта на международната закрила. Тяхното
изработване е резултат от оказаната ни незаменима подкрепа и
споделения експертен опит от Холандския съвет за бежанците по проект „Укрепване закрилата на бежанците в България”. Решаващо значение при изготвянето им имаха и натрупаните знания и умения на
екипа на Съвета и експертите от организациите-членове, акумулирани
и обменени по време на проведените обучения, работни срещи и
семинари по застъпничество и лобиране в рамките на проекта.
В процеса на подготовка важна роля изигра съгласуването и приемането на Визия относно закрилата, приемането и интеграцията на
бежанците в България на Българския съвет за бежанци и мигранти,
както и проведените обучения по планиране и фондонабиране.
Насоките за застъпничество за укрепване закрилата на бежанците
в България включват:
Области на застъпничество – достъп до международна закрила, приемане и интеграция на бежанците
и
Принципи на застъпничеството - антидискриминация, мерки за лица със специални нужди и социално включване.
Трите области на застъпничество – достъпът до международна закрила, приемането и интеграцията са взаимно свързани и представляват трите стълба на системата за закрила на бежанците в България.
Въпросите за антидискриминация, бежанци със специални нужди и
участието на бежанците имат общо значение, поради което са изведени отделно като пресечни области.
На основа на Насоките за застъпничество Българският съвет за
бежанци и мигранти приема ежегоден План за действие.

II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ В ДОСТЪПА ДО ЗАКРИЛА
В БЪЛГАРИЯ

През последните 20 години от най-новата история на България
значително се промени нейното място на геополитическата карта в
Европа по отношение на миграционните процеси. От държава, източник на бежанци и по-късно на емигранти след настъпилите политически промени в началото на 90-те години на ХХ в. България постепенно
започна да се превръща първоначално в транзитна държава, а напоследък и в крайна цел и дестинация. Последната тенденция се наложи
след приемането на България за член на Европейския съюз през 2007 г.
Това явление обаче се обяснява не с привлекателността на страната
сама по себе си, тъй като тя все още е далеч от обществено-политическите и икономически стандарти на западноевропейските държави,
гарантиращи в пълнота свободата и сигурността на личността във
всички аспекти. То може по-скоро да бъде разтълкувано с оглед на
възможността за бежанците, веднъж получили закрила и статут в
България, да продължат впоследствие към други държави от Европа в
рамките на установения в ЕС режим на свободно движение на стоки,
капитали, услуги и хора1.
Този извод се подкрепя от обстоятелството, че от началото2 на
провеждането на производство за предоставяне на международна
закрила в България от 1993 година повече от 36% от търсещите закрила3
напускат страната преди да бъде взето решение по молбата им. Няма
официални данни или статистика за броя на бежанците, които напускат България след предоставянето на статут, но по наблюдение на
Върховният комисариат за бежанците при ООН и неправителствените
организации, предоставящи правна защита и социална помощ този
брой е значителен и съставлява почти половината от хората, получили
някаква форма на закрила. Това се обяснява както с липсата на ими1

http://eur-lex.europa.eu/en/legis/latest/chap2010.htm
Закон за ратификация на Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и на Протокола
към нея от 1967 г., ДВ бр. 36 от 5 май 1992 г., доп. бр.30 от 1993 г.; актовете обнародвани ДВ бр.88
от 15 октомври 1993 г., последваща Наредба за предоставяне и регламентиране статута на
бежанците, ПМС №208/04, ДВ бр.84 от 14 октомври 1994 г.
3
Към 31.05.2010 година 6730 лица с прекратено производство от общо 18378 лица, подали
молба за закрила от 01.01.1993 г. насам, източник: Държавна агенция за бежанците при МС.
2
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грантски общности и на традиции в приемането на чужденци в
страната, така и поради липсата на работеща национална система за
интегрирането на хората с предоставен бежански или хуманитарен
статут.
Въпреки това заради географското си положение и функцията си
на външна граница на Европейския съюз, България съставлява
своеобразна врата към Европа. През нея минава т.нар. югоизточен
маршрут, по който преминават миграционните потоци, влизащи на
територията на общността. Поради това и въпреки гореизложените
причини за отказ да се търси закрила в България, годишно в страната
влизат и подават молби за предоставяне на статут и международна
закрила относително значителен в национален контекст брой лица.
Независимо от съотношението на техния брой в европейски или
световен мащаб обаче, България по силата на поетите от нея международни задължения във всички случаи следва да им предостави
работеща, ефективна и справедлива национална система за закрила,
чиято първа и най-важна функция трябва да бъде осигуряването на:
автоматичен достъп до територията на чужденците, търсещи
закрила без оглед на тяхното гражданство, редовни документи или
начин на влизане;
6

