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Настоящият доклад е подготвен от Европейския институт във връзка с изпълне-
нието на проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други дър-
жави съгласно Плана на ЕС”, Договор № 812108-78/10.12.2019 г., BG65AMNP001-3.005. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и 
интеграция“, съфинансиран от ЕС. Цялата отговорност за съдържанието на доку-
мента се носи от Фондация „Европейски институт“ и при никакви обстоятелства 
не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и 
Отговорния орган.

ПО-ЕфЕКТИВЕН ПРОЦЕС НА ВРЪЩАНЕ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО С  
ДРУГИ ДЪРЖАВИ СЪГЛАСНО ПЛАНА НА ЕС

Проектът е изграден върху необходимостта от по-добра и по-ефективна политика на 
връщане в рамките на ЕС и в отделните държави членки. По-добрата координация и обмен 
между страните-членки на ЕС, както и засиленото сътрудничество със страните на произ-
ход, ще подобри и регулира по-ефективно механизма за връщане, като гарантира основ-
ните човешки права на гражданите на трети страни, които ще бъдат върнати в страните на 
произход. В съответствие с Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на 
трети държави, проектът е съобразен изцяло с мерките, залегнали в него, които са в осно-
вата на подготовката за по-успешно изпълнение на операциите по връщане. 

Основните дейности във връзка с изпълнението на проекта и постигането на заложе-
ните цели включват: 

– преглед на националното законодателство и административни практики;
– работни срещи с българските институции, отговорни за политиката по връщане и 

изпълняващи операциите по връщане;
– работни срещи с дипломатическите представителства на приоритетните за Бълга-

рия страни на произход;
– преглед на съществуващи добри практики и работни посещения в други стра-

ни-членки на ЕС с по-дълъг опит в имиграционната политика и политика по връщане;
– регионални кръгли маси с цел представяне на опита и практиките от страни-членки на ЕС;
– финална конференция, представяща заключенията и резултатите от проекта. 

Изброените по-горе дейности ще допринесат за една по-точна оценка на националния 
механизъм за връщане, като засилят и подобрят ефективността на националната поли-
тика по връщане. Те ще бъдат изпълнявани на територията на Република България, така 
и на територията на други страни-членки.

Целите на проектното предложение са в съответствие с Индикативната годишна ра-
ботна програма (ИГРП) за 2019 г. Специфична цел 3 „Връщане“ ,Национална цел 2: „Мер-
ки за връщане“ и специфичната цел съгласно чл.3, т.2, буква „в“ на Регламент №516/2014 
на Европейския парламент и на Съвета „Насърчаване на справедливи и ефективни стра-
тегии за връщане в държавите членки, които допринасят за борбата с незаконната ими-
грация, като се обръща особено внимание на трайния характер на връщането и на дейст-
вителното обратно приемане в страните на произход и транзитно преминаване“. 
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I. МЕТОДИЧЕСКА РАМКА И ПОДХОД

Обща цел: 

Да бъде направен обстоен преглед-проучване на сътрудничеството на българските 
институции, отговорни за връщането, с приоритетните страни на произход на граждани 
на трети държави.

Задача:

Първостепенна задача е да се обхванат всички основни и второстепенни институции, 
участващи в процеса на връщане, от подаване на молбата за получаване на международ-
на закрила/убежище до етапа на принудителното извеждане от страната. Следва да бъде 
анализирана организационната структура на всички участници в областта на връщане-
то, включително ДАБ, представителствата в България на международни организации, 
неправителствени организации, участващи или наблюдаващи процеса, Държавната ко-
мисия за борба с трафика на хора и други, каква е координацията и как си взаимодействат 
по време на целия процес на връщане. Така ще бъде анализираната ситуация в Република 
България на национално ниво и влиянието в този контекст на миграционните потоци. 
Във фокуса ще попаднат принципи, цели и приоритети на националната политика в об-
ластта на връщането. Ще се анализират процедурите по предоставяне на международна 
закрила и правната рамка. Така настоящето проучване ще помогне за обективна оценка 
на миграционната политика на Република България в областта на връщането и не на 
последно място ще  бъдат идентифицирани ключови проблеми, съществуващи и потен-
циални трудности в областта на връщането. На тази база изследователският екип ще 
изготви набор от препоръки за по-добро практическо прилагане на законодателството в 
областта на връщането и ще спомогне за по-добре координирани и съгласувани дейст-
вия на всички институции, работещи в тази сфера.

Методология на проучването:

Прегледът на съществуващото състояние ще бъде направен чрез осъществяване на 
традиционно кабинетно проучване. Препоръчва се при възможност да се ползва и мето-
дологията на изучаването на отделния случай (case study). Под обхвата на изследовате-
лите в рамките на това изследване следва да попаднат нормативни документи, статисти-
чески данни, официални справки, данни от теренни и социологически проучвания и др. 
При анализа на горепосочените следва да се прилага най-вече сравнителен анализ. Така 
ще бъде построен фундамент за анализ, над който ще може да се надгражда, чрез прила-
гането на различни помощни подходи.

Кабинетното проучване ще обхваща следните документи:

1. Директива 2008/115/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 
година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връ-
щане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни
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2. Решение на Съвета от 29 април 2004 година относно организация на общите полети 
за извеждане от територията на две или повече държави-членки на граждани на трети 
страни, които подлежат на индивидуални мерки за извеждане

3. Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на граж-
даните на европейския съюз и членовете на техните семейства (загл. доп. - ДВ., бр. 97 от 
2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2019 г.) В сила от 01.01.2007 г., обн. ДВ. бр.80 от 3 октомври 
2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 август 2008г., изм. ДВ. бр. 
36 от 15 май 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 ноември 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 
2009г., изм. ДВ. бр.9 от 28 януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2012г., изм. ДВ. 
бр. 53 от 27 юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 20 февруари 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 
октомври 2015г., доп. ДВ. бр.97 от 6 декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 декември 
2017г., доп. ДВ. бр.14 от 13 февруари 2018г., изм. ДВ. бр.56 от 6 юли 2018г., изм. ДВ. бр.1 от 
3 януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 23 април 2019г.

4. Закон за борба с трафика на хора, обн. ДВ. бр.46 от 20 май 2003г., изм. ДВ. бр.86 от 28 
октомври 2005г., изм. ДВ. бр. 33 от 28 март 2008г., изм. ДВ. бр. 74 от 15 септември 2009г., 
изм. ДВ. бр. 68 от 2 август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 27 септември 2013г., изм. ДВ. 
бр.79 от 13 октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.81 
от 15 октомври 2019г.

5. Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г.

6. Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021

7. Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик

8. Координационен механизъм на рефериране и обгрижване на случаи на непридру-
жени български деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина

9. Правилник за организацията и дейността на националната комисия за борба с тра-
фика на хора, приет с ПМС № 49 от 01.03.2004 г., обн. ДВ. бр.19 от 9 март 2004г., изм. ДВ. 
бр.39 от 15 май 2007г., изм. ДВ. бр.60 от 4 юли 2008г.

10. Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и по-
мощ на жертвите на трафика на хора. приет с ПМС № 49 от 1.03.2004 г., обн., ДВ, бр. 19 от 
9.03.2004 г., изм., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г.

11. Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на спо-
разумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна 
закрила, приета с ПМС № 144 ОТ 19 юли 2017 г.

12. Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществява-
щи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент ЕВРОДАК (ЗАГЛ. ИЗМ. 
- ДВ, БР. 89 ОТ 2015 Г.), приета с ПМС № 332 от 28.12.2007 г., бн. ДВ. бр.3 от 11 януари 
2008г., изм. ДВ. бр.5 от 19 януари 2010г., изм. ДВ. бр.91 от 18 ноември 2011г., изм. и доп. 
ДВ. бр.89 от 17 ноември 2015г.

13. Закон за чужденците в Република България, изм. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г., 
доп. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г.
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14. Закон за убежището и бежанците, обн., ДВ, бр. 54 от 31.05.2002 г., в сила от 1.12.2002 
г., изм. и доп., бр. 31 от 8.04.2005 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. 
и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г.

15. Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 
година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, 
компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в 
една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство

16. Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 година за установяване 
на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглежда-
нето на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин 
на трета страна

17. Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 го-
дина за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна 
закрила

18. Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 го-
дина относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила

19. Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 
година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без 
гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния ста-
тут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, 
както и за съдържанието на предоставената закрила.

20. Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 го-
дина относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от 
него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета.

21. Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година за издаване на разреше-
ние за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора или 
са били обект на помощ за незаконна имиграция и които сътрудничат с компетентните 
органи

22. Регламент (ЕС) № 1051/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 
2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 с цел да се предвидят общи пра-
вила за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 
при извънредни обстоятелства

В допълнение ще бъдат осъществени и серия от неформални срещи и консултации 
с основните институции в областта на връщането, както и срещи с консулските служ-
би на определени посолствата. Тяхната цел е събиране на допълнителни предложения 
и коментари. Срещите и консултациите ще бъдат провеждани чрез нестандартизиран 
въпросник, по групи въпроси, които ще бъдат типологизирани след края на кабинетното 
проучване. Не е предвидено срещите да бъдат записвани, участие в тях ще се взема по 
желание и при запазване на анонимността на участниците-експерти.
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II. ВЪВЕЖДАЩА ИНфОРМАЦИя

Географското положение на Република България, разположена на югоизточното направле-
ние на миграционните потоци от Азия към Европа, е главен фактор оказващ влияние върху 
незаконната миграция.  Причините за незаконно пребиваване на чужденци на територията 
на Република България не търпят изменение през последните няколко години и най-често са 
следните:

• нелегално преминали границата на Република България;

• останали след разрешения им срок в страната или след изтичане на срока по визите;

• чужденци, които след отказ за получаване на особена закрила по Закона за убежището и 
бежанците, не са напуснали  Република България в указания срок;

• чужденци, намиращи се на територията на  Република България, спрямо които дирекция 
“Миграция” е отговорна за осъществяване на действия по прилагането на Регламент ЕО № 
343/2007г. на Съвета;

• чужденци, извършили умишлено престъпление на територията на  Република България, 
за което българското законодателство предвижда повече от три години наказание “лишаване 
от свобода”.

На противодействието на незаконната миграция Република България гледа като много се-
риозен национален проблем, както от позицията на партньор в ЕС, ангажиран с изпълнение 
на общите задачи, така и във връзка с националната сигурност на страната.

III. СИТУАЦИя В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИя НА НАЦИОНАЛНО НИВО 
И ВЛИяНИЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПОТОЦИ

Присъединяването на Република България към Европейския съюз (ЕС) наложи нови, по-ви-
соки изисквания в подхода към анализиране на миграционната обстановка по отношение на:

 ➢ събиране и обобщаване на статистически данни за миграционните процеси в страната;

 ➢ наблюдение на миграционните процеси;

 ➢ определяне и оценка на евентуалните рискове, които биха породили определени тен-
денции в динамиката на миграционната обстановка в Република България, както по от-
ношение на националната, така и на колективната сигурност в рамките на ЕС. Хармо-
низирането на националното законодателство с европейското и цялостната реформа в 
миграционната сфера се характеризира с осъществяването на редица мерки.

С присъединяването си към ЕС, Република България се превърна в привлекателна дестина-
ция за граждани на трети, “рискови” в миграционно отношение, страни не само като транзит-
на държава, но и като възможност за трайно установяване. Основните фактори, обуславящи 
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миграционните процеси, остават слабото икономическо развитие на страните по произход, 
географското положение на Република България и възможността от реализиране на трудовия 
пазар в развитите държави от Европейския съюз.

Основните миграционни потоци и страни на произход на незаконното пребиваващите 
чужденци са както следва:

Азия – Европа

По направлението Азия - Европа най-уязвима е границата на  Република България с Ре-
публика Турция. Най-често това са граждани на Република Ирак, Пакистан, Ислямска ре-
публика Афганистан, и Сирийска арабска република, Палестина, Ливанска република тър-
сещи статут по Закона за убежището и бежанците. В повечето от тези случаи Република 
България се явява транзитна държава, а крайната цел са държавите от Централна и Западна 
Европа.

Африка - Европа

Влизането на територията на  Република България се извършва предимно нелегално или 
легално, но най-често след изтичане на законоустановените срокове за пребиваване. В тези 
случаи чужденците остават в страната или предприемат действия за незаконно придвижва-
не по направление  Република България през Република Сърбия към страните от Централна 
и Западна Европа.(Алжир, Мароко...)

