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ДНЕВЕН РЕД

25 февруари 2009
13.30 - отпътуване (стадион «Васил Левски» )
18.30 - регистрация и вечеря
26 февруари 2009
Модератор: Илиана Савова, Български хелзинкски комитет
9.00 - 9.15 Откриване и представяне на участниците
9.15 - 9.30 Представяне на целите на работната среща - Кина Събева, председател на Български бежански съвет
9.30 - 10.00 Национална система за закрила на бежанците в България Маринела Радева, председател на АИБМ
10.00- 10.30 Сътрудничеството между Холандския бежански съвет и държавните институции за осигуряване на
достъп до територия и процедура - Треес Вийн-Маатман,директор,отдел «Политики», Холандски
бежански съвет
10.30 -11.00 Кафе пауза
11.00 -12.00 Анализ: Достъп до територия и процедура на търсещите закрила-Мариана Андреева, правен
съветник (БХК )
12.00 -13.00 Обяд
13.00 -13.30 Гледна точка на държавните институции:
- Главна дирекция «Гранична полиция» представител на РГС-Елхово
- Районна прокуратура-Свиленград Маргарит Камбуров, районен прокурор
- Дирекция «Миграция» представител на Дирекция «Миграция»
13.30-14.00 Мерки за организиране на достъпа до територия и процедура на Държавна агенция за бежанците Румен
Сяров, директор на дирекция „Производство и решения”
14.00 -14.30 Конкретни дейности, изпълнявани от НПО по осигуряване на достъп до територия и процедура:
- Български хелзинкски комитет Димитър Славов, правен консултант ( БХК )
- Български червен кръст Мариана Стоянова, ръководител БМС ( БЧК )
14.30 -14.45 Кафе пауза
14.45-15.00 Позиция на Върховния комисариат за бежанците към ООН по достъпа до територия. Преводът в контекста
на бежанската процедура Петя Караянева, правен съветник (ВКБООН)

15.00 -15.15 Обща дискусия: проблеми и решения модератор
15.15 -15.30 Обсъждане на препоръки за улесняване достъпа до територия и процедура - водещ: Илиана Савова (БХК)
15.00 -15.15 Обща дискусия: проблеми и решения модератор
15.15 -15.30 Обсъждане на препоръки за улесняване достъпа до територия и процедура - водещ: Илиана Савова (БХК)
15.30-16.30 Коментар по препоръките - Треес Вийн-Маатман,директор,отдел «Политики», Холандски
бежански съвет
16.30 -17.00 Обобщение модератор
27 февруари 2009
Модератор: Илиана Савова, Български хелзинкски комитет
9.00 -9.15 Обобщение на предходния ден модератор
9.15 -10.30 Анализ: Място и дейност на отдел «Дъблин и Евродак» в структурата на Държавна агенция за бежанците
гаранция за достъп до територия. Ролята на преводачите за осигуряване на достъп до производство.
Методи на видеоконферентен превод.
Владимир Кузманов, началник „Дъблин ІІ и Евродак” ( ДАБ )
Вера Захариева, началник отдел «Международни връзки и ЕБФ» ( ДАБ )
10.30 -11.00 Кафе пауза
11.00 -11.30 Гледна точка на държавните институции и неправителствените организации:
- Главна дирекция «Гранична полиция» - представител на ГПУ-Свиленград
- Върховен административен съд съдия от ВАС
- БХК Мариана Андреева, правен съветник
11.30 -12.00 Обща дискусия: проблеми и решения модератор
12.00 -13.00 Обяд
13.00 -13.30 Обсъждане на препоръки за осигуряване на превод - водещ: Илиана Савова (БХК)
13.30-14.00 Коментар по препоръките- Треес Вийн-Маатман,директор,отдел «Политики», Холандски
бежански съвет
14.00-14.15 Кафе пауза
14.15 -14.45 Обобщение модератор
14.45 -15.00 Заключителни изказвания - участници
15.00-15.15 Заключение - Кина Събева, Председател на Български бежански съвет
16.00 Отпътуване за София
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БЪЛГАРСКИ БЕЖАНСКИ СЪВЕТ
BULGARIAN COUNCIL FOR REFUGEES

