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СТАНОВИЩЕ 

 

 

ОТНОСНО: Проведена на 12.11.2020 г. онлайн експертна среща-дискусия, посветена 

на актуалните проблеми, предизвикателства и наблюдения в работата с бежанци и 

мигранти на територията на Република България и получено електронно писмо от 

Център за правна помощ  ,,Глас в България“ във връзка с анализ и препоръки на тема 

“Качество на производството за предоставяне на международна закрила“. 

При провеждане на производството за предоставяне на международна закрила се 

спазва принципът за индивидуално разглеждане на всяка молба за закрила. В тази 

връзка произнасянето по молбите не се осъществява по групов признак. При вземане на 

всяко решение, председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерския 

съвет (ДАБ при МС) преценява законовите предпоставки за предоставянето на статут 

на бежанец или хуманитарен статут. Същите са ясно определени в Закона за убежището 

и бежанците (ЗУБ) и са в съответствие с европейските норми в областта на убежището, 

транспонирани в националното ни законодателство. 

Всички релевантни факти, обстоятелства и събраните в хода на 

административното производство доказателства се взимат под внимание при 

произнасяне по всеки конкретен случай. Информацията, съдържаща се в бежанската 

история на чужденеца, се верифицира с тази за държавата по произход на кандидата, 

след което се прави обоснован извод за това дали лицето отговаря на изискванията за 

предоставяне на международна закрила.  

В случаите на постановен отказ, чужденците имат право да обжалват решенията 

пред съответните съдебни инстанции, които упражняват контрол за правилното 

прилагане на материалноправните норми в оспорения индивидуален административен 

акт, което е гаранция за неговата законосъобразност.  

Ведомството разполага с богат ресурсен център, съдържащ обширна гама от 

справки за държави по произход. Справките представляват признато официално 

доказателствено средство и като такова то е използвано и от съдебните инстанции, 

разглеждащи случаите на лицата. В допълнение, служителите, провеждащи 

производството, както и компетентните съдилища, имат свободата да се позовават на 

информация и на други официални източници. Следва да се има предвид, че Република 

България има непосредствен досег, а от там и пряка информация за случващото се в 

Афганистан. До скоро на територията на тази страна, като държава членка на НАТО, 

присъстваше български военен контингент, който допринасяше за общата сигурност в 

Афганистан. В тази връзка информацията за обществено-политическата и социално-

икономическа ситуация в страната е актуална, обективна и надеждна. 

За да бъде постановено решение по същество по молба за международна закрила 

се изследват детайлно всички релевантни факти, обстоятелства и събраните в хода на 

административното производство доказателства.  

Преди да се произнесе административният орган, с кандидата се провежда лично 

интервю, на което му се дава възможност да представи възможно най-подробно 

причините за подадената от него молба за международна закрила. При наличие на 

сложни фактически и/или материалноправни въпроси, с търсещия международна 

закрила чужденец се провежда повече от едно лично интервю, като на същия се 
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предоставя възможност да изложи всички релевантни факти и обстоятелства, 

доказващи необходимостта от предоставяне на международна закрила. В тази връзка 

използваното понятие „категория“ решения, взети за определени националности е 

несъстоятелно.  

Не можем да приемем изводи от типа „степента на поразително ниското 

признаване“ на молбите за закрила от граждани на Афганистан, направени единствено 

чрез сравняване на статистически данни от Евростат. Изводи за степента на 

признаваните молби за международна закрила по отношение на определени 

националности би следвало да се правят след задълбочен анализ на съответния профил 

на кандидатите от тази група, като се отчитат възраст, пол, социален статус, 

образователен ценз, район в държавата им по произход от който пристигат, причините 

поради които подават молба за закрила и др. Не на последно място трябва да се отчита 

и волята на търсещите закрила и поведението им в хода на административното 

производство. На ведомството не е предоставено и не разполага с информация за 

извършен обстоятелствен преглед, анализ и изводи в този посока.   

Голям процент от лицата с афганистански произход не изчакват до край 

процедурата за предоставяне на международна закрила. В резултат на самоволното им 

напускане на центровете на ДАБ, те възпрепятстват процедурата, като поставят 

административния орган в обективна невъзможност за разглеждане на молбата им по 

същество. В резултат на поведението им, производствата на тези чужденци биват 

прекратявани. 

Статистическите данни за 2019 г. сочат, че 39% от всички постановени 

окончателни решения - общо 2 656, са за прекратяване на производство за 

международна закрила. Този процент е значителен по отношение на решенията, 

постановени по молби за международна закрила на граждани на Афганистан – 48 %.  

Лицата от афганистански произход открито заявяват в своите интервюта, че не 

желаят да им бъде предоставена международна закрила в Република България и целта 

им е свободно да преминат през територията на страната ни на път за предварително 

избрана от тях западноевропейска държава.  

Съдебната практика потвърждава законосъобразността на издаваните от ДАБ 

индивидуални административни актове. През 2019 г. са постановени общо 59 решения 

от съдебните инстанции по жалби на афганистански граждани срещу решения на 

председателя на ДАБ при МС, от които 46 са в полза на административния орган. През 

същия период са оспорени общо 93 решения на интервюиращ орган на ДАБ при МС, от 

които потвърдени от съдебния орган са 89. Подобни са данните и през 2020 г., а именно 

от общо 65 постановени решения на съдебния орган срещу решения по молби за 

закрила по жалби на афганистански граждани 54 са в полза на ДАБ при МС.  

Данните за 2020 г. показват, че до момента общо 1 053 афганистански граждани 

са подали молба за международна закрила в Република България, като в същия период 

са постановени 528 решения за отказ от предоставяне на международна закрила на 

граждани на Афганистан, 232 решения за спиране на производството и 177 решения за 

прекратяване на производството. Тези статистически данни потвърждават извода, че 

афганистанците използват България като транзитна държава и напускат самоволно 

териториалните поделения на ДАБ преди провеждането на необходимите 

административни действия с оглед произнасяне по молбите им за международна 

закрила.  