Предвид определящото значение на миграцията като явление в глобален мащаб, още през 
2015 г. Министерският съвет на  Република България прие Национална стратегия в областта 
на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020). Стратегията очертава рамката на на-
ционалната политика в областите за предвидения период. В резултат на този концептуален 
документ беше приета и Интегриран план за управление на връщането. 

Ефективната политика за връщане на Република България, както в областта на доброво-
лното, така и в областта на принудителното връщане, е неделима част и основен елемент от 
цялостната национална миграционна политика и управление на миграционните потоци. Тя 
е важен инструмент за противодействие на незаконната миграция и се съчетава с ефективна 
система за управление на границите и политиката на убежище, както и с подходящи меха-
низми за законен прием и интеграция.

Изграждането на ефективна система за връщане и постигане на оптимални резултати из-
исква комплексен подход и усилията на редица институции за установяване на добре балан-
сирани действия/добре балансирана политика между системите на принудителното връщане, 
доброволното връщане и реинтеграционните програми.
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IV. ПРИНЦИПИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА  
НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ВРЪЩАНЕТО

1. Принципи

Политиката на Република България в областта на връщането и обратно приемане се осно-
вава на националните интереси и принципите и стандартите на политиките за връщане на 
страните-членки на ЕС - законност, недискриминация, прозрачност, информираност на це-
левите групи, ефективност, пропорционалност, балансираност и хуманност. Тези принципи 
стоят в основата и на въвеждане и осъществяване на инегрираното управление на връщане.

2. Цел

Очертаване на основните насоки и създаване на институционалната и нормативната рамка 
за предприемане на подходящи мерки, които да гарантират интегрираното управление на връ-
щането на граждани на трети страни, в сътрудничеството с държавите-членки и прилагане на 
общи стандарти.

3. Приоритети

Националната политика на  Република България в областта на връщането е комплекс от 
взаимно свързани приоритети и политики, съобразени с националните интереси, политиката 
на ЕС и интересите на лицата, подлежащи на връщане. В Националната стратегия на Републи-
ка България в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020) изрично се по-
сочва, че доброволното връщане е приоритет на държавната политика в борбата с незаконната 
миграция.

Основните приоритети на Република България при реализирането на интегрираното упра-
вление на връщането са:

 ➢ насърчаване на доброволното завръщане;

 ➢ специален подход към уязвимите лица;

 ➢ подпомагане на трайната и постоянна реинтеграция в страните на произход;

 ➢ подобряване на международното сътрудничество със страните на произход на всички 
етапи от процеса на връщане за постигане на трайно завръщане на лицата.

Адекватната институционална и нормативна рамка е основна предпоставка за постигането на:

 ➢ повече върнати и успешно реинтегрирани лица;

 ➢ намаляване на времето и разходите за връщане;

 ➢ взаимно подсилващ ефект на доброволното и принудителното връщане;
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 ➢ увеличаване на обмена на информация и оперативното сътрудничество с трети стра-
ни и държавите-членки.

Целеви групи 

 ➢ граждани на трети страни, които са подали молба за закрила, съгласно разпоредбите 
на Закона за убежището и бежанците и молбата им все още не е решена и могат да се 
възползват от доброволното връщане при условие, че не са получили ново гражданство 
и не са напуснали територията на страната; 

 ➢ граждани на трети страни, които са получили статут на бежанец, хуманитарен статут 
или временна закрила в Република България и могат да се възползват от доброволното 
връщане при условие, че не са получили ново  гражданство и не са напуснали територия-
та на страната;

 ➢ всички граждани на трети страни, които по принцип не отговарят или вече не отгова-
рят на изискванията за влизане и/или престой в страната и които, задължени да напус-
нат територията ѝ, могат да се възползват от доброволното завръщане; 

 ➢ граждани на трети страни, които по принцип или вече не отговарят на изискванията 
за влизане и/или пребиваване в страната и са задължени да напуснат територията ѝ.

V. ОЦЕНКА НА МИГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИя В ОБЛАСТТА НА ВРЪЩАНЕТО

1. Институционална рамка

Изградена е институционална и правна рамка за взаимодействие между компетентните 
структури в областта на връщането. Водеща роля по прилагането, взаимодействието и коор-
динацията при управлението на процедурите по връщане има Министерството на вътрешни-
те работи, съобразно законовоустановените му компетенции.

В Националната стратегия на Република България в областта на миграцията, убежище-
то и интеграцията (2011-2020) е предвидено създаването на Национален съвет по мигра-
ционна политика, председателстван от министъра на вътрешните работи, с цел подобряване 
на взаимодействието и координацията между ангажираните в миграционните процеси струк-
тури. Съветът функционира като свързващо звено между съответните ведомства, местната 
власт и неправителствения сектор, ангажирани в управлението на миграционните процеси.

Отговорни за координацията и осъществяването на принудителното връщане са Минис-
терството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност”.

В областта на доброволното връщане е установено сътрудничество и взаимодействие меж-
ду Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за бежанците, неправител-
ствените и международни организации, работещи в тази област.
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Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Миграция”

Съгласно националното законодателство, дирекция “Миграция” е национална специализи-
рана структура на МВР за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, 
пребиваващи в Република България, и за административно обслужване на гражданите на Ев-
ропейския съюз, гражданите на държави-страни по Споразумението за Европейското ико-
номическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на 
техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република 
България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

За изпълнението на тези задачи, дирекция „Миграция“ извършва дейности по: 
• регулиране на миграционните процеси в Република България; 
• административен контрол върху пребиваването на чужденците в Република България;
• съпровождане на чужденци, подлежащи на експулсиране или на принудително отвеж-

дане до границата на Република България, в съответствие със закон или международен до-
говор, по който Република България е страна;

• ръководство, помощ и контрол на съответните звена в областните дирекции.

Дирекция „Миграция” - МВР реализира процедурите по връщане самостоятелно и/или в 
сътрудничество с други национални органи, компетентни по въпросите на миграцията, не-
правителствени и международни организации, и сродни структури на други държави членки.

При осъществяването на административния контрол по пребиваването на чужденци на 
територията на Република България и процедурите по връщане, Дирекция „Миграция”-МВР 
взаимодейства с основни структури на Министерството на вътрешните работи, съобразно 
функционалните им отговорности.

Дирекция „Миграция”- МВР осъществява координацията на процеса на връщане, където 
целта е организирането на сигурно, устойчиво връщане, при спазване на правата и достойн-
ството на лицата, подлежащи на връщане и отчитане на индивидуалните особености на всеки 
отделен случай. Извършва се анализ на състоянието и възможностите за извеждане на всеки 
чужденец. Контактът между чужденеца и отговорните за извеждането му длъжностни лица 
е непрекъснат и следва да се осъществява на всеки отделен етап от процедурата по връщане.

Основна роля и значение за своевременното изпълнение на наложени ПАМ спрямо лица с 
неустановена самоличност е провеждане на интервюта и беседи; адекватно взаимодействие на 
съответните длъжностни лица; анализ на цялостно събираната информация за лицето (кон-
такти с други чужденци; осъществени посещения от близки, неправителствени организации, 
процесуални представители и т.н.). Като ключов момент при изпълнението на дейността по 
връщане се отчита липсата или недостатъчната съотносима към по-бързото идентифициране 
на лицето информация, както и адекватен анализ на постъпващата такава. Оптимизирането 
на задачите по идентификация и връщане в страната на произход изисква приоритизиране 
прилагането на алтернативни на принудителното настаняване в Специалните домове за наста-
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няване на чужденци /СДВНЧ/. Водещ принцип в тази насока следва да бъде обстоятелството, 
че принудителното настаняване в специалните домове не е средство за наказание, а предста-
влява обезпечителна мярка на последващото извеждане.

На базата на опита и добрите практики в други държави членки и при отчитане на специ-
фиката на обстановката в Република България, Дирекция „Миграция”- МВР анализира при-
ложимостта на възможности за въвеждане на нови форми и мерки и/или усъвършенстване на 
действащи такива, като напр. настаняване на външни адреси. Настанените на външни адреси 
чужденци, подлежащи на извеждане от страната имат възможност да се движат свободно в 
населеното място, като условието е един член от семейството по всяко време да присъства на 
адреса.

Главна дирекция „Гранична полиция”

Главна дирекция „Гранична полиция”- МВР /ГДГП/ е национална специализирана струк-
тура на МВР за граничен контрол и охрана на държавната граница и осъществява дейности 
по противодействие на незаконната миграция и трафика на хора, и по приемане и предаване 
на нарушители на режима на влизане и пребиваване от и на други държави. Дирекция „Миг-
рация”-МВР взаимодейства с ГДГП и в качеството й на Национална точка за контакт на Аген-
ция „Фронтекс”. Главна дирекция „Гранична полиция” - МВР работи съвместно с дирекция 
“Миграция” – МВР по осъществяването на извеждането на чужденци от Република България. 
Компетентността на двете служби е различна. Органите на Дирекция “Миграция” принуди-
телно отвеждат лицата подлежащи на експулсиране до граничната зона, където се предават на 
органите на ГД “Гранична полиция”. ГД „Гранична полиция” изпълнява пряко дейностите по 
реадмисия, съгласно сключените междуправителствени спогодби.

Главна дирекция „Национална полиция”

Главна дирекция „Национална полиция”- МВР, като национална специализирана охрани-
телна и контролна структура на МВР за опазване на обществения ред и противодействие на 
престъпността, осъществява отговорности по спазване разпоредбите на Закона за чужденците 
в Република България, Закона за българските лични документи, Закона за влизането, пребива-
ването и напускането на Република България от граждани на Европейския съюз и членовете 
на техните семейства, и подзаконовите нормативни актове към тях.

Дирекция „Международно оперативно сътрудничество”

Взаимодейства при обмен на съотносима с дейността на Дирекция „Миграция”-МВР ин-
формация, в качеството си на национална точка за контакт по линия на МОКП „Интерпол”, 
„Европол” и бюрото „СИРЕНЕ”.

Научноизследователски институт по криминалистика и криминология

Осъществява обмен на информация, в качеството му на Национално звено за контакт по 
линия на „Евродак” и сътрудничество при извършване на експертизи и експертни справки.
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Държавната агенция „Национална сигурност”

ДАНС е една от отговорните институции за противодействие на миграционния натиск 
спрямо страната ни, свързан с международни терористични организации или такива обвър-
зани с организирани престъпни организации, които да развиват дейност на територията на 
страната. В определени от ЗЧРБ случаи председателят на ДАНС може да налага мерки за адми-
нистративна принуда.

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет

Взаимодействието между Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и дирекция „Мигра-
ция” се осъществява в съответствие със Закона за чужденците в Република България и Наред-
бата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по 
прилагането на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г.

Министерство на външните работи

Дирекция „Консулски отношения”

Подпомага снабдяването с валидни документи за задгранично пътуване чужденци - граждани 
на трети страни, които не са дипломатически представени в Република България.

Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет

Комисията организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и ор-
ганизации по прилагането на Закона за борба с трафика на хора. Комисията определя и ръко-
води прилагането на националната политика в противодействието на трафика на хора. Важна 
част от дейността на Комисията е превенция на рисковите групи за трафик на хора и развитие 
на политиките по закрила, подкрепа и реинтеграция на жертвите на трафик. Особено вни-
мание се отделя на търсещите закрила жертви на трафик, и по-специално непридружените 
малолетни и непълнолетни.

Неправителствени и международни организации с компетенции по въпросите на 
миграцията.

Установено е сътрудничество между институциите, неправителствените и международните 
организации, за оказване на съдействие и за подобряване на процедурите по доброволното 
завръщане на граждани на трети страни.

2. Нормативна уредба

В националното законодателство на Република България са въведени и се прилагат разпо-
редбите на общностните актове в областта на връщането. Те намират отражение в първично-
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то, вторичното и третичното национал-но законодателство. Разработени са и функционират 
необходимите нормативни актове, които да регулират връщането на чужденци в двете му раз-
новидности – доброволно и принудително.

Закон за чужденците в Република България 

В закона са въведени всички относими общностни актове, които регулират правото на вли-
зане, пребиваване и напускане на територията на страната на граждани на трети държави. 
Предвидени са два вида връщане на граждани на трети държави - принудително и доброволно.

Закон за убежището и бежанците

Законът определя условията и реда за предоставяне на особена закрила на чужденци на 
територията на Република България, както техните права и задължения.