Българският бежански съвет е гражданско сдружение на неправителствени организации,
което работи в областта на убежището и миграцията в България. Създаден е през 2005г. от
Български хелзинкски комитет, Български червен кръст и Каритас България като платформа на
неправителствени организации по въпросите на бежанската и миграционната политика,
закрилата и интеграцията на бежанците. В Бежанския съвет членува и Асоциацията за
интеграция на бежанци и мигранти.
Като организация създадена от най-големите и влиятелни организации, работещи с
бежанци в България и подкрепена от останалите неправителствени организации, работещи с
бежанци, Българският бежански съвет притежава компетентност, дългогодишен опит, воля и
възможности за промяна и социални трансформации в българското общество, насочени към
осигуряване на ефикасна закрила и интеграция на бежанците.
Бежанският съвет е сдружение, което представлява интересите на бежанците и общите
позиции на организациите-членове пред държавните и международни органи, българските и
чуждестранните неправителствени организации. От друга страна , бежанците и търсещите
закрила са част от смесените миграционни потоци и през годините на работа с тях организациите,
членуващи в Бежанския съвет разшириха практически и юридически своя мандат и спрямо
мигрантите, независимо от правния им статус с оглед на защитата на основните им права и
човешки ценности и свободи.
Засилването на партньорството между неправителствените организации се основава на
обмен на идеи и споделяне на общи принципи и възгледи, разпределение на функциите и
отговорностите, произтичащи от мандата на всяка организация и взаимното допълване и
подкрепа. По този начин гражданското общество се консолидира допринасяйки за развитието на
равноправен диалог с правителството и активна позиция и участие във формирането на
националната политика по убежище, миграция и интеграция.
Българският бежански съвет и организациитечленове работят за укрепване на
сътрудничеството с държавните институции за закрила на бежанците в контекста на промените,
настъпили в България след присъдениняването към Европейския съюз и предизвикателствата
пред националната система за закрила на бежанците за хармонизиране в съответствие с
европейските и международни стандарти.
Работата на Българския бежански съвет е насочена и към утвърждаване в обществото на
основополагащи ценности каквито са защитата правата на човека и хуманизма. Усилията имат
значение и могат да спомогнат за изграждането на толерантно и съпричастно българско
общество.
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1000 София, България
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1000 Sofia, Bulgaria
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Стратегия на Български бежански съвет
(извадка)
Българският бежански съвет като гражданска платформа на неправителствените организации,
осъществяващи дейности по застъпничество и подпомагане на търсещи закрила, бежанци и мигранти
застъпва становището, че национална политика и практика по убежището, бежанците и миграцията следва
да възприеме и се прилага общопризнатите международни принципи и стандарти за справедлива и
ефективна система за предоставяне на закрила, приемане и интеграция, основана на зачитане на правата и
достойнството на човека.
Достъп до територия и закрила
Достъпът до закрила означава достъп до територията на страната без оглед на наличието на валидни
документи за самоличност или други изискуеми от закона предпоставки за пресичане на границата, както и
ненаказуемост на незаконното преминаване през границата, ако е направено с цел да се потърси закрила и
убежище. Достъпът до закрила на хората, нуждаещи се от нея следва да бъде безпрепятствен и безусловен.
Достъпът до закрила следва да се осигури чрез въвеждането на юридически и институционални гаранции за
неговото осъществяване.
Достъп до процедура
Държавата не следва да въвежда ограничения за практическата реализация на правото да се потърси и
получи закрила от България, нито да въвежда допълнителни условия или срокове за възможността да се
подаде молба за закрила пред компетентните органи.
Забрана за връщане (non-refoulement)
Всяко юридическо или фактическо действие по принудително връщане на търсещи закрила чужденци или
бежанци следва да бъде осуетявано в съответствие с Конвенцията за статута на бежанците от 1951 година и
Протокола за статута на бежанците от 1967 година, Европейската конвенция за правата на човека и
основните свободи и другите поети от държавата ни задължения съгласно международното право.
Защита от административно задържане
Административното задържане (принудително настаняване) на търсещите закрила поради незаконното им
влизане или пребиваване не следва да се възприема като мярка за тяхното възпиране, нито като мярка за
превенция на незаконната миграция. Полицията прилага административното задържане единствено с цел
отвеждане от територията на страната на чужденци, чиято молба за закрила е била окончателно отказана
или по отношение на незаконни мигранти, чието отвеждане непосредствено предстои.
Правна помощ
Търсещите закрила се намират в особено уязвимо положение. Те се намират в чуждо обкръжение и могат
да изпитат сериозни технически или психологически затруднения, представяйки случая си пред властите
на чужда държава и на чужд език без знание за процедурите, които се провеждат. Поради това търсещите
закрила следва да имат достъп до безплатна правна помощ и квалифициран съвет от адвокат с
необходимите знания и опит и разбиране за специфичните затруднения и нужди на търсещите закрила.
Връщане в страната на произход
Връщане в страните на произход не се допуска на признатите бежанци и чужденци с предоставен
хуманитарен статут. Принудително връщане или експулсиране в страните на произход се прилага само и
единствено по отношение на онези търсещи закрила, чиято молба за закрила е била окончателно отказана
или спрямо онези незаконно пребиваващи мигранти, за които връщането или експулсирането не излага на
риск техния живот или лична сигурност. Във всички случаи политиката и практиката по принудително
отвеждане или експулсиране се основава на принципите на доброволност, зачитане на човешкото
достойнство и при осигуряване на правна помощ за достъп до независим съдебен контрол.
© Български бежански съвет, 2009
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ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ ВИДОВЕ ЗАКРИЛА,
ОСНОВНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ ИЛИ ХУМАНИТАРЕН СТАТУТ, ПРАВА И
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА
МАРИНЕЛА РАДЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АСОЦИАЦИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ
І. ВИДОВЕ ЗАКРИЛА
Условията и реда за предоставяне на особена закрила на чужденци на територията на Република
България са регламентирани в Закона за убежището и бежанците (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г., посл. изм., ДВ,
бр. 109 от 2007 г.). Съгласно закона особената закрила, която страната ни предоставя на чужденците,
включва:
Убежище1
Убежището е вид особена закрила, предоставяна на чужденци, преследвани заради техните
убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи.
Право да предоставя убежище има Президентът на Република България.
Чужденците с предоставено убежище имат равни права и задължения с чужденците с предоставен
статут на бежанец в България.
Статут на бежанец2
Статут на бежанец в Република България се предоставя на чужденец, който основателно се
страхува от преследване поради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена
социална група или поради политическо мнение и/или убеждение, намира се извън държавата си по
произход и поради тези причини не може или не желае да се ползва от закрилата на тази държава или да се
завърне в нея.
Статут на бежанец се предоставя 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.
Право да предоставя статут на бежанец в Република България има председателят на Държавната
агенция за бежанците при Министерския съвет.
Съгласно чл. 32, ал.1 от Закона за убежището и бежанците “Чужденец с предоставен статут на
бежанец има правата и задълженията на български гражданин, с изключение на:
1. 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;
2. да заема длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство;
3. да бъде военнослужещ;
4. други ограничения, изрично предвидени със закон.”.
Хуманитарен статут3
Хуманитарен статут се предоставя на чужденец, принуден да напусне или да остане извън
държавата си по произход, тъй като в тази държава е изложен на реална опасност от тежки посегателства,
като:

1. Закон за убежището и бежанците чл. 2, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 и 2
2. Закон за убежището и бежанците чл. 2, ал. 3; чл. 8, ал. 1 и чл. 10
3. Закон за убежището и бежанците чл. 2, ал. 3 и чл. 9, ал.1 и 8

1. смъртно наказание или екзекуция;
2. изтезание или нечовешко или унизително отнасяне, или наказание;
3. тежки и лични заплахи срещу живота или личността му като гражданско лице поради насилие в
случай на вътрешен или международен въоръжен конфликт.
Хуманитарен статут може да бъде предоставен и по други причини от хуманитарен характер, както
и поради причините, посочени в заключенията на Изпълнителния комитет на Върховния комисар на
Организацията на обединените нации за бежанците.
Право да предоставя хуманитарен статут има председателят на Държавната агенция за бежанците
при Министерския съвет.
Съгласно чл.36 от Закона за убежището и бежанците “Чужденец с предоставен хуманитарен статут
има правата и задълженията на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в Република България.”.
Временна закрила4
Временна закрила се предоставя в случай на масово навлизане на чужденци, които са принудени да
напуснат държавата си по произход поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия,
нарушаване на човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната държава или
в отделен район от нея и по тези причини не могат да се завърнат там.
Министерският съвет на Република България предоставя временна закрила, въведена с решение на
Съвета на Европейския съюз.
Съгласно чл. 39, ал.1 от Закона за убежището и бежанците “Чужденците, ползващи се от временна
закрила, имат право:
1. да останат на територията на Република България;
2. на труд и професионално обучение;
3. на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост;
4. на социално подпомагане;
5. на медицинска помощ при спешни състояния;
6. свободно да се завръщат в държавата си по произход.”.
ІІ. ОСНОВНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ ИЛИ ХУМАНИТАРЕН СТАТУТ
1. Подаване на молба за предоставяне на статут пред Държавната агенция за бежанците или
друг държавен орган
1.1. Подаването на молба за предоставяне на статут се извършва лично и доброволно от чужденеца.
1.2. Молбата трябва да съдържа искане към Република България.
1.3. Молбата може да бъде подадена пред длъжностно лице в Държавната агенция за бежанците или
друг държавен орган.
1.4. Когато молбата е подадена пред друг държавен орган, той е задължен незабавно да я изпрати на
Държавната агенция за бежанците.
1.5. Молбата може да бъде в устна, писмена или в друга форма.
1.6. При необходимост се осигурява преводач или тълковник на езика, който разбира чужденецът.
1.7. Когато молбата не е писмена, длъжностното лице задължително я записва, след което
писменият текст задължително се подписва от молителя и от преводача, съответно тълковника.
1.8. Чужденецът, подал молба за предоставяне на статут, се регистрира в Държавната агенция за
бежанците
2. Провеждане на интервю в Държавната агенция за бежанците
2.1. След регистрация на молбата за статут се насрочва дата за провеждане на интервю с чужденеца.
При необходимост интервюиращият орган може да насрочва допълнителни интервюта.
2.2. При заявено желание от страна на чужденеца, интервюто се провежда от интервюиращ орган
или преводач, съответно тълковник от неговия пол.
2.3. Интервюто задължително се провежда на заявен от чужденеца език, а в случай на невъзможност,
на език, за който се смята, че чужденеца владее.
2.4. Интервюирането на непридружен малолетен или непълнолетен чужденец задължително се
провежда в присъствие на негов представител.
2.5. В случай, че непридружен малолетен или непълнолетен чужденец, подал молба за статут, няма
назначен настойник, съответно попечител, по време на производството за предоставяне на статут,
включително при провеждане на интервю, се представлява от представител на дирекция „Социално
подпомагане”.
4. Закона за убежището и бежанците чл.2, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 2