безусловно спазване на забраната за връщане (non-refoulement)
до държава, където не съществуват гаранции за защита от посегателство спрямо техния живот или лична сигурност;
незабавно осигуряване на достъп до националните административни и съдебни процедури за предоставяне на статут за определяне на необходимостта от международна закрила по законоустановените способи и стандарти.

III. МЕЖДУНАРОДНИ, ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ
ПРАВНИ СТАНДАРТИ ЗА ДОСТЪП ДО ЗАКРИЛА НА
БЕЖАНЦИ
2.1. Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г.
Основите на международната закрила на бежанците са поставени с
приемането през 1951г. на Женевската конвенция за статута на бежанците от Организацията на Обединените нации. С нейните разпоредби
се създават границите на международната закрила като задължение на
присъединилите се към нея държави да предоставят закрила чрез
допускане и пребиваване на своя територия и в границите на признатата по публичното право юрисдикция на лица, които не са нейни
граждани, но които най-общо казано не получават дължимата протекция на своята собствена държава или, ако са лица без гражданство,
държавата на постоянното си местоживеене поради определен присъщ
им признак, чието незачитане засяга техни основни човешки права,
така както са очертани от международната общност.
В Конвенцията се съдържат два принципа, създаващи правна
гаранция за осигуряването на достъпа до закрила, а именно:
забрана за експулсиране или връщане (депортиране), или, т.нар.
принцип non-refoulement (чл.33, ал.1 от Конвенцията), по силата на който
няма по какъвто и да е начин да се експулсира или връща бежанец до
границата на територията, където са били застрашени животът или
свободата му по причина на неговата раса, религия, националност,
принадлежност към дадена социална група или политически възгледи
административно съдействие (чл.25 от Конвенцията), по силата
на който в случай, че упражняването на дадено право от страна на
бежанец нормално изисква съдействието на органите на чужда страна,
към които той няма възможност да се обърне направо, договарящите
държави, на чиято територия той пребивава, се задължават да осигурят
оказването на такова съдействие от техните собствени органи или от
международен орган.
Тези два принципа очертават задължението на България и нейните компетентни държавни органи да осигурят достъпа до територия на
чужденец, търсещ закрила и да му окажат съдействие чрез създаването
на административни органи, процедури и механизми да получи
възможност да упражни правото си да подаде молба за предоставяне на
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международна закрила.
2.2. Всеобщата декларация за правата на човека на ООН
Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и Протоколът към
нея от 1967 г. визира осъществяване на преследване по определени
причини – раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група и политически убеждения. Още преди това обаче,
чл.14 на Всеобщата декларация за правата на човека прогласява
принципа, че всеки човек има право да търси и да получи убежище в
други страни, когато е преследван.
2.3. Международният пакт за граждански и политически права на
ООН
В чл.2, т.3 от Международният пакт за граждански и политически
права на ООН е регламентирано задължението на всяка държава,
страна по пакта, да осигури на всяко лице, на което правата и свободите, признати в този пакт, са били нарушени, ефикасни средства за
възстановяването им, дори и нарушението да е извършено от лице,
действащо в качеството си на официално лице.
2.4. Международният пакт за социално-икономическите и културни права на ООН
8

От своя страна, Международният пакт за социално-икономическите и културни права възвежда в чл.2, т.2 в задължение на държавите,
страни по пакта, да осигурят упражняването на провъзгласените в този
пакт права без каквато и да е дискриминация, основаваща се на раса,
цвят на кожата, пол, език, религия, политически и други убеждения,
народностен или социален произход, имотно състояние, рождение
или всякакви други признаци.
2. 5. Европейски правни инструменти за закрила на бежанците
Общият контекст на разработването и приемането на регионалните правни инструменти в Еропа, засягащи проблематиката на бежанската закрила е този на Европейският съюз. Основните цели, принципи
и срокове на нормативната политика на ЕС са съгласувани от
държавите-членки през октомври 1999 г. в Тампере на среща на Европейския съвет. Повечето от елементите на законодателните мерки са
приети именно след 1999 г. Втората фаза на този процес е т.нар. Хагска
програма, приета на 5 ноември 2004 г. от Съвета, която представлява
програма за нормативно създаване на обща система за убежище и