Наредба за прилагане на Регламент № 343/2003 (Дъблински регламент)

Урежда отговорностите, редът и начините на взаимодействие между Министерството на 
вътрешните работи и Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет за извърш-
ване на съвместни действия и обмен на информация във връзка с прилагането на Регламент 
343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г.

Доброволно връщане

Националната политика на Република България е насочена към насърчаване и отдаване на 
предпочитание на доброволното връщане. Добро-волното връщане улеснява изпълнението 
на политиките за връщане при уважаване и зачитане на достойнството на лицата, гарантиране 
на тяхното сътрудничеството и повишаване устойчивостта на мерките за връщане.

Директива 2008/115 на ЕП и на Съвета относно общите стандарти и процедури, приложими 
в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни е въве-
дена в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ).

В съответствие със ЗЧРБ, при случаите на доброволно връщане на чужденците се определя 
срок от 7 до 30 дни, в който незаконно пребиваващият гражданин на трета страна следва да 
напусне доброволно страната. За предоставяне на срок за доброволно напускане за повече от 
30 дни чужденецът подава молба до съответния компетентен орган, който се произнася и уве-
домява чужденеца в тридневен срок. В тези случаи се вземат предвид конкретните обстоятел-
ства във всеки отделен случай, като: продължителност на престоя, здравословно състояние, 
потребности на уязвимите групи, наличие на посещаващи училище деца и други семейни и 
социални връзки. Срокът за доброволно напускане може да бъде продължен за не повече от 
една година. Когато е разрешено доброволно напускане, но съществува опасност от укриване 
на чужденеца, компетентният орган, може да издаде заповед за ежеседмично явяване в терито-
риалната структура на Министерството на вътрешните работи по местопребиваване. В закона 
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е предвидено изключение - да не се предоставя възможност за доброволно напускане в случай, 
че лицето представлява заплаха за националната сигурност или обществения ред.

Принудително връщане

Изпълнението на принудителното връщане е подчинено на принципа за пропорционал-
ност и ефективност на предприеманите мерки и преследваните цели. Принудителното връща-
не се прилага като крайна мярка, когато чужденецът отказва да сътрудничи на компетентните 
власти и не желае да се възползва от възможностите на доброволното връщане.

Механизмите за изпълнение на принудителното връщане и обратното приемане са регла-
ментирани в следните актове и документи:

• Спогодби за обратно приемане, сключени на двустранно ниво и на ниво ЕО;
• Законодателни механизми;
• Двадесет насоки за „принудителното връщане” на Съвета на Европа от 2005 година.

Спогодби за обратно приемане

Основен инструмент за връщане на незаконно пребиваващите чужденци са споразумения-
та за обратно приемане. Република България е сключила следните междуправителствени спо-
разумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (реадмисия):

• Спогодби за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица със страни – членки на 
Шенгенското споразумение: Федерална република Германия, Френската Република, Велико-
то Херцогство Люксембург, Кралство Холандия, Кралство Белгия, Република Италия, Репу-
блика Гърция, Република Австрия,  Кралство Испания, Република Португалия, Кралство 
Дания, Кралство Швеция, Република Финландия, Конфедерация Швейцария, Кралство 
Норвегия, Чешката Република, Република Унгария, Република Полша, Република Словакия, 
Република Словения, Република Латвия и Република Естония.

• Спогодби за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица със страни извън Шен-
генското споразумение – членки на ЕС: Кралство Великобритания, Република Ирландия и 
Република Румъния.

• Спогодби за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица с трети страни: Репу-
блика Ливан, Република Албания, Република Армения, Република Грузия, Република Уз-
бекистан, Република Украйна, Република Хърватска, Бивша Югославска Република Маке-
дония, Съюзна Федеративна Република Югославия, Босна и Херцеговина.

• С присъединяването си към ЕС Република България прилага сключените споразумения 
за обратно приемане между ЕС и трети страни, влезли в сила както следва: с Хонконг, Ма-
као, Шри Ланка, Албания, Русия, Украйна, Бивша югославска република Македония, Босна 
и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Молдова и Грузия.

Разменени са проекти на Протоколи за прилагане на реадмисионни споразумения между 
ЕС и следните трети страни: Русия, Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия и 
Молдова.
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 VI. ПРЕГЛЕД НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ПРЕДОСТАВяНЕ НА МЕЖДУ-
НАРОДНА ЗАКРИЛА. КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ.

1. ПЪРВА ФАЗА

Подаване на молба за международна закрила

Нормативна уредба

Конвенция за статута на бежанците (КСБ)

Закон за убежището и бежанците (ЗУБ)

Цел на процедурата

Целта на процедурата по предоставяне на международна закрила е да представи условията 
и реда за получаване на статут на бежанец или хуманитарен статут.

Съгласно чл. 1, ал. 2, чл. 8 и чл. 9 ЗУБ, статутът на бежанец и хуманитарният статут са вид 
закрила, която Република България предоставя на чужденец.

Статутът на бежанец в Република България се предоставя на чужденец, който поради ос-
нователни опасения от преследване, основани на раса, религия, националност, политическо 
мнение или принадлежност към определена социална група, се намира 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 (чл. 8, ал. 1 ЗУБ). 

За предоставянето на статут на бежанец е без значение обстоятелството дали чужденецът 
принадлежи към тези раса, религия, националност, социална група, изразява политическо 
мнение или изповядва политическо убеждение, които са в основата на преследването. Доста-
тъчно е органът или организацията, осъществяваща преследването, да смята, че чужденецът 
има такава принадлежност. 

Преследването може да се осъществява от държавен орган или организация, на която дър-
жавата не може или не желае ефективно да противодейства (чл. 8, ал. 2 и 3 ЗУБ). 

Член 8, ал. 4 дава легално определение на „преследване“ – това е нарушаване на основните 
права на човека или съвкупност от действия, които водят до нарушаване на основните права 
на човека, достатъчно тежки по своето естество или повторяемост. Самото преследване може 
да се изрази във физическо или психическо насилие, законови, административни, полицейски 
или съдебни мерки, които са дискриминационни или се прилагат с цел дискриминация, вклю-
чително наказания за отклонение от военна служба, което би довело до извършване на деяния 
по чл. 12, ал. 1, т. 1 - 3 ЗУБ (чл. 8, ал. 5 ЗУБ).

Статут на бежанец може да не се предостави, когато в една част на държавата по произход 
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не съществува основание за страх от преследване спрямо чужденеца, при което той може без-
препятствено и трайно да се ползва от ефективна закрила там (чл. 8, ал. 8 ЗУБ).

За бежанци се смятат и членовете на семейството на чужденец с предоставен статут на бе-
жанец, при условие че семейните връзки предшестват влизането на чужденеца на територията 
на страната и доколкото това е съвместимо с личния им статус и не са налице обстоятелствата 
по чл. 12, ал. 1 ЗУБ (чл. 8, ал. 9 ЗУБ). Бракът трябва да е сключен преди предоставянето на ста-
тут на бежанец, в случай че бракът е сключен след това, съпругът/съпругата може да получи 
статут на бежанец само на собствено основание (чл. 8, ал. 10 ЗУБ).

Хуманитарен статут се предоставя на чужденец, който не отговаря на изискванията за пре-
доставяне на статут на бежанец и който не може или не желае да получи закрила от държавата 
си по произход, тъй като може да бъде изложен на реална опасност от тежки посегателства, 
като:

1. смъртно наказание или екзекуция, или

2. изтезание, нечовешко или унизително отнасяне, или наказание, или

3. тежки заплахи срещу живота или личността на цивилно лице поради безогледно насилие 
в случай на въоръжен международен или вътрешен конфликт (чл. 9, ал. 1 ЗУБ).

Тежките посегателства могат да възникнат от действия или бездействия на държавата, пар-
тии или организации, които контролират държавата или значителна част от нейната терито-
рия, или недържавни субекти, ако може да бъде доказано, че субектите, посочени в чл. 9, ал. 1, 
т. 1 и 2 ЗУБ, включително международни организации, не могат или не желаят да предоставят 
закрила срещу тежки посегателства.

Реалната опасност от тежки посегателства може да се основава на събития, настъпили, след 
като чужденецът е напуснал държавата си по произход, или на дейност, извършена от него 
след отпътуването му, особено ако се установи, че тази дейност представлява израз или про-
дължение на убежденията или ориентацията, изразявани в държавата по произход, освен ако 
тя е извършена единствено с цел чужденецът да получи международна закрила по ЗУБ (чл. 9, 
ал. 2 и 3 ЗУБ).

При предоставянето на хуманитарен статут също важи правилото, че такъв може да не се 
предостави, когато в една част на държавата по произход не съществува реален риск чуждене-
цът да понесе тежки посегателства, при което той може безпрепятствено и трайно да се ползва 
от ефективна закрила там.

Хуманитарен статут се предоставя и на съпруга на чужденец с предоставен хуманитарен 
статут и на техните малолетни и непълнолетни, не встъпили в брак, деца, доколкото това е 
съвместимо с личния им статус или не са налице обстоятелства по чл. 12, ал. 2 ЗУБ.

Когато чужденец с предоставен хуманитарен статут сключи брак с друг чужденец, той може 
да получи хуманитарен статут само на собствено основание (чл. 9, ал. 5-7 ЗУБ).

Хуманитарен статут може да бъде предоставен и по други причини от хуманитарен харак-



17

тер или на други основания, посочени в заключенията на Изпълнителния комитет на Върхов-
ния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците. Такъв статут се предос-
тавя и на чужденец, намиращ се на територията на Република България, признат като бежанец 
по мандата на Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците (чл. 
9, ал. 8 и чл. 10 ЗУБ). 

Забрана за връщане
Лица, които могат да получат статут на бежанец или статут на хуманитарна закрила

Всеки чужденец, търсещ закрила, може да подаде молба за предоставяне на статут на бежа-
нец или хуманитарен статут (чл. 4, ал. 1 ЗУБ).

Компетентен орган за осъществяване на процедурата

Статут на бежанец и хуманитарен статут се предоставят от председателя на Държавната 
агенция за бежанците (ДАБ) при Министерския съвет (чл. 2, ал. 3 ЗУБ). 

Председателят на Държавната агенция за бежанците е орган на изпълнителната власт със 
специална компетентност. 

Правомощия на председателя на Държавната агенция за бежанците:
• предоставя, отказва, отнема и прекратява международна закрила в Република Бълга-

рия; отнема временна закрила в случаите по чл. 17, ал. 4; 
• спира и прекратява производството за предоставяне на международна закрила;
• взема решения по молби за събиране на семейства;
• взема решения по други молби на чужденците, на които е открито производство за пре-

доставяне на международна закрила или им е предоставена такава закрила в Република 
България;

• определя интервюиращите органи на Държавната агенция за бежанците, които провеж-
дат ускорена процедура в производство по общия ред; 

Сътрудничество с Върховният комисар на Организацията на обединените нации за бе-
жанците (ВКБООН)

Република България осъществява изпълнението на задълженията си по Конвенцията за 
статута на бежанците от 1951 г. и Протокола за статута на бежанците от 1967 г. чрез своите 
държавни органи в сътрудничество с Върховния комисар на Организацията на обединените 
нации за бежанците.(чл.3 от ЗУБ) Върховният комисар на Организацията на обединените на-
ции за бежанците чрез своя представител в Република България има право на информация, 
както и на достъп до всеки етап от производството за предоставяне на международна закрила 
и на временна закрила. Той може да се запознава с всеки конкретен случай и да дава писмено 
или устно мнение по него.
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Възприетият законодателен подход дава гаранции за спазване на права на лицата търсещи 
международна закрила и обезпечава високо ниво на прозрачност на цялата процедура.

Тук трябва да се посочи, че експертите на ВКБООН и експертите на други неправителствени 
организации, като Български хелзинкски комитет, Международна организация по миграция, 
Каритас, Съюз на жените бежанки и др. имат пълен достъп до лицата търсещи международна 
закрила.

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет е юридическо лице на бю-
джетна издръжка със седалище София и с териториални поделения в страната.

Териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците са:
• транзитни центрове – за регистрация, настаняване, медицинско изследване и провеж-

дане на производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата 
за предоставяне на международна закрила, и на производство за предоставяне на междуна-
родна закрила. Тези центрове се изграждат в граничната зона и в тяхната компетентност е 
да провеждат ускорени процедури  по предоставяне на международна закрила.