2.6. Интервюиращият орган е задължен да състави протокол за проведеното интервю и да го прочете
пред чужденеца.
2.7. Протоколът се подписва от интервюиращия орган, от чужденеца и от преводача, съответно
тълковника.
2.8. В случай, че чужденецът откаже да подпише протокола, отказът се удостоверява с подписите на
двама свидетели.
2.9. Не се провежда интервю с чужденец, който не може да се грижи за своите работи, поради
слабоумие или душевна болест.
3. Видове производства (ускорено и производство по общия ред), срокове, решения, съдебен
контрол
3.1. Ускорено производство
а) срок провежда се до три дни от образуване на производството;
б) орган - интервюиращ орган в Държавната агенция за бежанците;
в) решение на интервюиращия орган от ДАБ при МС:
u отхвърляне на молбата като явно неоснователна по чл.13, ал. 1 от ЗУБ;
u прекратяване на производството по чл.13, ал.2 или чл.15, ал.1, т.6, 8 и 9
u образуване на производство по общия ред.
г) особени правила
Ускорено производство не се прилага по отношение на:
u непридружен малолетен или непълнолетен чужденец, подал молба за статут;
u чужденец, ползващ се от временна закрила.
д) съдебен контрол
Обжалването на решенията за отхвърляне на молбата за статут като явно неоснователна по чл.13,
ал.1, както и при прекратяване на производството по чл.13, ал.2 или чл.15, ал.1, т.6, 8 и 9 от ЗУБ, се извършва
в 7 - дневен срок от връчването пред административния съд по настоящия адрес, вписан в регистрационната
карта на чужденеца.
Важно:
u жалбата се подава чрез органа, който е издал решението;
u подадената жалба спира изпълнението на решението;
u жалба, която е подадена след 7-дневния срок за обжалване, се връща на подателя срещу разписка.
3.2. Производство по общия ред
а) срок провежда се до 3 месеца от образуване на производството по общия ред.
Тримесечният срок може да бъде удължаван от председателя на ДАБ при МС с още 3 месеца в
случай, че събраните данни са недостатъчни.
б) орган - председателят на ДАБ при МС;
в) решение на председателя на ДАБ при МС:
u предоставя статут на бежанец;
u отказва статут на бежанец;
u предоставя хуманитарен статут;
u отказва хуманитарен статут.
г) особени правила
u В случай, че възникне основателно съмнение, че подалият молба чужденец не е малолетен или
непълнолетен, интервюиращият орган назначава експертиза за установяване на възрастта;
u В случай, че възникне основателно съмнение, че чужденец не може да се грижи за своите работи,
поради слабоумие или душевна болест, интервюиращият орган назначава психиатрична експертиза.
Важно:
В тези случаи срокът за провеждане на производството по общия ред спира да тече до получаване на
експертизите.
д) съдебен контрол
Обжалването на решенията на председателя на ДАБ при МС за отказ на статут и отказ на
хуманитарен статут, се извършва в 14 - дневен срок от връчването пред Върховния административен съд.
Важно:
u жалбата се подава чрез председателя на ДАБ при МС;
u подадената жалба спира изпълнението на решението;
u жалба, която е подадена след 14-дневния срок за обжалване, се връща на подателя срещу разписка.
изложен на опасност от изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително
отнасяне или наказание.

ІІІ. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, ТЪРСЕЩИ
ЗАКРИЛА ПО ВРЕМЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Права на чужденците, търсещи закрила по време на производството
1. По време на производството за предоставяне на статут или хуманитарен статут, чужденците,
търсещи закрила в Република България, имат право да останат на територията на Република България.
2. Чужденец, търсещ закрила в Република България, не може да бъде връщан на територията на
държава, в която са застрашени неговият живот или свобода по причина на раса, религия, националност,
принадлежност към определена социална група или политическо мнение и/или убеждение или той е
От това право не може да се ползва:
u чужденец, търсещ закрила, за когото има основания да се смята, че представлява опасност за
националната сигурност;
u
чужденец, търсещ закрила, който, веднъж осъждан с влязла в сила присъда за тежко
престъпление, представлява опасност за обществото.
3. Чужденците, търсещи закрила имат право на правна защита.
4. Чужденците, търсещи закрила имат право да изповядват вероизповедание в съответствие с
Конституцията на Република България и законите.
5. Чужденците, търсещи закрила, имат право на съдействие и помощ от страна на Върховния
комисар на Организацията на обединените нации за бежанците и на други правителствени или
неправителствени организации на всеки етап от производството.
6. Право на информация
Чужденец, подал молба за предоставяне на статут следва в срок не по-късно от 15 дни от датата на
подаване на молбата да получи информация на разбираем от него език относно процедурата, правата и
задълженията.
7. Право на регистрационна карта
Държавната агенция за бежанците издава следните документи на чужденците, които са подали
молба за предоставяне на статут:
а) регистрационна карта на чужденец, на когото е образувано ускорено производство за
предоставяне на статут - за срок един месец;
б) регистрационна карта на чужденец, на когото е образувано производство за определяне на
държавата, компетентна за разглеждането на молбата за статут - за срок три месеца;
в) регистрационна карта на чужденец, на когото е образувано производство по общия ред за
предоставяне на статут - за срок три месеца.
Образецът на регистрационна карта се утвърждава с акт на Министерския съвет и се обнародва в
“Държавен вестник”.
Регистрационна карта се издава на чужденец, навършил 14 години, и на чужденец, ненавършил 14
години, който не е придружаван от член на семейството си.
В чл. 40, ал. 3 на ЗУБ изрично е посочено, че регистрационната карта не удостоверява
самоличността на чужденеца.
8. Право на подслон и храна
Съгласно Закона за убежището и бежанците по време на производството за предоставяне на статут,
настаняването на чужденците, търсещи закрила, се осъществява от Държавната агенция за бежанците в
транзитен, регистрационноприемателен център или друго място за подслон. Решението относно
настаняването се взема след преценка на здравословното състояние, семейното и материално положение на
чужденеца, търсещ закрила.
По време на производството за предоставяне на статут чужденците, търсещи закрила получават
месечна сума за храна в размер на 55 лева, съобразена с гарантирания минимален доход в Република
България.
Право на подслон и храна не се предоставя на чужденец, който не принадлежи към уязвима група 5 и
подаде последваща молба за предоставяне на статут или производството по молбата му за статут е спряно.
Чужденците, търсещи закрила, които разполагат със средства за задоволяване на основните си
жизнени потребности, могат да получат разрешение за настаняване за своя сметка на избран от тях адрес,
но нямат право на финансова и материална помощ от Държавната агенция за бежанците.
9. Здравно осигуряване и достъп до медицинска помощ
Чужденците, търсещи закрила имат право на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и
безплатно ползване на медицинско обслужване при условията и по реда за българските граждани.
5. Чл. 30а. от ЗУБ „... чужденците от уязвима група като малолетни или непълнолетни, бременни
жени, възрастни хора, самотни родители, придружени от малолетните или непълнолетните
си деца, лица с увреждания и такива, които са били обект на тежки форми на психическо,
физическо или сексуално насилие.”