закрила на бежанци в контекста на ЕС със срок на изпълнение 2010 г.
С оглед на достъпа до международна закрила от значение са нормите за:
задължение за разглеждане на молба за закрила, независимо дали е
подадена на границата или на територията на държавата-членка (чл.3
от Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1560/2003
на Комисията)
достъп до процедура (чл.6 от Директива 2005/85/ЕО на Съвета за
минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите членки)
право за оставане в държавата-членка в очакване разглеждането на
молбата за международна закрила (чл.7 от Директива 2005/85/ЕО на
Съвета за минимални норми относно процедурата за предоставяне
или отнемане на статут на бежанец в държавите членки)
право на документ, удостоверяващ особения статут и правото за
оставане на територията на държавата-членка (чл.6 от Директива
2003/9/ЕО на Съвета за определяне на минимални стандарти относно
приемането на лица, търсещи убежище)
2.6. Национален закон
Сега действащият Закон за убежището и бежанците е приет с ДВ
бр.54/2002 и в сила от 1 декември 2002 г. и отмени предходният Закон за
бежанците, (ДВ бр.53/1999 г. и влязъл в сила от 1 август 1999 г.)
С приемането му бе направена кодификация на видовете на т.нар.
„особена закрила“ или, на онези разрешения за пребиваване на
чужденци в Република България, които по вид и основания на предоставяне са различни от уредените в общия режим за чужденци.
Излизайки от тази принципна предпоставка могат да се направят
няколко незабавни изводи:
· чл.4, ал.1 ЗУБ отменя приложението на чл.8 ЗЧРБ по отношение
на търсещите закрила, което означава, че всеки чужденец, независимо от
това дали притежава или не редовен документ за задгранично пътуване
или друг заместващ го документ, както и виза за влизане може да
подаде и съответно, да получи разрешение за пребиваване в България
на основание някой от видовете особена закрила.
·

чл.4, ал.4 ЗУБ отменя приложението на чл.16, ал.2 и 3 от ЗЧРБ по
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отношение на чужденците, търсещи закрила и органите на гранична
полиция не могат да им откажат влизане в страната в случаите по чл. 10 и
чл.11 ЗЧРБ.
· Чл.58, ал.4 ЗУБ създава задължение, когато молбата за закрила е
направена пред друг държавен орган, той незабавно да препрати молбата за закрила до компетентния орган Държавна агенция за бежанците.
· Чл.67, ал.1 ЗУБ забранява изпълнението на наложените принудителни административни мерки „отнемане правото на пребиваване“,
„принудително отвеждане до границата“, „експулсиране“ и „забрана
за влизане в страната“ по отношение на чужденците, търсещи закрила
до приключване на производството за предоставяне на статут с влязло в
сила решение.
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В съответствие с международните норми, законът изрично предвижда, че чужденец, който е влязъл на територията на България, за да
поиска закрила, или който е получил закрила, не може да бъде връщан
на територията на държава, в която са застрашени неговият живот или
свобода по причина на раса, религия, националност, принадлежност
към определена социална група или политическо мнение и/или
убеждение или той е изложен на опасност от изтезания или други
форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Изключения от прилагането на този принцип съществуват, но те
са допустими само и доколкото са предвидени в закона.
Забранените действия, които не следва да бъдат извършвани са
всякакви мерки на принудително връщане на търсещият закрила, а
именно:
изпълнение на заповеди за екпулсиране или принудително
отвеждане до границата (чл.67 от ЗУБ);
всякакви форми на неформално депортиране (чл.4, ал.3 ЗУБ);
отказ за допускане за влизане на държаната граница, последица
от който е връщане на лицето до държавата на преследване или до
трета несигурна страна (чл.33, ал.1 от Конвенцията за статута на
бежанците).
В териториален аспект тази забрана означава забрана за връщане
до територията на която и да е държава, където бежанецът е заплашен
от преследване. Това би могло да бъде:

държавата на произход/постоянно местопребиваване;
всяка трета несигурна държава - тоест, държава, в която
чужденецът не би бил подложен на преследване, но от която е
възможно да бъде предаден по-натам към държавата, в която е
преследван или в която не би получил адекватна и ефективна закрила.
В областта на стандартите за достъп до територия на чужденците, търсещи закрила в България Съветът осъществява застъпничество за:
Цялостна ревизия на националното законодателство по убежището с участието на Върховният комисариат за бежанците, неправителствените организации и другите компетентни институции като
Главна дирекция „Гранична полиция“, Дирекция „Миграция“ и Държавна агенция „Национална сигурност“ за въвеждането му в съответствие с международните стандарти и европейските acquis по убежището за осигуряване на достъп до територия на търсещите закрила в
България.
Съблюдаване като общ стандарт за всички компетентни държавни органи и институции на забраната non-refoulement от самия
момент на заявяване на молбата за закрила.
Осигуряване на преводачи на всеки етап от производството по
предоставяне на закрила, включително при заявяването на молбата
пред друг държавен орган, различен от специализираната бежанска
администрация.
Въвеждане на възможност за подаване на молба за закрила пред
компетентните органи чрез пълномощник или застъпник в случаите,
когато търсещият закрила е възпрепятстван да го стори лично поради
болест, инвалидност, старост, задържане или други обективни причини.
Обучения на органите на досъдебното производство и поспециално на прокуратурата в граничните райони, в които има найголям наплив на търсещи закрила за стриктното прилагане на чл.279,
ал.5 от Наказателния кодекс на България и защита от наказателно
преследване за незаконно влизане на територията на страната на
чужденците, влезли да упражнят правото си на убежище и международна закрила.
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ІV. АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА
Търсещите закрила в Република България чужденци преминават през
няколко фази и етапи на производство до настаняването си в
регистрационно-приемателни центрове, където следва да се извърши
процедурата по разглеждането на тяхната молба.
3.1. Задържане
Непосредствено след задържането му от съответните групи за
охрана на държавната граница, всеки влязъл на територията на РБ
чужденец се задържа в рамките на първоначалните 24 часа за установяване на неговата самоличност съгласно изискванията на Закона за
МВР, а по отношение на него се образува полицейска проверка.
3.1.1. Принудителни административни мерки
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След изтичането на тези първи 24 часа задържаният чужденец се
премества и настанява в специален дом за временно настаняване на
чужденци (СДВНЧ) с издадена заповед за наложена принудителна
административна мярка /ПАМ/съгласно чл. 40 - 44 от Закона за
чужденците в Република България (ЗЧРБ). Настаняването на всеки
чужденец може да бъде осъществено въз основа на такава заповед, в
противен случай няма да има основание за задържането му, като
мярката действа до отпадането на пречките за изпълнение й. В рамките
на тази процедура на лицето се издава заповед за налагане на принудителни административни мерки. Съгласно чл. 67, ал.1 ЗУБ обаче
принудителните административни мерки „отнемане правото на пребиваване“, „принудително отвеждане до границата“, „експулсиране“
и „забрана за влизане в страната“ не се привеждат в изпълнение до
приключване на производството с влязло в сила решение.
3.1.2. Наказателно-процесуални действия по чл.279 от НК
От момента на 24-часовото задържане срещу лицето започва извършването на полицейска проверка по ЗМВР, която цели да установи
дали има достатъчно данни за извършено престъпление от общ
характер. По правило настаняването в СДВНЧ е винаги въз основа на
наложен ПАМ, а не на мярка за неотклонение „задържане под стража“.
За да има взета подобна мярка трябва срещу лицето да се води наказателно производство и ако се наложи тази мярка лицето се привежда в
следствен арест. Там се привеждат и задържаните за 72 часа, но това се
извършва само с постановление на прокурор. Практиката показва, че
по време на самото задържане, срещата с представители на НПО се