• регистрационно-приемателни центрове - за регистрация, настаняване, медицинско из-
следване, социално и медицинско подпомагане и провеждане на производство за определя-
не на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на международна 
закрила, и на производство за предоставяне на международна закрила на чужденци; за нас-
таняване на чужденци, подали молба за убежище;

Дейността, структурата, организацията на работа, съставът на Държавната агенция за бе-
жанците и на нейните поделения се определят с устройствен правилник, приет от Министер-
ския съвет.

Ход на процедурата по предоставяне на международна закрила.

Чужденец може да заяви желание за предоставяне на международна закрила лично пред 
длъжностно лице в ДАБ. На чужденеца, заявил желание да кандидатства за международна 
закрила, се дават указания относно реда за подаване на молба (чл. 58, ал. 3, 5 ЗУБ).

Когато молбата е направена пред друг държавен орган, той е длъжен незабавно да я изпрати 
на ДАБ, която извършва регистрацията по чл. 61, ал. 2 не по-късно от 6 работни дни от първо-
началното подаване на молбата. Следва да се посочи, че обективното наличие на бездействие 
на длъжностни лица за осъществяване на регистрация по реда на чл. 61, ал. 2 от ЗУБ в оп-
ределен времеви период може да бъде предмет на претенция по Закона за отговорността на 
държавата и общините за вреди, като именно в това производство следва да бъде ревизирано 
твърдението за незаконосъобразност на бездействието на административния орган. В този 
смисъл е и трайната практика на Върховния административен съд.
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 При наличие на признаци, че чужденец, задържан в места за задържане, специални домове 
за временно настаняване на чужденци или намиращ се на гранични контролно-пропускател-
ни пунктове, включително в транзитните зони, може да пожелае да подаде молба за междуна-
родна закрила, му се предоставя информация относно възможността да направи това. За тази 
цел се осигурява превод за улесняване на достъпа до процедурата (чл. 58, ал. 4 и 6 ЗУБ).

Молбата за предоставяне на международна закрила може да бъде в устна, писмена или дру-
га форма, като при необходимост се осигурява преводач или тълковник. Молбата, която не 
е писмена, се записва от съответното длъжностно лице и се подписва или заверява по друг 
начин от молителя и от преводача, съответно тълковника. Молбата трябва да съдържа искане 
към Република България (чл. 59 ЗУБ).

Чужденецът, подал молба за предоставяне на международна закрила, се регистрира в ДАБ, 
като му се открива лично дело (чл. 61, ал. 2 ЗУБ).

Процедура с малолетни и непълнолетни лица, търсещи международна закрила.

Установяване на възрастта на лицето. Подкрепа на уязвими лица

Правомощия на интервюиращия орган

Когато възникне основателно съмнение, че чужденецът не е малолетен или непълноле-
тен, интервюиращият орган назначава експертиза за установяване на възрастта му след 
предварителното информирано съгласие на чужденеца или на неговия представител.

При същия подход и когато възникне основателно съмнение, че чужденецът не може да се 
грижи за своите работи поради слабоумие или душевна болест, интервюиращият орган, в ка-
чеството си на компетентен орган е длъжен да назначи психиатрична експертиза, която да даде 
категорични данни за психическото състояние на лицето (чл. 61, ал. 3 и 4 ЗУБ).

Важно условие за гарантиране правата на малолетни и непълнолетни е спазването на Кон-
венцията на ООН за правата на детето и протоколите по нейното прилагане. Тук следва да се 
посочи правото на детето да изрази своето желание, да даде мнение, което предполага детето 
да бъде информирано за да направи своя избор.

Трайната практика е непълнолетните и малолетни деца да бъдат настанявани в центровете 
на Държавната агенция за бежанците, където с прави и тяхната регистрация. На практика, от 
влизането в страната тази категория уязвими лица не подлежи на стриктна и достъпна систе-
ма за регистрация и мониторинг на движението им през страната. В тази насока са правени 
опити за създаване на база данни, но до настоящия момент липсва правна регламентация, коя-
то да създаде императивни прави норми за контрол на движението на децата през територията 
на страната и през различните институции.

Предложение:

Необходимо е да се създаде изрична правна регламентация по създаване на регистри за 
идентифициране на малолетни и непълнолетни непридружени деца на най-ранен етап от вли-
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зането им на територията на Република България. Това ще даде възможност на институциите 
да следят потока на движение на тази категория уязвими лица. В рамките на тази нова правна 
регламентация следва да се разпределят и правата и задълженията на държавните институции 
при идентифициране и настаняване на малолетни и непълнолетни лица в помещения на дър-
жавни институции. 

За времето на процедурата по предоставяне на международна закрила документите за са-
моличност на чужденеца, подал молба за предоставяне на международна закрила, се задържат 
и съхраняват в ДАБ до приключване на производството с влязло в сила решение (чл. 60, ал. 1 
ЗУБ).

Предложение:

По отношение за законово предвидените правни възможности за прекратяване на процеду-
рата, следва да се добави и текст за прекратяване на процедурата при оттегляне на жалбата за 
оспорване на решението на председателя на ДАБ, с което се отказва предоставяне на между-
народна закрила, при условие че лицето представи копие на входираната молба до съответния 
административен съд. Целта е да не се изчаква решението на административния съд и да се 
даде възможност на лицата, при изрично заявено желание да се завърнат доброволно в стра-
ните на произход.

Така ще бъде ограничен престоят на лица, които оспорват по съдебен ред отказа на пред-
седателя на ДАБ за предоставяне на международна закрила.

Етапи на производството. Компетентни органи.

Начало на производството.

Производството започва с подаването на молба за предоставяне на международна закрила. 
Настоящия Закон за убежището и бежанците предвижда, че Чужденец, влязъл не по законоу-
становения ред в Република България, за да поиска закрила, пристигайки направо от терито-
рия, където са били застрашени животът и свободата му, е длъжен да се представи незабавно 
на компетентните органи и да посочи уважителни причини за незаконното си влизане или 
пребиваване на територията на страната. 

Тук терминът „незабавно“ дава възможност за различно тълкуване, поради което в редица 
държави членки са предвидени преклузивни срокове, след изтичането на които считат молбите 
за международна закрила за просрочени и лицата се насочват към центровете за настаняване 
на мигранти. Такава законодателна практика има в редица държави членки, което ограничава 
възможностите на чужденците да използват подаването на молба за международна закрила с 
цел да осуетят процедурите за връщане в страните на произход.
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Предложение:

Удачно е в Закона за убежището и бежанците (чл. 4, ал.5) да се посочи преклузивен срок, 
след изтичането на който да се приема, че лицето не е изпълнило задължението си за явяване 
пред компетентните органи и не следва да се образува производство по предоставяне на меж-
дународна закрила.

 Производството за предоставяне на статут на бежанец или хуманитарна закрила, съгласно 
Закона за убежището и бежанците има два етапа: 

• ускорена процедура и 
• производство по общия ред. 

В чл. 63а ЗУБ са посочени общите за двете производства правила.

След регистрирането на молбата се определя дата за провеждане на интервю. Чужденецът, 
подал молба за международна закрила, се уведомява своевременно за датата на всяко следва-
що интервю. Той е длъжен да представи пред интервюиращия орган всички доказателства в 
подкрепа на молбата си за международна закрила до произнасянето по нея, като в случай че не 
ги представи, произнасянето се извършва без тези доказателства.

С чужденеца се провежда интервю, на което се прави аудио или аудио-визуално записване 
и се съставя протокол. Интервюиращият орган провежда допълнителни интервюта, ако е не-
обходимо за нуждите на съответното производство.

Чужденец, подал молба за международна закрила, при заявено от него желание се интер-
вюира от интервюиращ орган или преводач, съответно от тълковник, от същия пол. Законът 
не допуска провеждане на интервю с чужденец, който не може да се грижи за своите работи 
поради слабоумие или душевна болест или поради обективни причини не може да даде устни 
или писмени изявления. В случай на съмнение интервюиращият орган се консултира с лекар, 
за да установи дали състоянието, заради което чужденецът не може да бъде разпитан, е вре-
менно, или с траен характер.

Изискване за език на интервюто.

Интервюто се провежда на заявен от чужденеца език. Когато това е невъзможно, интервюто 
се провежда на разбираем за него език. Това обстоятелство следва да се установява писмено от 
лицето търсещо международна закрила.

След провеждане на интервюто протоколът се прочита на чужденеца и се подписва от него, 
от преводача, съответно от тълковника, и от интервюиращия орган. Липсата на подпис на 
някое от посочените лица е основание за оспорване на законосъобразността на извършените 
административно производствени правила.

Чужденецът може да прави коментар по протокола и да предостави разяснения по отноше-
ние на грешки в превода или неточности, отразени в протокола. Отказът на чужденеца да по-
дпише протокола от интервюто се удостоверява с подписите на двама свидетели. Причините 
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за отказа се отбелязват в протокола. Отказът на чужденеца да подпише протокола не е пречка 
за вземане на решение по молбата за международна закрила.

По време на интервюто може да присъстват законният представител или адвокат, с право да 
излагат съображения в края на интервюто.

Интервю може да не се провежда в случаите, когато ще бъде взето положително решение за 
предоставяне на международна закрила по чл. 8, ал. 9 ЗУБ и чл. 10 ЗУБ. Отсъствието на интер-
вю не е пречка за вземане на решение по молбата за международна закрила.

Ускорено производство

Решаващ орган в процедурата на ускореното производство е интервюиращият орган (ин-
тервюиращият).

Изключения:

Българският закон предвижда, че по отношение на непридружен малолетен или непълно-
летен чужденец, подал молба за международна закрила, се провежда само производство по 
общия ред. Компетентни да проведат това производство са интервюистите към Държавната 
агенция за бежанците.

Ускорена процедура не се провежда и когато молбата за предоставяне на международна 
закрила е подадена от чужденец, ползващ се от временна закрила (чл. 71 ЗУБ).

Отказ за предоставяне на международна закрила.

Съгласно чл. 70, ал. 1 ЗУБ, при наличие на основания по чл. 13, ал. 1 ЗУБ в срок до 10 ра-
ботни дни от регистрацията на чужденеца интервюиращият орган може да приложи ускорена 
процедура в производството по общия ред, като вземе решение за отхвърляне на молбата като 
явно неоснователна.

Образуваното производство се прекратява и ако е налице основание по чл. 13, ал. 2 ЗУБ. 
Според посочената разпоредба, производството се прекратява, когато чужденецът:

• има предоставена международна закрила в друга държава членка на Европейския съюз;
• има предоставен статут на бежанец в трета държава или друга ефективна закрила, коя-

то включва спазване на принципа на забрана за връщане и от която все още се ползва, при 
условие че ще бъде приет в тази държава;

• идва от трета сигурна държава, при условие че ще бъде приет в нея;
• е подал последваща молба, в която не се позовава на никакви нови обстоятелства от съ-

ществено значение за личното му положение или относно държавата му по произход;
• има открито производство по молба за предоставяне на убежище или предоставено 

убежище в Република България.

Липсата на достатъчно данни поради непровеждане на интервю по чл. 63а, ал. 6 ЗУБ не 
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може да е самостоятелно основание за отхвърляне на молбата за предоставяне на международ-
на закрила (чл. 70, ал. 5 ЗУБ).

Решението по чл. 70, ал. 1 ЗУБ се връчва на чужденеца, търсещ международна закрила или 
на неговия законен представител или адвокат, като произтичащите от него права и задъл-
жения, му се съобщават на език, който разбира. Връчването се удостоверява с подписи на 
чужденеца, търсещ международна закрила, и на преводача, съответно тълковника. Отказът 
да подпише решението се удостоверява с подписите на двама свидетели. Ако решението не 
бъде връчено лично в 14-дневен срок от издаването му, на чужденеца се изпраща съобщение 
с обратна разписка, за което се прилагат правилата на чл. 76, ал. 4 и 5 (чл. 70, ал. 6 във вр. с чл. 
76 ЗУБ).

Решенията по чл. 70, ал. 1 ЗУБ (за отхвърляне на молбата като явно неоснователна или за 
прекратяване на производството) могат да се обжалват пред административния съд по насто-
ящия адрес от регистрационната карта на чужденеца, чрез органа, издал решението в 7-дневен 
срок от връчването им. Жалбата и заверено копие от личното дело на чужденеца се изпращат 
незабавно в съда. Подадената след срока жалба се връща на подателя срещу разписка. Когато 
връщането се извършва с писмо с обратна разписка и писмото се върне в ДАБ поради невъз-
можност за предаване, жалбата се прилага към личното дело на чужденеца (чл. 84, ал. 2-4 ЗУБ).