Задължението за осигуряване на чужденците възниква от датата на откриването на производство за
предоставяне статут на бежанец. Според § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравното
осигуряване „Лице в производство за предоставяне на статут на бежанец" е чужд гражданин или лице без
гражданство, поискало статут на бежанец в Република България до приключване на производството с
влязло в сила решение по молбата му”.
Заплащането на здравните осигуровки за лицата в производство за предоставяне на статут на
бежанец се поемат от Държавната агенция за бежанците.
Правото на здравно обслужване за чужденците, търсещи закрила възниква от датата на откриване на
производство за предоставяне статут на бежанец.
С оглед опазване на общественото здраве и здравето на чужденците след разкриване на
производство за предоставяне на статут се извършва медицински преглед, изследвания, оценка на
здравословното състояние и в случай на заболяване се предприемат мерки за лечение.
След разкриване на производството за предоставяне на статут и получаване на регистрационна
карта по Закона за убежището и бежанците чужденците, потърсили закрила, имат право да направят избор
на лекар (общопрактикуващ лекар) и лекар по дентална медицина.
10. Социално подпомагане
Чужденците, търсещи закрила имат право на социално подпомагане по реда и в размера,
определени за българските граждани. Социалното подпомагане се извършва от Държавната агенция за
бежанците със средства от държавния бюджет.
Чужденец, търсещ закрила, има право да подаде молба-декларация за отпускане на еднократна
социална помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и
други жизненоважни потребности.
Решението относно правото на социално подпомагане се взима от председателя на Държавната
агенция за бежанците или упълномощено от него лице, въз основа на молба-декларация за социална
помощ, социална анкета за оценка на всеки индивидуален случай и доклад с предложение за отпускане или
отказ на помощта.
11. Право на образование
Малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи закрила, имат право на образование и
професионално обучение при условията и по реда за българските граждани.
12. Право на труд
По време на производството за предоставяне на статут чужденецът има право на достъп до пазара на
труда единствено в случай, че по независещи от него причини производството не е приключило до една
година от подаване на молбата за статут.
Чужденците могат да участват в дейностите по поддръжка, хигиенизиране и благоустройство на
центровете, в които са настанени.
13. Право на психологическа помощ
14. Право на преводач или тълковник
Задължения на чужденците, търсещи закрила по време на производството
1. Чужденците, търсещи закрила, които пребивават на територията на Република България, са
длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите.
2. Чужденците, търсещи закрила в Република България носят гражданска, административно
наказателна и наказателна отговорност при условията и по реда за българските граждани.
3. В чл.30 на ЗУБ са предвидени редица задължения за чужденеца, търсещ закрила по важните, от
които са:
u да изпълнява разпорежданията и да не пречи на длъжностните лица при изпълнение на
служебните им задължения;
u да съдейства за изясняване на неговия случай, като съобщава пълна и достоверна информация на
съответните длъжностни лица;
u да предаде всички притежавани документи, които могат да послужат за установяване на
самоличността и гражданството му, както и начина на предвижването и влизането в Република България;
u да пребивава на адреси, разрешени му от Държавната агенция за бежанците;
u да не навлиза в граничната зона на Република България без надлежно разрешение;
u да не напуска територията на Република България без разрешението на Държавната агенция за
бежанците;
u други.

ІV. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО НЕПРИДРУЖЕНИТЕ МАЛОЛЕТНИ ИЛИ
НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЧУЖДЕНЦИ, ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА
Непридружените малолетни или непълнолетни чужденци са една от най-уязвимите групи сред
чужденците, търсещи закрила. Тяхното специфично положение и необходимостта от специализирана
помощ и закрила определят и особените мерки и правила за работа с тях.
Съгласно §1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за убежището и бежанците
"непридружен" е този малолетен или непълнолетен чужденец, който се намира на територията на
Република България и не е придружен от свой родител или друго пълнолетно лице, което отговаря за него по
силата на закон или обичай.
Интересите на детето са от първостепенно значение при провеждане на производството за
предоставяне на статут и всички действия на държавните институции и неправителствени организации в
работата с непридружени малолетни или непълнолетни чужденци, търсещи закрила. Особено внимание са
обръща на следните въпроси:
1. Назначаването на настойник, съответно попечител на непридружен малолетен или
непълнолетен чужденец, търсещ закрила в Република България се извършва при условията и по реда на
Семейния кодекс.
2. В случай, че непридружен малолетен или непълнолетен чужденец, подал молба за статут, няма
назначен настойник, съответно попечител, по време на производството за предоставяне на статут, се
представлява от представител на дирекция „Социално подпомагане”.
3. Съгласно ЗУБ ускорено производство не се прилага по отношение на непридружен малолетен
или непълнолетен чужденец, подал молба за статут.
4. Държавната агенция за бежанците е отговорна за осъществяването на контрол и предприемане
на мерки за предпазване на малолетните или непълнолетните чужденци, търсещи закрила, от физическо
или психическо насилие, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне.
5. Настаняването на непридружени малолетни или непълнолетни чужденци до навършване на
пълнолетие се извършва: при роднини или близки; в приемно семейство; в специализирана институция; в
други места за настаняване със специални условия за малолетни и непълнолетни.

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ
ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

ДОСТЪП ДО ТЕРИТОРИЯ НА ЛИЦАТА, ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
УРЕДБА ИПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ
Мариана Андреева, правен съветник
Български хелзинкски комитет
Приемането на Република България за член на ЕС в началото на 2007 г. постави нови изисквания и
критерии пред страната като външна граница на съюза по контрол върху достъпа до територията му и върху
нелегалната миграция.
Търсещите закрила в Република България чужденци преминават през няколко фази и етапи на производство
до настаняването си в регистрационно-приемателни центрове, където следва да се извърши процедурата по
разглеждането на тяхната молба.
І. Задържане по ЗМВР
Непосредствено след задържането му от съответните групи за охрана на държавната граница, всеки влязъл
на територията на РБ чужденец се задържа в рамките на първоначалните 24 ч. за установяване на неговата
самоличност съгласно изискванията на ЗМВР, а по отношение на него се образува полицейска проверка.
1.1. Принудителни административни мерки
След изтичането на тези първи 24ч. задържаният чужденец се премества и настанява в СПВНЧ с издадена
заповед за наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ съгласно чл. 40-44 от Закона за
чужденците в Република България. Настаняването на всеки чужденец може да бъде осъществено въз основа
на такава заповед, в противен случай няма да има основание за задържането му, като мярката действа до
отпадането на пречките за изпълнение й. В рамките на тази процедура на лицето се издава заповед за
налагане на принудителни административни мерки принудително отвеждане до границата/експулсиране
по-рядко/, забрана за влизане в страната и за принудително настаняване. Съгласно чл. 67 (Изм. - ДВ, бр. 52
от 2007 г.) от ЗУБ принудителните административни мерки "отнемане правото на пребиваване",
"принудително отвеждане до границата", "експулсиране" и "забрана за влизане в страната" не се привеждат
в изпълнение до приключване на производството с влязло в сила решение.
1.2. Наказателно-процесуални действия по чл.279 от НК
От момента на 24-часовото задържане срещу лицето започва извършването на полицейска проверка по
ЗМВР, която цели да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер. По
правило настаняването в СПВНЧ е винаги въз основа на наложен ПАМ, а не на мярка за неотклонение
"задържане под стража". За да има взета подобна мярка трябва срещу лицето да се води наказателно
производство и ако се наложи тази мярка лицето се привежда в следствения арест в гр.Свиленград. Там се
привеждат и задържаните за 72 часа, но това се извършва само с постановление на прокурор. Практиката
показва, че по време на самото задържане, срещата с представители на НПО се осъществява за първи път
след провеждането на първоначалният разпит от страна на разследващ полицай. За нуждите на обективност
и изолиране на възможностите за въздействие, БХК прие този стандарт, предложен от страна на
държавните органи, а именно срещите с чужденци да се провеждат след първоначалния разпит, воден от
разследващ полицай. При провеждането на мониторинговите срещи между задържаните лица и
представители на БХК, като по време на интервютата, с помощта на преводач се установява дали
задържаните имат нужда от закрила или не.