осъществява за първи път след провеждането на първоначалният
разпит от страна на разследващ полицай. Ако по време на следствените
действие бъде заявена молба за закрила тя следва да се заведе с входящ
номер в деловодството на съответното ГПУ Свиленград, след което се
презпраща по факс или с придружително писмо до ДАБ.
От момента на заявяване на молбата за закрила прокуратурата и
следствието са длъжни да приложат чл.279, ал.5 от Наказателния кодекс (НК), съгласно който не се наказва за престъплението незаконно
влизане в България онзи, който влезе в страната, за да се ползува от
правото на убежище съгласно с Конституцията. В този смисъл наказателното производство следва да бъде прекратено, или, ако е стигнало
до съдебна фаза - търсещият закрила чужденец да бъде оправдан.
3.1.3. Право на информация
По отношение на чужденците, подали молба за закрила трябва да
се осигури изпълнението на чл.58, ал.6 от ЗУБ. Съгласно тази разпоредба в отговорност на държавата е молителят да бъде упътен на език,
който разбира 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
не по-късно от 15 дни от подаването на молбата.
Законът отграничава моментите на подаване на молбата за закрила по чл.58 от ЗУБ и на регистрацията на молбата по чл.61, ал.2 във
връзка с чл.59 от ЗУБ. Тези два момента не съвпадат по време по отношение на чужденците, подали молба за закрила на границата пред
органите на ГДГП. Това е моментът, в който има налице валидно
подадена молба за закрила пред български държавен орган. От този
начален момент за търсещия закрила се прилага принципа „забрана за
връщане“ по чл.33, ал.1 от Конвенцията за статута на бежанците,
въведен в българския закон в чл.4, ал.3 от ЗУБ и детайлизиран като
разпоредба в нормата на чл.67 от ЗУБ, съгласно който наложените
ПАМ не се изпълняват до приключване на бежанското производство с
влязло в сила решение.
Този момент обаче е различен от момента на регистриране на
молбата пред ДАБ по реда на чл.61, ал.2 във връзка с чл.59 от ЗУБ, което
съгласно правилата на чл.58, ал.3 от ЗУБ става само чрез лично явяване
на молителя пред орган на ДАБ. Това лично явяване е възможно в един
доста по-късен момент от подаването на молбата пред ГПУ, след като
молбата е препратена по реда на чл.58, ал.4 до ДАБ и чужденеца е
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предаден на Дирекция „Миграция“ или директно в РПЦ - ДАБ в
предвидените от закона случаи. Поради липсата на функциониращо
териториално поделение на ДАБ на границата към този момент, задължението за информация в срока по чл.58, ал.6 от ЗУБ като цяло не се
спазва.
3.1.4. Право на ползване на преводач
Основно право на всеки задържан чужденец е всяка процедура, на
която той е адресат или има отношение към него да бъде провеждана
на език, който владее. От друга страна, по този начин се гарантира и
законосъобразността на нейното провеждане. Именно затова в чл. 29,
т.7 от ЗУБ изрично е предвидено, че по време на производството чужденецът има право на преводач или тълковник. От тези права се ползват
както чужденците, на които е образувано производство по чл.67а, ал. 2,
т.1 и 2 ЗУБ за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на
молбата за предоставяне на статут и съответно, така и лицата, за които
Република България е определена като отговорна по отношение разглеждането на техните молби в ускорено или съответно - в общо производство.
Практиката показва обаче множество проблеми, които могат да
бъдат обобщени в следните насоки и които произтичат от няколко
фактора:
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затруднения при намиране на преводачи от по-рядко срещани
езици;
неточност на извършваните преводи, както на чужд език,така и
от съответния чужд език на български;
обективната невъзможност за упражняване на контрол при
извършването на превода;
предоставянето на консултации от страна на извършващите
превод на търсещите закрила.
Предвид фактът, че задържаните лица по правило не владеят
български език и това ги поставя в по-уязвима ситуация срещата с
преводач предразполага към проява на доверие, в резултат на което и в
някои случаи лицата, които осъществяват превода, в действията си
излизат извън рамките на своята по правило неутрална позиция на
експерти, като предоставят консултации или тълкуват превежданата
от тях информация. По този начин както търсещите убежище, така и
държавните органи биха могли да бъдат подведени в своите поната-