Съдебна фаза ускореното производство.

Административният съд разглежда жалбата в открито заседание с призоваване на страните 
и се произнася с решение в срок до един месец от образуването на делото. В тези случаи стра-
ните трябва да бъдат призовани най-късно три дни преди заседанието (чл. 85, ал. 1 ЗУБ).

Когато съдът отмени обжалваното решение и върне делото със задължителни указания за 
ново решаване, интервюиращият орган в ускореното производство е длъжен да вземе ново 
решаване по ускорена процедура в производство по общия ред, интервюиращият орган поста-
новява ново решение в срок до 10 работни дни от получаването на съдебното решение. Реше-
нието на съда не подлежи на касационно обжалване (чл. 85, ал. 2-4 ЗУБ).

Производство по общия ред

Решаващ орган в производството по общия ред е председателят на ДАБ (арг. от чл. 74 и 75 
ЗУБ).

Производство по общия ред се образува:

1. с регистрирането на чужденеца по подадена от него молба за международна закрила;

2. за чужденец, подал молба за международна закрила при действието на временната закри-
ла производството по общия ред  се образува с регистрирането на чужденеца след прекратя-
ването или отнемането на временната закрила (чл. 68, ал. 1 ЗУБ).



24

За времето на провеждане на производството по общия ред, чужденецът се настанява в 
транзитен, регистрационно-приемателен център или на друго място за подслон от ДАБ след 
преценка на здравословното състояние, семейното и материалното положение на чужденеца 
при условия и по ред, определени от председателя на ДАБ. Чужденецът се подлага на медицин-
ски преглед и изследвания и остава под карантина, докато станат известни резултатите. При 
медицинския преглед се установява дали чужденецът, търсещ международна закрила, при-
надлежи към уязвима група и дали има специални потребности. Когато чужденецът, търсещ 
закрила, разполага със средства за задоволяване на основните си жизнени потребности, може 
да получи разрешение да отседне за своя сметка на избран от него адрес, като не получава фи-
нансова и материална помощ от ДАБ (чл. 29, ал. 4 и 8 ЗУБ).

Настаняването на непридружени малолетни и непълнолетни се извършва при условията на 
чл. 29, ал. 10 ЗУБ.

Молбите за предоставяне на международна закрила се разглеждат от ДАБ индивидуално, 
обективно и безпристрастно, като първо се извършва преценка за предоставяне на статут на 
бежанец. В случай че статут на бежанец не бъде предоставен, се разглежда необходимостта от 
предоставяне на хуманитарен статут (чл. 73 ЗУБ).

В срок до 4 месеца от образуването на производството по общия ред интервюиращият ор-
ган обективно и безпристрастно изготвя становище, което заедно с личното дело представя на 
председателя на ДАБ за вземане на решение (чл. 74 ЗУБ). Окончателното решение за предоста-
вяне на международна закрила се взема от председателя на ДАБ.

Съгласно чл. 75, ал. 1 ЗУБ, с решението си председателят на ДАБ може да:
• предостави статут на бежанец;
• откаже статут на бежанец;
• предостави хуманитарен статут;
• откаже хуманитарен статут.

При произнасяне по молбата за международна закрила се преценяват всички относими 
факти, декларации или документи, свързани с личното положение на молителя, с държавата 
му по произход или с възможността да се ползва от закрилата на друга държава, чието граж-
данство би могъл да придобие, включително и дали молителят е упражнявал дейности, чиято 
единствена цел е да получи международна закрила. Неявяването на интервю се взема предвид 
при произнасянето по молбата, освен ако чужденецът има обективни пречки за това. Когато 
твърденията на молителя не са подкрепени с доказателства, те се приемат за достоверни, ако 
той е положил усилия да обоснове молбата си, дал е задоволително обяснение за липсата на 
доказателства и изявленията му са преценени като непротиворечиви и достоверни. Липсата 
на достатъчно данни за преследване, включително поради непровеждане на интервю по чл. 
63а, ал. 6 ЗУБ, не може да бъде основание за отказ за предоставяне на международна закрила.

Председателят на ДАБ може да продължи срока за произнасяне с още 9 месеца, като чужде-
нецът се уведомява за това лично или със съобщение с обратна разписка (чл. 75, ал. 2-4 ЗУБ).
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Препис от решението на председателя на ДАБ се връчва на чужденеца, търсещ международ-
на закрила или на неговия законен представител или адвокат. Съдържанието на решението, 
както правата и задълженията, произтичащи от него, му се съобщават на език, който разбира. 
Връчването се удостоверява с подписи на чужденеца, търсещ международна закрила, и на пре-
водача, съответно тълковника. Отказът да подпише решението се удостоверява с подписите на 
двама свидетели (чл. 76, ал. 1 и 2 ЗУБ).

Ако решението не бъде връчено лично в 14-дневен срок от издаването му, на чужденеца 
се изпраща съобщение с обратна разписка. При неявяване в 7-дневен срок от получаване на 
съобщението с обратната разписка решението се счита за връчено. Ако съобщението с обра-
тната разписка се върне в ДАБ поради невъзможност за връчване, решението също се счита за 
връчено (чл. 76, ал. 3-5 ЗУБ).

Съдебна фаза на производство по общия ред

Решението, с което председателят на ДАБ отказва предоставянето на бежански или хума-
нитарен статут, подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс в 
14-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез председателя на ДАБ, който в 3-дне-
вен срок от получаването й я изпраща, заедно с личното дело, на съда. Подадената жалба спира 
изпълнението на решението (чл. 87-89 ЗУБ).

Административният съд разглежда жалбата в срок до един месец в открито заседание с 
призоваване на страните (чл. 90, ал. 1 ЗУБ).

Когато административният съд отмени обжалваното решение и върне личното дело със за-
дължителни указания за ново решаване, председателят на ДАБ е длъжен да вземе ново реше-
ние в срок 14 дни. Решението на съда подлежи на касационно обжалване (чл. 90, ал. 2 и 3 ЗУБ).

На чужденец, на когото е образувано производство по разглеждане на молбата за междуна-
родна закрила, ДАБ издава регистрационна карта на чужденец. Картата е със срок на валид-
ност три месеца, като до приключване на производството срокът може да бъде продължаван 
до три месеца (чл. 41, ал. 1, т. 4 и ал. 2 ЗУБ).

Резултат от процедурата

Съгласно чл. 32, ал. 1 ЗУБ, чужденецът с предоставен статут на бежанец придобива 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;
• други ограничения, изрично предвидени със закон.
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Чужденецът трябва да бъде уведомен на разбираем за него език за правата и задълженията, 
произтичащи от предоставената му международна закрила (чл. 31, ал. 1 ЗУБ).

Чужденец с предоставен хуманитарен статут има правата и задълженията на чужденец с 
разрешено постоянно пребиваване в Република България. На чужденец с предоставена меж-
дународна закрила може да се окаже финансова помощ за настаняване в жилище за срок до 
6 месеца от влизане в сила на решението за предоставяне на международна закрила, при ус-
ловия и по ред, определени от председателя на ДАБ, съгласувано с министъра на финансите. 
Чужденецът с предоставен статут на бежанец има право да придобива недвижими имоти на 
територията на Република България при условията и по реда, предвидени за чужденци. Чуж-
денците с предоставена закрила могат да се включат в програми и проекти, съдържащи мерки 
за интеграция, при условията и по реда, предвидени в тях (чл. 32, ал. 2-5 ЗУБ).

Чужденец с предоставена международна закрила има право да поиска да се събере със се-
мейството си на територията на Република България при условията и реда на чл. 34 от ЗУБ. 
Определението за членове на семейство е посочено в § 1, т. 3 ДР ЗУБ.

Чужденец с предоставена международна закрила може да придобие българско гражданство 
при условията и по реда на Закона за българското гражданство (чл. 38 ЗУБ).

На лицата с предоставен статут на бежанец органите на МВР издават карта на бежанец и 
удостоверение за пътуване зад граница на бежанец (чл. 40, ал. 1, т. 3 и 6 ЗУБ). Валидността на 
картата на бежанец е от три до 5 години, а на удостоверението за пътуване зад граница на бе-
жанец - до 5 години, като срокът на валидност на удостоверението за пътуване зад граница не 
бива да е по-голям от този на картата (чл. 59, ал. 1, т. 1 и 5 ЗБЛД). Удостоверението за пътуване 
зад граница на бежанец дава право на притежателя му да излиза и да влиза в Република Бъл-
гария в рамките на срока на неговата валидност при условията и по реда за българските граж-
дани, доколкото страната, за която пътува, не предвижда други изисквания (чл. 42, ал. 1 ЗУБ).

На лицата с предоставен статут на хуманитарна закрила органите на МВР издават карта 
на чужденец с хуманитарен статут и удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с 
хуманитарен статут (чл. 40, ал. 1, т. 4 и 7 ЗУБ). И двата документа са със срок на валидност 
до 3 години, като срокът на валидност на удостоверението за пътуване зад граница не бива 
да е по-голям от този на картата (чл. 59, ал. 1, т. 3 и 7 ЗБЛД). Удостоверението за пътуване зад 
граница на чужденец с хуманитарен статут дава право на притежателя му да излиза и да влиза 
в Република България в рамките на срока на неговата валидност при условията и по реда за 
постоянно пребиваващите чужденци в Република България (чл. 42, ал. 2 ЗУБ).

Основания за прекратяване на процедурата.

Предоставена международна закрила се прекратява, когато по отношение на чужденеца се 
установи наличието на някое от следните основания:

• не може повече да се отказва от ползването на закрилата на държавата му по произ-
ход, поради това че обстоятелствата, пораждащи опасенията от преследване, са отпаднали 
и промяната в тези обстоятелства е достатъчно значителна и не е от временен характер; 
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• доброволно се възползва от закрилата на държавата си по произход;
• след като веднъж е загубил своето гражданство, отново доброволно го е придобил или 

е получил ново гражданство в друга държава;
• придобие българско гражданство;
• доброволно се установи в държавата, в която е бил преследван;
• чужденецът заяви, че не желае повече да се ползва от предоставената му международна 

закрила или е получил убежище от президента.

Предоставен статут на бежанец се отнема, когато по отношение на чужденеца се установи 
наличието на основание по чл. 12, ал. 1 ЗУБ, а именно :

• когато за чужденеца има сериозни основания да се предполага, че е извършил деяние, 
което съгласно българските закони и международните договори, по които Република Бъл-
гария е страна, е определено като военно престъпление или като престъпление против мира 
и човечеството;

• когато има сериозни основания да се предполага, че е извършил тежко престъпление от 
неполитически характер извън територията на Република България;

• когато има сериозни основания да се предполага, че извършва, подбужда, под-помага, 
участва в обучение или приготовление за извършване на действия, противоречащи на це-
лите и принципите на Организацията на обединените нации (ООН), уредени в Преамбюла 
и в чл. 1 и 2 от Хартата на ООН, както и в резолюциите й, относно мерките за борба с меж-
дународния тероризъм;

• когато се установи, че чужденецът се ползва от закрилата или помощта на органи или 
организации на Организацията на обединените нации, различни от Върховния комисар на 
Обединените нации за бежанците; когато тази закрила или помощ не е преустановена и по-
ложението на лицето не е установено, съгласно съответната резолюция на Организацията 
на обединените нации, това лице може да се ползва от привилегиите, произтичащи от Кон-
венцията за статута на бежанците от 1951 г.;

• когато по отношение на чужденеца компетентните органи в държавата по неговото по-
стоянно местоживеене са признали правата и задълженията, произтичащи от гражданство-
то на тази държава;

• когато за чужденеца има сериозни основания да се предполага, че представлява заплаха 
за националната сигурност;

• чужденецът вече е осъждан с влязла в сила присъда за тежко престъпление и предста-
влява заплаха за обществото.

• когато чужденецът се представя с фалшива самоличност или използва неистински, под-
правен документ или документ с невярно съдържание, за които по време на 

• когато чужденецът умишлено, в устна или писмена форма, дава невярна или укрива 
съществена информация относно своя случай; чл. 13, ал. 1, т. 6 и 7 ЗУБ. 