Ако тази нужда бъде заявена, молбата за закрила на бежанеца се завежда с входящ номер в
деловодството на ГДГП ГПУ Свиленград, на нея се прави отбелязване, че началникът на ГПУ е запознат
с нея, след което тя се изпраща по факс или с придружително писмо до ДАБ.
1.3. Право на информация
Осигуряването на възможност за достъп до местата за задържане в пограничните райони и регулярните
срещи със задържаните лица изисква създаването на определени стандарти във взаимоотношенията
правителствени организации-неправителствен сектор, началото на които беше поставено с подписването
на двустранен Меморандум от 05.01.2005г. между БХК и НСГП. Всяка от страните по него се задължи да се
придължа към определени права и задължения с цел постигане на координация в действията по повод
изпълнението на международните ангажименти на Република България в областта на предоставянето на
закрила и убежище като страна по Конвенцията за статута на бежанците Женева, 1951г. и Прокотола от Ню
Йорк от 1969г., както и по отношение на прилагането на Директивите на ЕС в тази област, макар че
последните бяха транспонирани в националното ни законодателство в по-късен момент.
Съгласно така посочения меморандум, служителите на Гранична полиция осигуряват достъп и възможност
за провеждане на интервюта и установяване от страна на представител на неправителствените организации
и в частност на БХК кои от задържаните лица имат нужда от закрила. Наред с това, осигурява се и достъп до
регистъра на всички задържани, включително и тези, които не са заявили необходимост от закрила, което
позволява на неправителствените организации да имат по - точна представа за миграционния процес като
цяло. Следва още да се отбележи, че въз основа на меморандума представител на БХК се снабдява и с копие
от молбата за закрила след нейното регистраране в деловоството на съответното ГПУ, както е посочено погоре. Друг положителен ефект от създаденото в резултат на подписаното споразумение взаимодействие е
поставянето на информационни брошури в местата за задържане в пограничните райони, които съдържат
координатите на всички неправителствени организации, участващи с процеса на предоставяне на закрила,
ДАБ, както и на ВКБООН, като по този начин се осигури възможност за контакт на задържаните лица с
всеки от партньорите в системата на предоставяне на убежище.
Осигуряването на възможност за регулярни визити на представител на неправителствена организация
гарантира и упражняването на правото на информация на всеки задържан от граничните власти или от
миграционните служби чужденец. Така задържаните лица упражняват правото си на достъп до информация
относно провежданата по отношение на тях процедура, като наред с това се изолират или поне свеждат до
по-ниска степен случаите на напрежение сред задържаните, както помежду им, така и по отношение на
държавните органи, тъй като задържаните чужденци, макар и временно, са лишени от правото си на
свободно придвижване.
По този начин, чрез представители на БХК по отношение на чужденците, подали молба за закрила се
осигурява изпълнението на чл.58, ал.6 от ЗУБ. Съгласно тази разпоредба в отговорност на държавата в
лицето на ДАБ е молителят да бъде упътен на език, който разбира относно реда за подаване на молбата, за
процедурата, която ще се следва, и за неговите права и задължения, както и за организации, предоставящи
правна и социална помощ на чужденци не по-късно от 15 дни от подаването на молбата.
На следващо място, моментите на подаване на молбата за закрила по чл.58 от ЗУБ и на регистрацията на
молбата по чл.61, ал.2 във връзка с чл.59 от ЗУБ следва да се отграничават. Тези два момента не съвпадат по
време по отношение на чужденците, подали молба за закрила на границата пред органите на ГДГП. Както бе
отбелязано, молбата за закрила се завежда с входящ номер в деловодството на ГПУ-Свиленград, на нея се
прави отбелязване, че началникът на ГПУ е запознат с нея, след което молбата се изпраща по факс или с
придружително писмо до ДАБ. Това е моментът, в който има налице валидно подадена молба за закрила
пред български държавен орган. От този начален момент за търсещия закрила се прилага принципа
«забрана за връщане» по чл.33, ал.1 от Конвенцията за статута на бежанците, въведен в българския закон в
чл.4, ал.3 от ЗУБ и детайлизиран като разпоредба в нормата на чл.67 от ЗУБ, съгласно който наложените
ПАМ не се изпълняват до приключване на бежанското производство с влязло в сила решение. Този момент
обаче е различен от момента на регистриране на молбата пред ДАБ по реда на чл.61, ал.2 във връзка с чл.59
от ЗУБ, което съгласно правилата на чл.58, ал.3 от ЗУБ става само чрез лично явяване на молителя пред
орган на ДАБ. Това лично явяване е възможно в един доста по-късен момент от подаването на молбата пред
ГПУ, след като молбата е препратена по реда на чл.58, ал.4 до ДАБ и чужденеца е предаден на Дирекция
«Миграция» или директно в РПЦ - ДАБ в предвидените от закона случаи.
Поради това, както и поради липсата на функциониращо териториално поделение на ДАБ на границата към
този момент, задължението за информация в срока по чл.58, ал.6 от ЗУБ е изпълнявано от БХК в определена
степен. При съгласуване между БХК и ДАБ е възможно още в този момент да се връчват и изготвените
информационни формуляри на ДАБ на търсещите закрила за цялостно спазване на срока по чл.58, ал.6 от
ЗУБ, доколкото законът не посочва изрично качеството на връчителя на информацията.

1.4. Право на ползване на преводач от роден език
Основно право на всеки задържан чужденец е всяка процедура, на която той е адресат или има отношение
към него да бъде провеждана на език, който владее. От друга страна, по този начин се гарантира и
законосъобразността на нейното провеждане. Именно затова в чл. 29, т.7 от ЗУБ изрично е предвидено, че
по време на производството чужденецът има право на преводач или тълковник.
От тези права се ползват както чужденците, на които е образувано производство по чл.67а, ал. 2, т.1 и 2 ЗУБ
за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на статут и съответно,
така и лицата, за които Република България е определена като отговорна по отношение разглеждането на
техните молби в ускорено или съответно - в общо производство.
Така чл.58, ал.6 от ЗУБ изрично посочва, че подалият молба за закрила, не по-късно от 15 дни от
подаването на молбата, трябва да бъде упътен на език, който разбира, относно реда за подаване на молбата,
за процедурата, която ще се следва, и за неговите права и задължения, както и за организации,
предоставящи правна и социална помощ на чужденци.
Съгласно чл. 59, ал.1 от ЗУБ, молбата за предоставяне на статут може да бъде в устна, писмена
или друга 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.
По-нататък, чл.63а от ЗУБ изрично предвижда, че след регистрирането се определя дата за
провеждане на интервю. Чужденецът, подал молба за статут, се уведомява своевременно за датата на всяко
следващо интервю. С чужденеца се провежда интервю, за което се съставя протокол. При необходимост за
нуждите на съответното производство интервюиращият орган провежда допълнителни интервюта.
Чужденец, подал молба за статут, при заявено от него желание се интервюира от интервюиращ орган или
преводач, съответно от тълковник, от същия пол на заявения от чужденеца език. Когато това е невъзможно,
интервюто се провежда на език, за който може да се смята, че чужденецът владее. Протоколът се прочита
на чужденеца и се подписва от него, от преводача, съответно от тълковника, и от интервюиращия орган.
Наред с горните текстове, процесуалните закони също предвиждат достатъчно гаранции за участието на
преводачи в провежданите по отношение на задържаните лица производства.
Така посочените законови текстове уреждат добри стандарти и достатъчно правни гаранции за
информиране и упътване на задържаните чужденци и в частност търсещите закрила, като наред с това се
създават законови възможности в детайли да бъде изследвано и анализирано заявеното от тях.
Практиката показва обаче множество проблеми, които могат да бъдат обобщени в следните насоки и които
произтичат от няколко фактора:
Затруднения при намиране на преводачи от по-рядко срещани езици;
Неточност на извършваните преводи, както на чужд език,така и от съответния чужд език на
български;
u Обективната невъзможност за упражняване на контрол при извършването на превода;
u Предоставянето на консултации от страна на извършващите превод на търсещите закрила.
u