тъшни действия.
Ето защо, следва да се изгради система от обучени преводачи, а в
случаите когато е нужно да се извършва превод от рядко срещан или
използван език, да се ползват с възможностите на съвременните
комуникации, за да не се стига до необосновано дълго задържане на
търсещите закрила или обективно затрудняване на процеса по разглеждане на вече подадени молби за закрила.
3.1.5. Право на медицинска помощ
Наред с останалите права, които законодателството гарантира на
търсещите закрила, изрично регламентирано е и правото на получаване на медицинска помощ и психологическа помощ (чл.29 ЗУБ).
Констатира се обаче, че до регистрирането на молбата за закрила
от ДАБ чужденците, търсещи закрила нямат статут на здравно осигурени, което още веднъж поставя въпроса за важността от който момент
стартира производството по разглеждане на молбата за закрила. В тази
връзка, независимо от факта, че граничните власти предприемат
необходимите мерки за осигуряване на медицинска помощ, като търсят помощ от съответните институции, основният проблем произтича
от липсата на предвидени средства за оказването на медицински грижи, дори в случаите, когато се налагат спешни такива. По правило,
спешната медицинска помощ в България е безплатна, но въпреки това
само в крайни случаи, когато има директна и непосредствена заплаха
за живота например на ранено лице. Във всички други случи, когато
следва да се окаже медицинска помощ, например на бременни жени
при раждане, разходите по предоставянето на медицински грижи се
поемат от неправителствени организации.
3.1.6. Правна помощ
Достъпът до информация относно правния статус и процедурите,
които се следват е основополагащ за достъпа на задържаните чужденци, търсещи закрила до територия и процедура. Такава информация
по правило търсещите закрила следва да получават освен от държавните органи и от адвокати по реда на правната помощ.
Съгласно чл.21 от Закона за правната помощ обаче, видовете правна помощ, финансирани от държавния бюджет чрез Националното
бюро за правна помощ са: 1/. консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеждане на
дело; 2/. подготовка на документи за завеждане на дело; 3/. процесуал-
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но представителство; 4/. представителство при задържане по чл.63,
ал.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
Никоя от първите три хипотези не покрива случаите на чужденци,
принудително настанени СДВНЧ за незаконно влизане или незаконно
пребиваване. Последната хипотеза, а именно представителството по
чл.63, ал.1 от ЗМВР изборява следните случаи на задържане от органите на МВР: 1/. за което има данни, че е извършило престъпление; 2/.
което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба; 3/. което показва
тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна
опасност; 4/. малолетен нарушител, който е напуснал своя дом,
настойник, попечител или специализирана институция, където е бил
настанен; 5/. при невъзможност да се установи самоличността му в
случаите и по начините, посочени в чл. 61, ал.2 ЗМВР; 6/. което се е
отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от
местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на
разпореждане на полицейски орган или на орган на съдебната власт;
7/. обявено за международно издирване по искане на друга държава
във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейската
заповед за арест; 8/. в други случаи, определени със закон.
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Видно от тези хипотези на закона и с оглед разпоредбата на чл.23,
ал.2 от ЗУБ – осигуряване на условия за получаване на правна защита,
чужденците, търсещи закрила не могат да ангажират служебен защитник за целите на бежанското производство, а само и едниствено за
целите на наказателното производство. Поради това не е осигурено
предоставянето на правна помощ на чужденците, желаещи да подадат
или подали молба за закрила с цел гарантиране на възможността за
квалифициран правен съвет и представителство на този критичен етап
от производството за предоставяне на статут.
3.1.7. Отговорност и координация на държавните органи при молба
за закрила
Възможните хипотези за по-нататъшно развитие на случая на задържани в пограничните райони чужденци, търсещи закрила са:
А). Ако се установят данни да извършено престъпление и са налице другите законови предпоставки срещу нарушителя започва т.нар.
бързо производство. Възможно е, независимо от наложената ПАМ
срещу същото лице, да има взета и мярка за неотклонение „подписка“