Предоставен хуманитарен статут се отнема, когато по отношение на чужденеца се установи 
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наличието на основание по чл. 12, ал. 2, а именно:
• когато за чужденеца  има сериозни основания да се предполага, че е извършил някое 

от следните деяния за когото има сериозни основания да се предполага, че е извършил де-
яние, което съгласно българските закони и международните договори, по които Република 
България е страна, е определено като военно престъпление или като престъпление против 
мира и човечеството;

• когато за чужденеца има сериозни основания да се предполага, че е извършил тежко 
престъпление от неполитически характер извън територията на Република България;

• когато има сериозни основания да се предполага, че чужденецът извършва, подбужда, 
подпомага, участва в обучение или приготовление за извършване на действия, противоре-
чащи на целите и принципите на Организацията на обединените нации (ООН), уредени в 
Преамбюла и в чл. 1 и 2 от Хартата на ООН, както и в резолюциите ѝ, относно мерките за 
борба с международния тероризъм;

• когато има сериозни основания да се предполага, че чужденецът е извършил деяние, 
което съгласно българските закони и международните договори, по които Република Бъл-
гария е страна, е определено като военно престъпление или като престъпление против мира 
и човечеството;

• когото има сериозни основания да се предполага, че чужденецът е извършил тежко 
престъпление от неполитически характер извън територията на Република България;

• когото има сериозни основания да се предполага, че чужденецът извършва, подбужда, 
подпомага, участва в обучение или приготовление за извършване на действия, противоре-
чащи на целите и принципите на Организацията на обединените нации (ООН), уредени в 
Преамбюла и в чл. 1 и 2 от Хартата на ООН, както и в резолюциите й, относно мерките за 
борба с международния тероризъм;

• когато има сериозни основания да се предполага, че чужденецът е извършил тежко 
престъпление;

• когато чужденецът е извършил извън територията на Република България престъпле-
ние, за което българският закон предвижда наказание лишаване от свобода, и е напуснал 
държавата си по произход единствено с цел да избегне наказателното преследване, освен 
ако това преследване застрашава живота му или е нечовешко или унизително;

• когато има сериозни основания да се предполага, че чужденецът представлява заплаха 
за обществото или за националната сигурност.

Прекратяването или отнемането на статут става по предложение на интервюиращия орган 
или по молба на чужденеца, получил закрила, до председателя на ДАБ (чл. 78 и 79 ЗУБ).
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2. ВтОРА ФАЗА

Процедури за връщане на чужденци.

Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ)

Този закон определя условията и реда, при които чужденците могат да влизат, да пребива-
ват и да напускат Република България. ЗЧРБ разпорежда, че чужденците, които пребивават в 
Република България, носят гражданска, административна и наказателна отговорност както 
българските граждани, доколкото в специален закон или в международен договор, по които 
Република България е страна, не е предвидено друго. Чрез тази разпоредба се постига висока 
степен на транспониране на международното законодателство в националното право. 

ЗЧРБ регламентира принудителните мерки, които се прилагат спрямо чужденците, а именно:

 ➢ отнемане на правото на пребиваване в Република България;

 ➢ принудително отвеждане до границата на Република България;

 ➢ експулсиране;

 ➢ забрана за влизане и пребиваване на територията на държавите - членки на Европей-
ския съюз;

 ➢ забрана за напускане на Република България 

 ➢ ЗЧРБ задължава омбудсмана на Република България или от оправомощени служители 
от неговата администрация да извършват наблюдение на изпълнението на тези мерки.

 ➢ В ЗЧРБ се въвеждат процедури за доброволно връщане и удължаване на срока за до-
броволно напускане.

ЗЧРБ определя и компетентните органи и техните правомощия при издаване на заповеди и 
налагане на принудителни административни мерки.

Спрямо чужденец с влязло в сила решение за отказ, прекратяване или отнемане на статут 
на бежанец или по отношение на когото производството е прекратено, се прилагат разпоред-
бите на Закона за чужденците в Република България (чл. 66, ал. 1 ЗУБ).

Предложение:

Необходимо е посочване на срокове за прекратяване на производството, когато това е по 
молба на чужденеца, с оглед гарантиране на правото му на свободно придвижване и завръща-
не в страната на произход.

Когато на чужденец е отнето или е отказано право на пребиваване в Република България 
или по отношение на чужденеца има влязло в сила решение за отказ, прекратяване или отне-
мане на международна закрила или на убежище или по отношение на когото производството 
по Закона за убежището и бежанците е прекратено с влязло в сила решение, освен ако пре-
кратяването е постановено спрямо чужденец, за когото има решение за обратно приемане в 
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Република България и производството не е било възобновявано, в паспорта или заместващия 
го документ се полага щемпел от службите за административен контрол на чужденците, в кой-
то се отбелязва срокът за напускане на Република България (чл. 69, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за чужденците в Република България).

VII. ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ОТКАЗА ЗА ПРЕДОСТАВяНЕ НА  
МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА.

В случаите на постановен отказ за предоставяне на международна закрила на лицето се да-
ват указания за процедурите по връщане на територията на страната на произход. 

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ВРЪщАНЕ ПО Чл. 39 ЗЧРБ

Ход на процедурата

1. Уведомление от ДАБ за прекратяване на процедурата по предоставяне на международна 
закрила. Заедно с уведомлението ДАБ изпраща и всички лични документи на Дирекция „Миг-
рация“ – Министерство на вътрешните работи. На чужденеца се дават указания за явяване в 
структурите на дирекция „Миграция“ – МВР за организиране на процедурата по връщане на 
лицето в страната на произход или в друга страна, където то може да бъде прието.

2. Действия на ДМ/регионални структури на дирекцията;

Служителите на дирекция „Миграция“ – МВР издават заповед за налагане на принудителна 
административна мярка за връщане на лицето в страната на произход, като задължително му 
дават и срок за доброволно изпълнение на заповедта.   (чл. 39б от ЗЧРБ) 

Компетентни органи.

Принудителните административни мерки се налагат със заповеди на:
• председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, 
• директорите на главните дирекции „Национална полиция“,  „Гранична полиция“ и „Бор-

ба с организираната престъпност“, директорите на Столичната и областните дирекции, 
• директора на дирекция „Миграция“, директорите на регионалните дирекции „Гранична 

полиция“ на Министерството на вътрешните работи или на оправомощени от тях длъж-
ностни лица. 

Фактическите основания за налагането на конкретната принудителна административна 
мярка, в случай че съдържат класифицирана информация, се посочват в отделен документ, 
изготвен от съответните длъжностни лица по реда на Закона за защита на класифицираната 
информация.
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3. Настаняване в Специални домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ)

Заповедите за налагане на принудителни административни мерки се изпълняват от служ-
бите за административен контрол на чужденците, съответно от органите за граничен контрол, 
след влизането им в сила, освен ако органът, издал заповедта, е допуснал предварително из-
пълнение.

Съгласно ЗЧРБ подлежат на незабавно изпълнение:
• заповедите за отнемане на правото на пребиваване в Република България поради нали-

чието на основанията по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 1а; 
• заповедите за налагане на забрана за влизане и пребиваване на територията на държа-

вите - членки на Европейския съюз поради наличието на основанията по чл. 10, ал. 1, т. 1 
и 1а, прилага след приемане на оставащите разпоредби за приемане на правото от Шенген, 
свързани с Шенгенското законодателство и Шенгенската информационна система; 

• заповедите за експулсиране.

Когато съществуват пречки чужденецът да напусне незабавно страната или да влезе в друга 
страна и няма насрочени действия за предстоящото му извеждане, органът, издал заповедта 
за налагане на принудителната административна мярка, или директорът на дирекция „Миг-
рация“ след преценка на индивидуалните обстоятелства и на опасността от укриване или на 
осуетяване на връщането по друг начин разпореждат със заповед по ред, определен с правил-
ника за прилагане на закона, изпълнението заедно или поотделно на някоя от следните обез-
печителни мерки: 

1. чужденецът се задължава да се явява ежеседмично в териториалната структура на Ми-
нистерството на вътрешните работи по местопребиваването си;

2. чужденецът внася лично или чрез трето лице парична гаранция в срок и в размер, опре-
делени с правилника за прилагане на закона;

3. чужденецът предава във временен залог валиден паспорт или друг документ за пътуване 
в чужбина, който получава обратно при изпълнение на връщането или експулсирането.

В случаите, когато чужденецът, на когото е наложена принудителна административна мяр-
ка по чл. 39а, ал. 1, т. 2 и 3, възпрепятства изпълнението на заповедта или е налице опасност от 
укриване, органите по ал. 1 могат да издадат заповед за принудително настаняване на чужде-
неца в специален дом за временно настаняване на чужденци с цел организиране на връщането 
или експулсирането. Принудително настаняване се разпорежда и в случаите, когато чуждене-
цът не изпълнява условията на наложените обезпечителни мерки, посочени по-горе.

СПЕЦИАлНИ ДОМОВЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСтАНяВАНЕ НА ЧУжДЕНЦИ 
(СДВНЧ)

Към дирекция „Миграция“ се създават специални домове за временно настаняване на чуж-
денци, на които е издадена заповед за връщане или за експулсиране. За целите на настаня-
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ването се поддържат Регистър на настанените чужденци с наложени принудителни админи-
стративни мерки и Регистър на краткосрочно настанените чужденци, съдържащи данни за 
настанените чужденци.

Важно е да се посочи, че в СДВНЧ е осигурен достъп на представители на ВКБООН, Меж-
дународна организация по миграция, Български хелзинкски комитет, НПО – предоставящи 
правна помощ на лицата, психолози и социални работници.

Свободен достъп да лицата настанени в СДВНЧ имат и представителите на консулските 
служби на посолствата в Република България. Те могат да се срещат със своите граждани и 
да им окозват подкрепа в хода на процедурите по принудително връщане в страните на про-
изход. Когато някоя консулска служба не е в състояние да осигури регулярно присъствие на 
свои представител на територията на СДВНЧ, служителите от дирекция „Миграция“ – МВР 
осигуряват транспорт и съпровождат лицата до посолствата, където се осъществява тяхната 
идентификация. На базата на установената идентификация се взема и решението за издаване 
на документ за връщане (пасаван).

Проблем:

Идентифициран проблем в практиката е отказът на някои посолства да сътрудничат актив-
но за принудителното връщане на техните граждани в страните на произход.

Обикновено те приемат документите на техните граждани, с ангажимент да издадат доку-
мент за връщане на лицето в страната на произход, но в последствие фактът на издаване на 
документа се отлага неограничено във времето и на практика прави изпълнението на при-
нудителната административна мярка невъзможно. Този проблем е особено остър в случаите 
когато се касае за лица от уязвимите групи. (Напр. Посолството на Пакистан)

При други посолства се поставят допълнителни изисквания към лицата, които на практика 
възпрепятстват издаването на пасавани, в резултат на което се забавя извеждането на лице-
то. (напр. посолството на Ирак изисква представянето  на писмени доказателства от ДАБ, че 
производството по предоставяне на международна закрила е прекратено, което предполага 
изчакване на съдебното решение или определение на съответния административен съд). На 
практика, това по същества е ограничаване на правото на свободно придвижване на лицата, 
предвид  изрично заявеното им желание да се за върнат в страните си на произход.

3. РЕшЕНИЕ ЗА ПРИНУДИтЕлНО ИЗВЕжДАНЕ.  
ИЗИСКВАНИя КЪМ РЕшЕНИЕтО

В решението за извеждане се посочват органът,  който го издава, името на лицето, правното 
основание, срокът за изпълнение и държавата към която следва да се изведе лицето.

Участници и правомощия;

По правило, в процедурата за извеждане участват представители на дирекция „Миграция 
– МВР или Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР. В правомощията на тези структури 
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е практическото окомплектоване на документите за пътуване. Комуникацията с представи-
телите на посолствата се извършва от служителите на тези структури, по ред определен от 
ръководството на съответната служба.

Подготовка на документи

Подготовката на документите се извършва на базата на издадено решение за извеждане. 
Лицата се отвеждат до съответното посолство и се представят за идентификация. След като 
бъдат идентифицирани, служителите от посолството издават пасаван за връщане на лицето. 
Пасаванът се предава срещу подпис на длъжностно лице от дирекция „Миграция“ – МВР или 
от Главна дирекция „Гранична полиция“. На базата на данните от пасавана се заявява и само-
летният билет.

Процедури при извеждане на уязвими лица и по-специално при извеждане на малолетни 
и непълнолетни лица.

При извеждане на малолетни и непълнолетни лица се следват основните принципи за за-
щита на правата на детето и защита на неговите интереси. Така при подготовката за пътуване, 
следва да се удостовери обстоятелството, че детето ще бъде посрещнато от неговите настой-
ница или близка в страната на произход. Това е абсолютно задължителна предпоставка при 
връщането на непридружени деца.