u

Предвид фактът, че задържаните лица по правило не владеят български език и това ги поставя в по-уязвима
ситуация срещата с преводач предразполага към проява на доверие, в резултат на което и в някои случаи
лицата, които осъществяват превода, в действията си излизат извън рамките на своята по правило неутрална
позиция на експерти, като предоставят консултации или тълкуват превежданата от тях информация. По този
начин както търсещите убежище, така и държавните органи биха могли да бъдат подведени в своите
понататъшни действия.
Ето защо БХК смята, че в условията на взаимодействие между неправителственият сектор и държавните
органи следва да изгради система от обучени преводачи, а в случаите когато е нужно да се извършва превод
от рядко срещан или използван език, да се ползват с възможностите на съвременните комуникации, за да не
се стига до необосновано дълго задържане на търсещите закрила или обективно затрудняване на процеса по
разглеждане на вече подадени молби за закрила.
1.5. Право на медицинска помощ

Наред с останалите права, които българското законодателство гарантира на търсещите закрила като правото
да останат на територията на страната, правото на подслон и храна, правото на социална помощ и др.,
изрично регламентирано е и правото на получаване на медицинска помощ и психологическа помощ /така
чл.29 от ЗУБ/.
В своята дейност по мониторинг на задържането навлизащите в страната чужди граждани БХК констатира
практически проблеми, произтичащи от факта, че до момента на подаването на молба тези лица нямат
статут на здравно осигурени, което още веднъж поставя въпроса за важността от който момент стартира
производството по разглеждане на молбата за закрила, отбелязан по-горе. В тази връзка, независимо от
факта, че граничните власти предприемат необходимите мерки за осигуряване на медицинска помощ, като
търсят помощ от съответните институции, то основният проблем произтича от факта, че липсват
предвидени средства за оказването на медицински грижи, дори в случаите, когато се налагат спешни такива.
По правило, спешната медицинска помощ в Република България е безплатна, но въпреки това, ага само в
крайни случаи, когато има директна и непосредствена заплаха за живота например на ранено лице. Във
всички други случи, когато следва да се окаже медицинска помощ например на бременни жени при
раждане, разходите по предоставянето на медицински грижи се поемат от неправителствени организации в
лицето на БЧК.
1.6. Правна помощ
Предоставяната от БХК информация е безплатна за чужденците, принудително настанени в СПВНЧ или
СДВНЧ. По този начин се дава възможност за достъп до информация и информираност относно правния
статус и процедурите, които се следват и за онези чужденци, които не разполагат със средства за ангажиране
на адвокат. Тази възможност е основополагаща за защита на правата на задържаните чужденци доколкото
съгласно чл.21 от Закона за правната помощ видовете правна помощ, финансирани от държавния бюджет
чрез Националното бюро за правна помощ са:
1.консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеждане
на дело;
2. подготовка на документи за завеждане на дело;
3. процесуално представителство;
4.представителство при задържане по чл.63, ал.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
Никоя от първите три хипотези не покрива случаите на чужденци, принудително настанени в СПВНЧ или
СДВНЧ за незаконно влизане или незаконно пребиваване. Четвъртата хипотеза, а именно
представителството по чл.63, ал.1 от ЗМВР изборява следните случаи на задържане от органите на МВР:
1. за което има данни, че е извършило престъпление;
2. което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението
си по служба;
3. което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага
живота си или живота на други лица на явна опасност;
4. малолетен нарушител, който е напуснал своя дом, настойник, попечител или специализирана
институция, където е бил настанен;
5. при невъзможност да се установи самоличността му в случаите и по начините, посочени в чл. 61, ал. 2;
6. което се е отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където е било
задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на полицейски орган или на орган на съдебната
власт;
7. обявено за международно издирване по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в
изпълнение на Европейската заповед за арест;
8. в други случаи, определени със закон.
Видно от тези хипотези на закона и с оглед разпоредбата на чл.23, ал.2 от ЗУБ осигуряване на условия за
получаване на правна защита, чужденците, търсещи закрила не могат да ангажират служебен защитник за
целите на бежанското производство, а само и едниствено за целите на наказателното производство. Поради
това БХК продължава да фондонабира за осигуряване на средства за предоставяне на правна помощ на
чужденците, жилаещи да подадат молба за закрила с цел гарантиране на възможността за квалифициран
правен съвет и представителство на този критичен етап от производството за предоставяне на статут.
1.7. Отговорност и координация на държавните органи при подадена молба за закрила
Възможните хипотези за по-нататъшно развитие на случая на задържани в пограничните райони чужденци
са две :