По вече изложените съображения не можем да приемем и направените изводи за 

„групово разглеждане на молбите за закрила“ от граждани на Ирак, Турция, Украйна, 

Русия, Китай, Мароко и Алжир. Още повече, че с изключение на кандидатите от Ирак, 

молбите за закрила от останалите държави са едва 3 % от общия брой на търсещите 
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закрила през 2020 г., т.е. извеждат се общи заключения на базата на изключително 

малък брой случаи. 

Информация за страната на произход 

Изготвянето на справки за страни на произход е изцяло съобразена с утвърдена 

методиката на ЕАSО, като всички източници на информация са надлежно отбелязвани, 

включително с датата на достъп до тях. Справките се изготвят в съответствие със  

съдържанието на изпратените заявки. Изготвя се от Дирекция „Международна дейност“ 

на ДАБ при МС, която събира, поддържа и актуализира база данни за държави по 

произход и за трети сигурни държави, включваща обща географска, политическа, 

икономическа и културна информация, информация за правната уредба и за спазването 

на правата на човека. По своята същност, справката не е ежеседмичен информационен 

бюлетин и тя не може да обхване и отрази всички събития и селища на територията на 

страната по произход на чужденеца. Тя се използва за съпоставяне на бежанската 

история на чужденеца с информацията за неговата държава по произход, показва 

обществено-политическото и социално-икономическо положение и развитие в дадена 

страна. Разпоредителната част на решението е резултат на сериозен и задълбочен 

анализ, на взети под внимание редица факти и обстоятелства от бежанската история и  

на ангажирани в хода на производството доказателства. Съответният извод за 

предоставяне или не на международна закрила не се базира единствено и само на 

справката за държавата по произход, за да можа тя сама по себе си да съответства на 

диспозитива на решението.  

Специфични форми на преследване на жени 

През 2019 г. общо 201 жени са подали молба за международна закрила в 

Република България. Експертите по социални дейности на ДАБ при МС идентифицират 

уязвимост още на най-ранен етап на производството, като отчитат и вземат предвид 

специфичните нужди на търсещите международна закрила лица, в.ч. и на преследвани 

жени и деца. След направената оценка, насочват уязвимите лица към специализирани 

грижи, каквито са здравните и психологическите. Изготвят се психологически оценки, 

извършва се психотерапия и се прилага Въпросник за хора, търсещи закрила с 

травматичен опит.  

В случай, че в хода на административното производство бъде установено, че 

кандидатът е обект на специфична форма на преследване от орган на преследване или е 

жертва на насилие, личен или социално-битов проблем, същото се взема предвид при 

извършването на преценка за основателността на молбата за международна закрила.  

България е правова държава, в която е гарантирано върховенството на закона. 

Една от гаранциите е контролът върху издаваните административни актови, 

осъществяван от българските съдилища. Страните в съдебния процес имат възможност 

да докажат и да аргументират своята теза, но след постановяване на окончателното 

съдебно решение то вече е задължително без значение дали е в полза на конкретната 

страна или не.  

 

Придружени деца, търсещи закрила 

В процеса на прилагане на добрите практики за прием на лицата, търсещи 

международна закрила, идентификация на уязвими и на лица със специални 

потребности започва на най-ранен етап по време на регистрация и продължава по време 

на административното производство по реда на ЗУБ.  
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Спрямо децата се прилагат инструменти за оценка на най-добрия интерес, като 

за 2019 г. са извършени общо 386 оценки на най-добрия интерес, от които 349 бързи и 

37 пълни. Изготвянето на бързи и пълни оценки на децата, търсещи международна 

закрила е утвърдена добра практика в ДАБ при МС и дава възможност на ранен етап от 

процедурата да бъдат идентифицирани специфични нужди. В осъществяването на тази 

дейност, експертите използват Ръководство за оценка на риска, като в зависимост от 

степента на риска се предприемат съответните действия за закрила и подкрепа и се 

набелязват краткосрочни и дългосрочни мерки. Интервютата се провеждат в специално 

обособени стаи, в щадяща и сигурна за детето среда, следвайки висшия интерес на 

детето.  

Съгласно разпоредбата на новия чл. 30а, при установяване принадлежността на 

чужденец, търсещ международна закрила, към уязвима група или със специални 

потребности се извършва идентификация и оценка на потребностите, като при 

необходимост се изготвя план за подкрепа. Изготвените документи се прилагат към 

личното дело на чужденеца. Същото се прави с цел да се гарантира отчитането, 

независимо от етапа на установяване, на особеното положение на чужденците от 

уязвима група или със специални потребности. Преценката за висшия интерес на 

детето се извършва както от експерти на ДАБ при МС, така и от социални работници на 

Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ по 

местонахождение на детето и се изготвят социални доклади.  

 

Като цяло прави впечатление, че при подготовката на представения документ е 

ползвана информация от други организации, която са отнася за по-стар период, а 

именно 2019 година. Освен това не е ясна методиката по която е направен подбор и е 

събирана информацията, въз основа на която е направен анализа. Остава усещането, че 

в документа са отразени лични впечатления на автора по отделни казуси, а не изводи 

направени след задълбочен и подробен анализ на актуалното състояние на 

провежданата процедура в ДАБ по молбите за международна закрила. Оценяваме 

положените усилия и желанието да бъде изготвен един документ с креативни критики, 

но считаме, че е несериозно на база един конкретен случай да се правят обобщени 

изводи, включително и по отношение работата на Върховния административен съд, и 

въз основа на тези изводи да се правят препоръки.  
 