В зависимост от необходимостта от лекар или психолог, такъв се осигурява в съпровожда-
щия екип. Детето винаги се придружава от екип, който е формиран на базата на спецификите 
на всеки отделен случай.

Сътрудничество с компетентните органи на държавите на произход

За предстоящото връщане се уведомява държавата на произход и всички последващи 
действия се предприемат след потвърждение на компетентните органи относно процедурата 
по връщане.

Спогодби за обратно приемане.

Спогодби за обратно приемане (реадмисия) понятие и изпълнение.

 ➢ Те са инструмент за ефикасно управление на миграционните потоци;

 ➢ Улесняват държавите членки при връщане на граждани на трети страни;

 ➢ Те са и съществен елемент от рамката за диалог и сътрудничество с трети държави;

 ➢ Те са и база за разработване на стратегии за връщане на национално ниво и на ниво Съюз.

Процедури при обратно приемане:

Всяка страна приема по молба на другата страна лице, което не отговаря или вече не отго-
варя на условията за влизане и пребиваване и ако е доказано или ако е установено по презум-
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пция, че то:

 ➢ притежава валидна виза или валидно разрешение за пребиваване, издадени от замо-
лената страна; 

 ➢  е влязло противоправно директно от територията на замолената страна на терито-
рията на молещата   страна;

 ➢ непосредствено преди влизането на територията на молещата  страна е имало после-
ден постоянен адрес на територията на замолената ;

Процедурата започва с отправяне на молба към другата страна, в която се посочват данни 
за лицето и доказателства за прилагане на реадмисията.

Доказателства за директно влизане са:

 ➢ печати за влизане или излизане, поставени от органите на замолената  страна в доку-
менти за пътуване, представени в цялост;

 ➢ визи, разрешения за пребиваване и отметки от органи на замолената  страна в доку-
менти за пътуване;

 ➢ документи и предмети (например самолетни билети, корабни бордни карти, билети 
за пътуване, удостоверения или фактури и др.), които в своята цялост недвусмислено 
доказват пребиваването на лицето на територията на замолената договаряща страна.

Във всички случаи, връщането следва да се проведе в условия на осигурена безопасност и 
запазване на достойнство на индивида. Извеждането, е строго забранено когато това би пред-
ставлявало поставяне на чужденеца  в позицията на преследване, или когато е налице реален 
риск от „непоправима вреда“, като преследване или мъчения, в първата страна, или във всяка 
страна последваща извеждането. Отчита се, че Дипломатически уверения не постигат задово-
лителен защита срещу малтретиране.

Всички мигранти имат права и те трябва да се спазват. Общото правило е, че правата следва 
да бъдат гарантирани, без каквато и да е дискриминация между гражданите и чуждестранни 
граждани. Минималните европейски стандарти обхващат широк кръг на граждански, полити-
чески, социални и икономически права.

Хартата на основните права на Европейския съюз
•  Човешко достойнство
•  Право на живот
•  Право на неприкосновеност на личността
•  Забрана на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение или наказание
•  Забрана на робството и на принудителния труд
•  Право на свобода и сигурност
•  Зачитане на личния и семейния живот
•  Право на встъпване в брак и право на създаване на семейство
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•  Свобода на мисълта, съвестта и религията
• Право на образование
• Право на убежище
• Защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране и екстрадиране
• Равенство пред закона
• Недискриминация
• Културно, религиозно и езиково многообразие
• Равенство между жените и мъжете
• Права на детето
• Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи
• Право на живот 
• Забрана на изтезанията 
• Забрана на робството и на принудителния труд - 
• Право на свобода и сигурност 
• Право на справедлив съдебен процес
• Неналагане на наказание без закон
• Право на зачитане на личния и семейния живот
• Свобода на мисълта, съвестта и религията
• Свобода на изразяването на мнение
• Свобода на събранията и сдружаването
• Право на встъпване в брак
• Право на ефективни правни средства за защита
• Забрана на дискриминацията
• Дерогиране при извънредно положение
• Забрана на злоупотребата с права

Участници – винаги представители на държавите членки. Във всички спогодби за реа-
дмисия изрично се посочват държавните органи, които са компетентни да осъществяват 
кореспонденцията и процедурите по реадмисия.

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА  ОТ 29 АПРИЛ 2004 ГОДИНА ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
ОБЩИТЕ ПОЛЕТИ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ ДЪРЖА-
ВИ-ЧЛЕНКИ, НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ИНДИВИ-
ДУАЛНИ МЕРКИ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ (2004/573/ЕО) 

Участници: държавата-членка организатор на общия полет;

1. Когато някоя държава-членка реши да организира съвместен полет за извеждане на 
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граждани на трети страни, отворен за участие на други държави-членки, тя уведомява нацио-
налния орган на тези държави-членки. 

2. Националният орган на държавата-членка организатор взема мерки за успешното проти-
чане на съвместния полет като: 

 а) избира въздушния превозвач, определя с избрания въздушен превозвач цената на съв-
местния полет, поема договорните отношения и гарантира, че превозвачът ще направи необ-
ходимото за осъществяване на съвместния полет, включително като предостави подходяща 
помощ на гражданите на трети страни и на конвоя; 

 б) иска и получава необходимите разрешения за извършване на полета от третите страни, 
транзитни или които са крайна цел на пътуването; 

 в) осъществява контактите и договаря организацията на съвместния полет с държавите 
членки участнички; 

 г) определя операционните подробности и процедурите, и договаря, съвместно с държави-
те-членки участнички, броя на придружаващия персонал в зависимост от броя на гражданите 
на трети страни за извеждане. 

 е) сключва всички финансови договори с държавите-членки участнички. 

  Държавата-членка участник в общия полет

 Когато някоя държава-членка реши да участва в съвместен полет, тя: 

 а) уведомява националния орган на държавата-членка организатор за намерението си да 
участва в съвместния полет, като уточнява броя на гражданите на трети страни за извеждане; 

 б) предоставя конвой, който е достатъчен за охраната при извеждане на всеки гражданин 
на трета страна. Ако персоналът на конвоя се осигурява само от държавата членка организа-
тор, всяка държава-членка участник гарантира, че ще има най-малко двама представители на 
борда по време на полета. Тези представители, които имат същия статут като персонала на 
конвоя, имат задачата да предадат гражданите на трети страни, за които отговарят, на органи-
те на държавата, която е крайна цел на тяхното пътуване. 

Държавата-членка организатор и държавите-членки участнички гарантират, че: 

 а) всеки гражданин на трета страна и всеки член на придружаващия ги конвой притежават 
валидни документи за пътуване и всякакви други необходими документи като визи за престой 
и/или транзит, удостоверения или досиета; 

б) ще уведомят възможно най-бързо за организацията на съвместен полет своите диплома-
тически представителства и консулски служби в третите държави, транзитни или крайна цел 
на пътуването, и ще получат необходимата помощ. 

Когато извършват операции за съвместно извеждане по въздушен път, държавите член-



37

ки се съобразяват с общите насоки за мерките за безопасност, които трябва да бъдат взе-
ти за съвместните операции за отдалечаване по въздушен път. 

Предварителни акценти за предложения

Преди всичко, следва да се посочи, че е необходимо да се инициира нов Закон за чужденците 
в Република България. В този закон следва да бъдат систематизирани допълнителни тексто-
ве, регламентиращи изпълнението на принудителни административни мерки, в т.ч. правилата 
за съпровод на малолетни и непълнолетни лица. Необходимо е да има императивна правна 
регламентация на регистрите за малолетни и непълнолетни и правомощията на съответните 
органи при използване на тази информация. Удачно е в новата законова регламентация да 
се систематизират всички етапи по изпълнение на принудителните административни мерки 
и компетентните органи по тяхното прилагане. В тази насока могат да се ползват като база 
действащите вече директиви и издадените наръчници по тяхното приложение. Съвременно 
миграционно законодателство има и в Германия, където цялата материя е систематизирана в 
един закон и би могла да се използва като база.

По отношение на Закона за убежището и бежанците.

Да се предвиди преклузивен срок за подаване на молба за международна закрила, след 
датата на влизане на територията на Република България. При този подход ще бъдат огра-
ничени практиките да се подават молби за международна закрила с цел да се осуети проце-
дурата по принудително връщане в страните на произход.

 Да се предвиди възможност за принудително задържане на лице, което има статус на тър-
сещ закрила ако поведението на лицето буди за органа, под чиято юрисдикция той се намира 
или за изрично оправомощения орган, опасения, че молбата за убежище е подадена само и 
единствено да се забави или изобщо застраши изпълнението на решението за връщане. При 
тази хипотеза, съгласно Директива 2005/85  държавата следва да осигури и гарантира право на 
незабавна съдебна защита.

Във връзка с реалната миграционна ситуация в Република България могат да се идентифи-
цират следните предложения:

Необходимо е посочване на срокове за прекратяване на производството, когато това е 
по молба на чужденеца, с оглед гарантиране на правото му на свободно придвижване и за-
връщане в страната на произход. 

• оптимизиране на мерките по принудително връщане на лица;
• оптимизиране на дейностите с уязвими групи лица в съответствие с техните специфич-

ни нужди;
• разширяване и увеличаване на методите на взаимодействие и сътрудничество с между-

народни и национални НПО в процеса на постигане на ефективно и устойчиво връщане;
• ускоряване на процедурите по идентифициране на чужденци и подсигуряването им с 
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необходимите документи за пътуване; чрез по-динамично взаимодействие с дипломати-
ческите представителства и/или консулски служби, укрепване сътрудничеството с други 
държави-членки, местните органи на властта и НПО;

 VIII. КОМЕНТАРИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПО ДОБРО ПРАКТИЧЕСКО 
ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА  

ВРЪЩАНЕТО, И ЗА  ПО-ДОБРЕ КООРДИНИРАНИ И СЪГЛАСУВАНИ 
ДЕйСТВИя НА ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ.

Към задълбоченото проучване на съществуващата законодателна и административна рам-
ка, необходима за осъществяване на политиката на Връщане в Република България, експерт-
ният екип на ЕИ проведе дискусионни срещи с представители на основните държавни ин-
ституции, отговорни за прилагане на политиката по Връщане, както и с Н. Пр. посланика на 
Кралство Мароко, г-жа Закия Ел Мидауи.

Експертите на ЕИ получиха подробна информация за проблемите и трудностите, които от-
говорните институциите срещат при изпълнението на политиките и процедурите по Връщане.

От прегледа на законодателството се вижда, че институциите в Република България пред-
приемат всички необходими мерки, за да изпълнят принудително решението за връщане, ако 
не е бил предоставен срок за доброволно напускане, или ако задължението за връщане не е 
било изпълнено в рамките на предоставения срок за доброволно напускане. 

В тези случаи държавата приема отделно административно или съдебно решение или акт за 
постановяване на извеждането. Когато държава-членка на ЕС използва като крайно средство 
принудителни мерки, за да изведе гражданин на трета страна, който се противопоставя на из-
веждането, тези мерки трябва да са пропорционални и да не превишават разумната употреба 
на сила. Те се изпълняват съгласно националното законодателство в съответствие с основните 
права и като се зачита надлежно достойнството и физическата неприкосновеност на засегна-
тия гражданин на трета страна. Неотменимо задължение за държавите-членки е създаването 
на ефективна система за наблюдение на принудителното връщане.

Независимо, че препоръките на ЕС са за прилагане на доброволното връщане в по-голя-
мата част от случаите, статистиката показва, че броят на принудително върнатите ГТС в мно-
го от държавите-членки на ЕС превишава този на доброволно върнатите. Ето защо повечето 
държави-членки на ЕС са изградили добре функциониращи системи за наблюдение на прину-
дителното връщане. В тази връзка Република България следва да ускори институционалното 
изграждане на системата за наблюдение на тези процеси.

Фондация „Европейски институт“, съвместно с Дирекция „Миграция“ към МВР изпълни 
проект, обучи и подготви  първата група експерти-наблюдатели, които могат да присъстват 
и придружават извежданите граждани на трети страни. Целта на успешното изпълнение на 
проекта бе да се отговори на предизвикателството за България, като се обучи екип от потенци-
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ални бъдещи наблюдатели на процедурите на принудително връщане на ГТС от България на 
базата на най-добрите практики на територията на ЕС и да се изработят пакет от препоръки и 
заключения, които да залегнат в българските нормативни документи. Тези препоръки трябва 
да обхванат различните етапи от наблюдението на принудителното връщане (ПВ) и задълже-
нията, които стоят пред организациите, извършващи самото наблюдение.