или „парична гаранция“ и той да продължава да бъде задържан до
приключване на делото, ако срещу него има образувано досъдебно
производство за извършено престъпление. На практика съществува и
вариант, при който лица, влезли по нелегален начин, макар и от
рискови страни на произход не заявяват желание за закрила, а искат да
се върнат обратно в страната си на произход. Тъй като липсва желание
за закрила не може да бъде приложена ал.5 на 279 НК, срещу тези
чужденци биват образувани досъдебни производства. След произнасянето на прокуратурата, което задължително се изчаква и става в едномесечен срок, лицето или се връща на граничните власти на държавата,
от която е влязло, съобразно спогодба за реадмисия или, ако това е
невъзможно, се транспортира до СДВНЧ за осъществяване на понататъшните действия по неговото извеждане от страната.
Б). В случай обаче, че се установи че лицето е търсещо закрила,
резултатът от извършената проверка се изпраща в съответната районна прокуратура с мнение за прекратяване на същата и прилагане на чл.
279, ал.5 от НК, а именно - да не се образува досъдебно производство.
Едва след произнасянето на прокуратурата, което задължително се
изчаква и става в едномесечен срок, чужденецът се транспортира до
Регистрационно-приемателен център за бежанци (РПЦ) към ДАБ или,
в мнозинството от случаите - до СДВНЧ към Дирекция „Миграция“
при МВР.
Параграф §5 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗУБ, в
редакцията в ДВ, бр.52 от 2007 г. изрично предвижда, че до откриването
на транзитни центрове производствата по глава шеста, раздели Iа и II
(производствата по за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на статут, съответно по прехвърляне на лицето в отговорната държава) се провеждат в регистрационно-приемателни центрове или на места, определени от председателя на Държавната агенция за бежанците.
Така, след промените от 2007 г. неговото предметно поле бе стеснено като е изрично посочена като възможност за провеждане на
действия от органи на ДАБ в места извън териториалните й поделения
единствено при т.нар. дъблинска процедура. Това на практика означава, че след провеждането на дъблинската процедура, ако отговорността за разглеждането на молбата следва да се поеме от РБ и предстои да
се проведе ускорено или общо производство, за техните нужди лицето,
търсещо закрила, следва да бъде преместено в ТЦ или РПЦ. За тази цел
Държавната агенция за бежанците изпраща писмо до ГДГП или
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Дирекция „Миграция”, с което изисква поименно лицата, които следва
да бъдат изведени от СДВНЧ и транспортирани до регистрационноприемателните центрове.
Цялостната дейност по извършването на действията по прилагане
на т.нар. дъблинска процедура се осъществява въз основа на Наредба,
приета с ПМС № 332/2007 г., (ДВ бр.3 от 11.01.2008 г.) на основание
чл.67к от ЗУБ, която регламентира коодинирането на действията между Държавната агенция за бежанците, ГДГП, ДМ и НИКК – последните
три структури, подведомствени на МВР.
Целта на това нормативно разрешение е неясна и необоснована.
При наличието на разпоредбата на чл.67 от ЗУБ не е възможно
изпълнението на наложената ПАМ „принудително отвеждане“, което
е и основната цел на настаняването на СДВНЧ. Целта на наредбата е
единствено създаването на функционираща система между различните държавни звена по прилагането на европейските регламенти по
убежището относно правилата и процедурите по предаването на
чужденци, подали молба за закрила от органите на МВР на ДАБ в
изпълнение на чл.58, ал.4 от ЗУБ, а именно – че когато молбата за
закрила е подадена пред друг държавен орган той е длъжен незабавно
да я изпрати на Държавната агенция за бежанците.
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С приемането обаче на чл.16, ал.2 от Наредбата изрично се определя като правило, че всички чужденци, подали молба за закрила, се
предават не на ДАБ, а на Дирекция „Миграция“ за настаняване в
СДВНЧ, с изключение на непридружени деца, бременни жени и лица с
психически и физически увреждания.
Това правило на наредбата води до задържане на търсещи закрила
в СДВНЧ при изначална липса на правна възможност за изпълнение на
целта на такова задържане, а именно – отвеждането им от страната. В
хода на нейното прилагане чужденците, търсещи закрила се оказват
необосновано настанени в СДВНЧ, още повече че по време на престоя
им там на практика дъблинско производство не се провежда. По този
начин търсещите закрила са de facto задържани, без по отношение на
тях да се провежда каквато и да била процедура до освобождаването на
места в някой от регистрационно-приемателните центрове. Освен това, независимо от разпоредбата на чл.16, ал.2 от наредбата практиката
показва, че съществуват и случаи, в които семейства с малолетни деца,
търсещи закрила са настанявани в СДВНЧ.
В специализираните места за настаняване на чужденци, уредени с