В повечето държави, в които са налице системи за наблюдение на ПВ, са въведени и специ-
ални законодателни мерки за приложението им. В по-голямата част от тях системите включват 
участието на граждански организации. В други, ролята се поема от омбудсмана и международ-
ни организации. В някои държави наблюдението се извършва от повече от една организация. 
Освен самото извеждане, наблюдението на принудителното връщане обхваща и етапите преди 
връщане и преди заминаване.

Сътрудничество между всички заинтересовани страни

Решаващо условие за успешното изграждане и приложение на системите за наблюдение на 
принудителното връщане зависи от доброто и тясно сътрудничество между всички страни, 
имащи отношение към  процеса на връщане. Това са институции и организации с различни 
гледни точки и различни задачи при изпълнение на политиките, свързани с принудителното 
връщане, а именно:

 ➢ институции, които взимат решенията за връщане; 

 ➢ институции, които  изпълняват тези решения; 

 ➢ неправителствени организации; 

 ➢ международни организации;

 ➢ омбудсманът и други, които наблюдават процеса.

От огромно значение е добрата комуникация между всички тях. Доверието и добрите взаи-
моотношения между наблюдаващите организации и изпълнителната власт по време на опера-
циите по връщане са ключов фактор и гаранция за ефективността и прозрачността на система-
та за наблюдение. Доброто взаимодействие често допринася за овладяване на  ескалацията на 
напрежението в някои отделни случаи при извеждането на лица, подлежащи на връщане. Дис-
кусиите преди и след приключване на операциите между всички участници в процеса водят до 
анализ и заключения, които са в основата на добрите практики в много от държавите-членки 
на ЕС. В страни като Германия и Австрия на дискусиите с участието на всички заинтересовани 
страни се обсъждат отделните случаи през призмата на различните участници в процеса. По 
този начин се предвиждат и преодоляват бъдещи грешки и трудности при изпълнението на 
политиките по принудително връщане.

Фондация „Европейски институт“ препоръчва на българските институции да провеждат 
периодично обучение и подготовка на нови, отговарящи на европейските изисквания незави-
сими наблюдатели, които да гарантират безпроблемното извеждане на съответните граждани 
на трети страни.

Подготовката и създаването на екип от професионални наблюдатели на процедурите по 
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принудително връщане е гаранция за запазване на основните права и достойнства на извеж-
даните граждани на трети страни, както и за провеждането на процедурите по хуманен и без-
проблемен начин от страна на имиграционните власти.

При извеждане по въздушен път държавите-членки вземат предвид общите насоки относ-
но мерките за сигурност при съвместни операции за извеждане по въздушен път, приложени 
към Решение 2004/573/ЕО.

Политиката по връщане и успешното и прилагане предполага засилване на сътрудничест-
вото в областта на обратното приемане с държавите на произход и транзит.

Проблемът посочен по-горе в практиката на прилагане на законодателството, а именно - 
отказът на някои посолства да сътрудничат активно за принудителното връщане на техните 
граждани в страните на произход е преодолим само с активното сътрудничество със страните 
на произход, с помощта на всички правителствени, неправителствени и международни парт-
ньорски организации.

Когато държавите на произход се приобщават чрез активно дипломатическо, международ-
но разбиране и сътрудничество, когато те участват в процесите и диалозите на европейско 
ниво, то и техните дипломатически представителства са готови да сътрудничат на държавите 
членки.

Срещата на екипа на фондация „Европейски институт“ с Н. Пр. посланика на Кралство Ма-
роко, г-жа Закия Ел Мидауи потвърждава този извод. Посланик Ел Мадауи лично посещава и 
разговаря с марокански граждани, на които им предстои обратно връщане. Г-жа Мадауи раз-
бира и подкрепя работата на българските институции и е готова да участва в инициирането 
на информационни кампании и обучение на институции и медии за правилното разбиране и 
комуникиране на миграционната политики.

Ефективно изпълнение на ангажиментите за обратно приемане се гарантира и в изпълне-
нието на задълженията за обратно приемане, поети в рамките на отделни споразумения за об-
ратно приемане. За това допринасят редовните заседания на съвместните комитети за обратно 
приемане в рамките на споразуменията за обратно приемане, други срещи на политическо и 
техническо равнище, инструменти за увеличаване на капацитета на трети държави за упра-
вление на обратното приемане.  

Двустранни срещи, по въпросите на обратното приемане, трябва да продължат да се орга-
низират с държавите на произход за да се укрепи допълнително практическото сътрудничест-
во и да се увеличи процентът на връщанията към страните партньори Развитие на сътрудни-
чество между българските власти, консулските и дипломатическите служби с цел ускоряване 
на процеса на документиране на лицата, подлежащи на връщане.

Политически диалози на високо равнище относно обратното приемане неминуемо водят до 
по добро сътрудничество.

Провеждане на политически диалози на високо равнище с приоритетни по отношение на 
миграцията държави трябва да е и в програмата на всяко правителство, за да се даде приори-
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тет на връщането и обратното приемане в отношенията с онези държави, в които са необхо-
дими политически ангажимент и с цел да се приложат съществуващите ангажименти или да 
бъдат започнати преговори или сключени споразумения за обратно приемане

Политически диалог на високо равнище с Афганистан от страна на ЕС доведе до под-
писването през октомври 2016 г. на документа „Съвместни бъдещи действия“  - проведени 
през 2016 г. няколко семинара за най-добри практики в областта на връщането, обратно-
то приемане и реинтеграцията в рамките на процесите от Рабат и Хартум.

Афганистан е приоритетна страна на произход за Република България. Предвид неста-
билната политическа ситуация в страната от дълго време, контактите с дипломатическите 
мисии са съществени, но не са достатъчни. Представители на българските институции имат 
възможност за контакти с афганистански политици, дипломати и представители на техните 
институции по време на международни форуми с участието на Афганистан в рамките на Бу-
дапещенския процес и процеса Рабат. МВР на Република България като активен участник в 
Будапещенския процес, трябва  да засили професионалното си участието и в проекта „Пътят 
на коприната“, който основно координира сътрудничеството на страните от ЕС с Афганистан, 
Пакистан и Турция в областта на миграцията. Участието на страна като България в изгражда-
нето, обучението и укрепването на капацитета на афганистанските институции би довело и до 
по-добър обмен в областта на Връщането. 
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IX. ПРЕПОРЪКИ И ЗАКЛюЧЕНИя ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ  
УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА

Предложения за законодателни промени и промени в административноп-
роцедурните правила.

Преди всичко, следва да се посочи, че е необходимо да се инициира нов Закон за чуж-
денците в Република България. В този закон следва да бъдат систематизирани допъл-
нителни текстове, регламентиращи изпълнението на принудителни административни 
мерки, в т.ч. правилата за съпровод на малолетни и непълнолетни лица.

Необходимо е да има императивна правна регламентация на регистрите за малолетни и 
непълнолетни и правомощията на съответните органи при използване на тази информация.

Удачно е в новата законова регламентация да се систематизират всички етапи по из-
пълнение на принудителните административни мерки и компетентните органи по тях-
ното прилагане, с изведени ясни отговорности и срокове.

Да се предвидят текстове, които да уреждат даването на статут на лица, които живеят 
продължително време в България, но нямат издадени български документи поради лип-
са на ясна правна регламентация. В тази насока могат да се ползват като база действащи-
те вече директиви и издадените наръчници от ЕК по тяхното приложение.

Съвременно миграционно законодателство има в повечето страни от ЕС и, например, 
Германия, където цялата материя е систематизирана в един закон, би могла да се използ-
ва като база.

По отношение на Закона за убежището и бежанците.

Да се предвиди преклузивен срок за подаване на молба за международна закрила, след 
датата на влизане на територията на Република България. Тази практика е добре регла-
ментирана в страни като Германия, Франция и Нидерландия. При този подход ще бъдат 
ограничени практиките да се подават молби за международна закрила, с цел да се осуети 
процедурата по принудително връщане в страните на произход.

Да се предвиди възможност за принудително задържане на лице, което има статус на 
търсещ закрила, ако поведението на лицето буди за органа, под чиято юрисдикция той 
се намира, или за изрично оправомощения орган, опасения, че молбата за убежище е 
подадена само и единствено, за да се забави или изобщо застраши изпълнението на ре-
шението за връщане. При тази хипотеза, съгласно Директива 2005/85,  държавата следва 
да осигури и гарантира право на незабавна съдебна защита.

Необходимо е посочване на срокове за прекратяване на производството, когато това 
е по молба на чужденеца, с оглед гарантиране на правото му на свободно придвижване и 
завръщане в страната на произход.
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X. ПРИЛОЖЕНИя
Приложение 1

Последователност на Процедурите При  
международна закрила и Принудително извеждане

даБ уведомява дм за Приключилото Произ-
водство и изПраща  

всички лични документи 9
срок за доБроволно наПускане –  

дава се от дм 10

държава членка 
организатор

държави членки 
участници

оБщи Полети: 15

международни орга-
низации

НПО

доБроволно наПускане закрила: 16

Забележка: В случай, че ГТС не подаде  
молба се настанява в СДВНЧ – ДМ - МВР

след това Гтс се насочва към даБ3

Жалба до административния съд по местонахождение на РПЦ  
(Административен съд - София, Хасково, Сливен)

При отказ от Предоставнена 
международна закрила7

Органи на приемащата страна - гарантират писмено 
  съгласие на родител или настойник.

При извеждане на  
малолетни и неПълнолетни 13

ДМ и ГД „Гранична полиция “ в случаи на реадмисия

извеждане 14

Председател на данс                                      
директор на дм
директор на ГдГП
директор на ГднП

директор на ГдБоП
директори на столична 
и областни дирекции 
на мвр

Принудителни адми-
нистративни мерки 
(ПАМ)- заповеди се 
издават от: 

настаняване на Гтс в сдвнч 11

Интервюто се прави от органите на ДАБ – интервюист, с 
участието на преводач.  При уязвимите групи: Малолетни и 
непълнолетни – представител на отдел „Закрила на детето”, 
представител определен от кмета, психолог

интервю5

Издава се от председателя на ДАБ.  
Забележка: ако ГТС търси убежище на територията та РБ, 
убежището се предоставя от президента (той делегира твое 
свое правомощие на вицепрезидента)

решение за Предоставяне/от-
каз на международна закрила6

Решението на Адм. съд се обжалва пред Върховен администра-
тивен съд – решението е окончателно

При оставяне на жалБата Без уважение 8

рПц - софия
рПц - Харманли
рПц - Пъстрогор
рПц - Баня

Регистрирането на ГТС подали  
молба за международна закрила  

се прави от органите на ДАБ

реГистриране:4

Легално през ГКПП Нелегално през зелена граница

влизане на територията на рБ на ГТС търсе-
щи международна закрила1

ДМ Посолства на трети страни

ПодГотовка на документи за извеждане 12

Пред държавните 
органи на ГКПП

Пред органите на ГД „Гранична 
полиция “ и друг държавен орган

молБата (устна или Писмена) се Подава2
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Приложение 2

диаГрама на Процедурите При Гтс

влизане в рБ

легално - ГкПП

даБ
Пам

даБ

Председател на даБ

рПц - софия
рПц - Харманли
рПц - Пъстрогор
рПц - Баня

ГдГП
ГднП

дм
ГдГП
ГдБоП
сдвр
одвр
данс

данс
дм
ГдБоП
сдвр
одвр
ГдГП

административен съд - софия
административен съд - Хасково
административен съд - сливен

вас - решението 
е окончателно

Процедура 
по извеждане

държава-членка
организатор

международни 
организации, нПо

държави-членки
участнички

дм - чл. 39  от зчрБ

дм 
Посолство на Гтс

административен съд

молба за международна  
закрила

решение за отказ

решение на  
административен съд

оспорване на решение на ад-
министративен съд

даБ уведомява дм

обжалване на решение за отказ  
на международна закрила

срок за доброволно 
напускане

доброволно напус-
кане

документи за пътуване

общи полети за извеждане

интервю

дм

регистрация в рПц

нелегално през  
зелена граница

настаняване в сдвнч

Пам - извеждане

обжалване пред съответен 
административен съд

Принудително извеждане ГдГП - при реадмисия

обжалване на Пам  
в съответен  

административен съд