горепосочената наредба, се настаняват както лица, които търсят закрила, така и чужденци, които са нарушили административно-правният
режим на пребиваване в България, без да са поискали убежище или
след като са поискали такова, производството по разглеждането на
тяхната молба е приключило с окончателен отказ по нейната основателност. По този начин, в едно и също място се оказват заедно както
лица, търсещи закрила, които не могат да бъдат депортирани, така и
нелегално пребиваващи чужденци, очакващи своето депортиране от
България.
3.2. Достъп до процедура по разглеждане на молбата за закрила
Изпращането на регистрираната от гранична полиция молба за
закрила до ДАБ обикновено се извършва или с привеждането на лицата в ДАБ, или с препращането на тази молба по факс или с придружително писмо.
От този момент нататък, съгласно чл.30, т.4 ЗУБ чужденецът се
настанява в транзитен, регистрационно-приемателен център или на
друго място за подслон от Държавната агенция за бежанците след
преценка на здравословното състояние, семейното и материалното
положение на чужденеца при условия и по ред, определени от председателя на Държавната агенция за бежанците.
Законът, изрично предвижда, че по време на производството, всеки
чужденец, търсещ закрила на територията на РБ има право на подслон
и храна (чл. 29, ал.1, т.2 от ЗУБ), както и чужденецът се настанява в
транзитен, регистрационно-приемателен център или на друго място
за подслон от Държавната агенция за бежанците след преценка на
здравословното състояние, семейното и материалното положение на
чужденеца при условия и по ред, определени от председателя на
Държавната агенция за бежанците.
Нормата на чл.30а от ЗУБ изрично предвижда, че при прилагане на
разпоредбите на закона относно настаняването на лицата, търсещи
закрила, се отчита особеното положение на чужденците от уязвима
група като малолетни или непълнолетни, бременни жени, възрастни
хора, самотни родители, придружени от малолетните или непълнолетните си деца, лица с увреждания и такива, които са били обект на
тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие.
Практиката на ДАБ в тази насока е противоречива и без ясни
критерии. Ограничените места за настаняване в РПЦ водят до необходимост от съпоставяне и конкуренция между търсещите закрила при

19

решаването на въпроса кой от тях да бъде настанен в РПЦ или ТЦ и да
получи достъп до всички останали социални права, предвидени по
време на производството за предоставяне на статут. От друга страна,
това води до забавяне на освобождаването на търсещи закрила от
СДНВЧ за регистрация и настаняване.
Липсата на свободни места за настаняване в РПЦ бе използвана
като оправдание и основание за приемането на Наредба № 332/2007 г.,
(ДВ бр.3 от 11.01.2008 г.) за настаняването на търсещите закрила
чужденци, подали молба на границата в СДВНЧ, което е недопустимо
с оглед на международните стандарти за закрила и забраната за връщане до приключване на производството по чл.67, ал.1 ЗУБ.
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В областта на стандартите за достъп до процедура на чужденците, търсещи закрила в България Съветът осъществява застъпничество за:
Абсолютна и безусловна отмяна на правилото за настаняване
на търсещи закрила, подали молба на границата в специални домове за
временно настаняване на чужденци под юрисдикцията имиграционната полиция.
Създаване на изрично разписани междуведомствени процедури за гарантиране незабавното транспортиране на търсещите закрила
от границата до регистрационно-приемателните центрове след подаването на молбата за закрила.
Въвеждане на нормативно задължение за бежанската администрация да осигури 24-часова регистрация на молбите за закрила с цел
незабавен достъп до производство по предоставяне на статут за
търсещите закрила и до следващите им се в това производство права настаняване, медицински грижи, здравно осигуряване, правна и
социална помощ и т.н. и реализацията на това задължение на практика
в разумен срок.
Изпълнението на нормативни и практически мерки за осигуряване на видеоконферентен превод във всички институции и по места
на територията на страната, които прилагат административни процедури, свързани с заявяването на закрила в България - полиция, прокуратура и съд.
Практическо изпълнение на мерките за финансиране на жилищното настаняване на новопристигнали, търсещи закрила, извън
регистрационно-приемателните центрове, когато те не отговарят на
приоритетните критерии за настаняване в Закона за убежището и
бежанците.
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