а/ Ако се установят данни да извършено престъпление и са налице другите законови предпоставки срещу
нарушителя започва т.нар. бързо производство. Възможно е независимо от наложената ПАМ срещу същото
лице да има взета и мярка за неотклонение "Подписка" или "Парична гаранция" и той да продължава да бъде
задържан в СПВНЧ до приключване на делото, ако срещу него има образувано досъдебно производство за
извършено престъпление. На практика съществува и вариант, при който лица влезли по нелегален начин,
макар и от рискови страни на произход /най-често кюрди/, не заявяват желание за закрила, а искат да се
върнат обратно например в Ирак. Тъй като липсва желание за закрила не може да бъде приложена ал.5 на 279
от НК, срещу лицата биват образувани досъдебни производства. След произнасянето на прокуратурата,
което задължително се изчаква и става в едномесечен срок, лицето настанено в СПВНЧ се транспортира до
следните места:
1. Връща се на граничните власти на държавата, от която е влязло съобразно спогодба за реадмисия.
2. Транспортира се в СДВНЧ /понастоящем СДНВЧ-Бусманци или СПВНЧ Любимец, първото
подведомствено на Дирекция „Миграция” към МВР, а второто макар и с неуреден статут е подведомствено
на ГДГП.
б/ В случай обаче, че се установи че лицето е търсещо закрила, резултатът от извършената проверка се
изпраща в съответната районна прокуратура /в конкретния случай РП-Свиленград/ с мнение за
прекратяване на същата и прилагане на чл. 279, ал.5 от НК, а именно - да не се образува досъдебно
производство. Едва след произнасянето на прокуратурата, което задължително се изчаква и става в
едномесечен срок, лицето настанено в СПВНЧ се транспортира до следните места:
1. Транспортира се в СДВНЧ /понастоящем СДНВЧ-Бусманци/ или СПВНЧ-Любимец.
2. Транспортира се в РПЦ -София или РПЦ-Баня.
Параграф §5 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗУБ, в редакцията в ДВ, бр.52 от 2007г. изрично
предвижда, че до откриването на транзитни центрове производствата по глава шеста, раздели Iа и II
(производствата по за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на
статут, съответно по прехвърляне на лицето в отговорната държава) се провеждат в регистрационноприемателни центрове или на места, определени от председателя на Държавната агенция за бежанците.
Така, след промените от 2007г. неговото предметно поле е стеснено като е изрично посочена като
възможност за провеждане на действия от органи на ДАБ в места извън териториалните й поделения
единствено при т.нар. дъблинска процедура. Това на практика означава, че след провеждането на
дъблинската процедура, ако отговорността за разглеждането на молбата следва да се поеме от РБ и предстои
да се проведе ускорено или общо производство, за техните нужди лицето, търсещо закрила, следва да бъде
преместено в ТЦ или РПЦ. За тази цел Държавната агенция за бежанците изпраща писмо до ГДГП или
Дирекция „Миграция”, с което изисква поименно лицата, които следва да бъдат изведени от СДВНЧ и
транспортирани до регистрационно- приемателните центрове.
Следва да се отбележи, че цялостната дейност по извършването на действията по прилагане на т.нар.
Дъблинска процедура се осъществява въз основа на Наредба, приета с ПМС № 332/2007г., обн. ДВ бр.3 от
11.01.2008г. на основание чл.67к от ЗУБ, която регламентира коодинирането на действията между
Държавната агенция за бежанците, ГДГП, ДМ и НИКК последните три структури, подведомствени на МВР.
Същевременно обаче, неправителствените организации многократно са изразявали своето неразбиране за
така уредената възможност за осъществяването на производството по Дъблинския регламент в СДВНЧ
поради неясната цел на това нормативно разрешение.
При наличието на разпоредбата на чл.67 от ЗУБ не е възможно изпълнението на наложената ПАМ
«Принудително отвеждане», което е и основната цел на настаняването на СДВНЧ. Целта на Наредбата е
единствено създаването на функционираща система между различните държавни звена по прилагането на
европейските регламенти по убежището относно правилата и процедурите по предаването на чужденци,
подали молба за закрила от органите на МВР на ДАБ в изпълнение на чл.58, ал.4 от ЗУБ, а именно че когато
молбата за закрила е подадена пред друг държавен орган той е длъжен незабавно да я изпрати на
Държавната агенция за бежанците.
С приемането обаче на чл.16, ал.2 от Наредбата изрично се определя като правило, че всички чужденци,
подали молба за закрила, се предават не на ДАБ, а на Дирекция «Миграция» за настаняване в СДВНЧ, с
изключение на: непридружени деца, бременни жени и лица с психически и физически увреждания.

Това правило на Наредбата води до задържане на търсещи закрила в СДВНЧ при изначална липса на правна
възможност за изпълнение на целта на такова задържане, а именно отвеждането им от страната. В хода на
нейното прилагане чужденците, търсещи закрила се оказват необосновано настанени в СДВНЧ, още повече
че по време на престоя им там на практика Дъблинско производство не се провежда. По този начин
търсещите закрила са de facto задържани, без по отношение на тях да се провежда каквато и да била
процедура /практиката има само в един случай/ до освобождаването на места в някой от регистрационноприемателните центрове.
Освен това, независимо от разпоредбата на чл.16, ал.2 от наредбата практиката показва, че съществуват и
случаи, в които семейства с малолетни деца, търсещи закрила са настанявани в СДВНЧ.
В тази връзка следва да се отбележи, че в специализираните места за настаняване на чужденци, уредени с
горепосочената Наредба, се настаняват както лица, които търсят закрила, така и чужденци, които са
нарушили административно- правният режим на пребиваване в РБ, без да са поискали убежище в Република
България или след като са поискали такова, производството по разглеждането на тяхната молба е
приключило с окончателен отказ по нейната основателност. По този начин, в едни и същи места се задържат
както лица, търсещи закрила, така и чужденци, които нямат нужда от такава, което в никой случай не
представлява добра практика в тази насока.
На следващо място, в Наредбата, както и в закона липсва алтернативната възможност търсещите закрила
вместо да бъдат задържани в СПВНЧ, да бъдат настанявани на т.нар. външни адреси с подкрепата на
неправителствените организации и в частност на БЧК. Затова като предложение de lege ferenda в
горепосочената Наредба такава възможност следва да бъде изрично уредена и пропускът да бъде отстранен.
ІІ. Процедура по разглеждане на молбата по ЗУБ.
В случаите на т.2 и т.3 по горе се провежда производство по разглеждане на молбата за закрила. Съгласно чл.
58, ал.4 от ЗУБ в случай, че молбата е депозирана пред друг държавен орган, последният е длъжен незабавно
да я изпрати на Държавната агенция за бежанците.
Основна цел в действията на неправителствените организации и в частност БХК е изграждането и
функционирането на система на убежището, която да позволява ефективното упражняване на правото на
всяко лице в нужда да търси и да получи закрила, съществен елемент от което е правото да му бъде осигурен
достъп до територия, а следователно и до процедура по разглеждането на неговата молба. Основен
компонент на това право е уреденото в чл.33 на ЖК от 1951 г. задължение на РБ по какъвто и да начин да не
експулсира или връща ("rеfоulеr") бежанец до границата на територията, където са били застрашени
животът или свободата му по причина на неговата раса, религия, националност, принадлежност към дадена
социална група или политически възгледи.
В съответствие с международните норми, ЗУБ, в чл.4, ал.3 изрично предвижда, че чужденец, който е влязъл
на територията на РБ за да поиска закрила, или който е получил закрила, не може да бъде връщан на
територията на държава, в която са застрашени неговият живот или свобода по причина на раса, религия,
националност, принадлежност към определена социална група или политическо мнение и/или убеждение
или той е изложен на опасност от изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително
отнасяне или наказание. Изключения,от прилагането на този принцип съществуват, но те са допустими
ксамо и доколкото са предвидени в закона.
Забранените действия, които не следва да бъдат извършвани са всякакви мерки на принудително
връщане на търсещият закрила, а именно:
1. изпълнение на заповеди за екпулсиране или принудително отвеждане до границата (чл.67 от ЗУБ);
2. всякакви форми на неформално депортиране (чл.4, ал.3 ЗУБ);
3. отказ за допускане за влизане на държаната граница, последица от който е връщане на лицето до
държавата на преследване или до трета несигурна страна (чл.33, ал.1 от Конвенцията за статута на
бежанците).
В териториален аспект тази забрана означава забрана за връщане до територията на която и да е
държава, където бежанецът е заплашен от преследване. Това би могло да бъде:

- държавата на произход/постоянно местопребиваване;
- всяка несигурна трета държава - т.е. държава, в която чужденецът не би бил подложен на преследване, но
от която е възможно да бъде предаден по натам на държавата, в която е преследван или не би получил
адекватна и ефективна закрила.
В общата група случаи изпращането на регистрираната от ГДГП молба за закрила до ДАБ обикновено се
извършва или с привеждането на лицата в ДАБ, или с препращането на тази молба по факс или с
придружително писмо. От този момент нататък, съгласно чл. 30, т.4 от ЗУБ чужденецът се настанява в
транзитен, регистрационно-приемателен център или на друго място за подслон от Държавната агенция за
бежанците след преценка на здравословното състояние, семейното и материалното положение на
чужденеца при условия и по ред, определени от председателя на Държавната агенция за бежанците.
Чужденецът се подлага на медицински преглед и изследвания и остава под карантина, докато станат
известни резултатите от проведените изследвания.
За тази цел Държавната агенция за бежанците изгражда и поддържа териториални поделения, които са:
- Регистрационно-приемателният център - с. Баня, община Нова Загора;
- Регистрационно-приемателният център - София;
- Транзитният център - с. Пъстрогор, община Свиленград.
С приемането на постановление № 106 от 17 май 2008 г. на МС за изменение на Устройствения правилник на
Държавната агенция за бежанците при Министерския, приет с ПМС №59 за откриване на транзитен център
н с. Пъстрогор, обл. Хасково, се очаква да за започне да функционира транзитният център в с. Пъстрогор,
условията, в който да позволява действително съблюдаване на нуждите на търсещите закрила.
Нормата на чл.30а от ЗУБ изрично предвижда, че при прилагане на разпоредбите на закона относно
настаняването на лицата, търсещи закрила, се отчита особеното положение на чужденците от уязвима група
като малолетни или непълнолетни, бременни жени, възрастни хора, самотни родители, придружени от
малолетните или непълнолетните си деца, лица с увреждания и такива, които са били обект на тежки форми
на психическо, физическо или сексуално насилие. Тук следва да се отбележи, че в пограничните райони
служителите на ГДГП са предприели действия по отделянето на отделни помещенията за настаняване за
лица от различни полове, бременни жени, пригодени са и такива за малки деца. Тези опити обаче се правят в
условията на оскъден бюджет и липса на адекватна материална база, като се предприемат палиативни мерки
за временно разрешаване на въпроса. Този проблем ще продължава да стои докато не започнат да
функционират транзитния център в с. Пъстрогор, посочен по- горе.
По отношение на т.3 - настаняването в РПЦ се извършва в два случая:
а/ de jure след приключване на производството по Дъблин ІІ, ако се установи, че Република България е
държавата, отговорна за разглеждането на молбата на търсещия закрила, а de facto - след освобождаване на
места за в съответния РПЦ;
б/ след престоя на търсещия закрила в СПВНЧ или в местата за полицейско задържане на ГКПП-Капитан
Андреево и провеждането на първоначалната полицейска проверка, която е приключила с отказ за
образуване на наказателно производство, но без лицето, търсещо закрила да бъде транпортирано до
СДВНЧ.
Законът изрично предвижда, че по време на производството, всеки чужденец, търсещ закрила на
територията на РБ има право на подслон и храна /чл. 29, ал.1, т.2 от ЗУБ./, както и чужденецът се настанява в
транзитен, регистрационно-приемателен център или на друго място за подслон от Държавната агенция за
бежанците след преценка на здравословното състояние, семейното и материалното положение на
чужденеца при условия и по ред, определени от председателя на Държавната агенция за бежанците.
Чужденецът се подлага на медицински преглед и изследвания и остава под карантина, докато станат
известни резултатите.
По време на производството в РПЦ се извършва същинското разглеждане на молбата за закрила, по
отношение на която се образува ускорено производство, в което се разглежда нейната допустимост, а след
това и общо производство, в което по същество се изследват заявените от търсещият закрила обстоятелства.
© Български хелзинкски комитет
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БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ
ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНАТА ХЕЛЗИНКСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ
ДEЙНОСТИТЕ НА БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ
ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ТЕРИТОРИЯ НА ТЪРСЕЩИТЕ ЗАКРИЛА ПО
ГРАНИЦИТЕ
Димитър Славов, правен консултант
С приемането на Република България за член на ЕС се засилиха и мерките за имиграционен контрол
и опазване на границите, произтичащи от членството в съюза. В най-голяма степен това се отнася за
българо-турската граница явяваща се външна граница и попадаща под компетентността на РГС-Елхово и
респективно ГПУ- Свиленград.
Членството на Република България в Европейския съюз я направи привлекателна дестинация за
лица граждани на страни от Близкия Изток, които правят опити да преминат или да бъдат преведени
нелегално през границата на страната. Част от тях са икономически имигранти по своето естество, а други
са търсещи закрила. Именно, с тази втора категория лица работи Програмата за правна защита на бежанци и
мигранти, стартирала през 1994 г. като проект на Български хелзинкски комитет.
Това е програма, която осигурява уникалната за България правна помощ и защита на бежанци и
мигранти.
Част от тази програма включва и осъществяването на редовен мониторинг на граничните райони от
страна на БХК, както и предоставяне на първоначална правна помощ на търсещите закрила. Точно този
мониторинг в района на гр.Свиленград се осъществява от правни консултанти на място.
Главните места, през които бежанците влизат в страната ни, са на границата между Турция и
България ГКПП “Капитан Андреево” и гръцко-българската граница. Това е район, който попада в зоната на
отговорност на ГПУ-Свиленград и ГПУ-Ново село и в който се осъществява директното предоставяне на
правна помощ.
Настоящото изложение цели да представи специфичните аспекти и особености от естеството на
тази дейност, като едновременно с това да посочи някои специфични проблеми, котио да се обсъдят на
настоящия форум.
Мнозинството от лицата, търсещи закрила са от рискови страни на произход като Иран, Ирак,
Афганистан, Палестина и др., в които се пирзнава обстановка, пораждаща насилствена миграция за разлика
от обичайните миграционни фактори като работа, професионална или личностна реализация и други
подобни.
Пътят на търсещите закрила до границата на България обичайно започва от собствената им страна
на произход и минава през Република Турция. Пътуването до там става по легален или нелегален начин.
Вече в Турция, в пословичните квартали на гр.Истанбул- „Лялели” и „Аксарай” се свързват с различни лица
и срещу различни суми биват преведени по нелегален начин през границата на страната на територията на
Република България.
Пресичайки българо-турската границата лицата биват задържани от българските гранични власти,
като много често и сами се предават, като още на место заявяват че са бежанци и че искат да останат в
България.
Следва да се отбележи, че не всички лица, който преминават нелегално границата са търсещи
закрила. В летните месеци определящ е броя на турските граждани т.н. „гастарбайтери”, за които е
характерно, че връщайки се от Турция на път за Западна Европа правят опити да преведат нелегално и свои
близки. Тези нарушения се извършват на ГКПП „Кап. Андреево” и изключително рядко на „зелена
граница”.

Търсещите закрила лица обикновено влизат нелегално в страната през „зелена граница” като много често
пресичат пеша в продължение на няколко денонощия и след задържането им са в недобро физическо
състояние. Към този първоначален момент на нарушаване на държавната граница не може да бъде
категорично установено дали лицата са търсещи закрила. Този вид нелегални преминавания се извършват
предимно през тъмната част на денонощието и граничният служител, констатирал нарушението през
термовизионната система за наблюдение не може да установи за каква категория лица става дума. При
последващите действия за задържането на лицата те са само нарушители на държавната граница и
съответните органи на Гранична полиция действат съобразно възложените им функции по превенция и
охрана. Задържаните по този начин биват настанени в помещенията на 24- часово полицейско задържане
съответно в ГОДГ-Капитан Андреево, ако става дума за задържани в зоната на отговорност на ГПУСвиленград и в ГОДГ-Гебран, ако нарушението е извършено на българо-гръцката граница.
Тези 2 помещения са обект на регулярен монигоринг и наблюдение от страна на БХК, което
позволява проследяването на последващото движение на задържаните и събирането на актуална
информация за профила на нелегалните мигранти и отделните категории между тях.
Тъй като нелегалното преминаване през границата на страната съставлява престъпление по чл. 279
от НК, срещу тези лица, явяващи се формални нарушители на граничния режим се образуват полицейски
проверки, които целят да установят механизма на извършеното престъпление, съпричастни към
превеждането лица /евентуално, наличие на трафикант или каналджия в групата/, както и причината и
мотивите за нелегалното влизане на територията на Република България.
В случаите, когато граничните полицаи установят, че лицата са търсещи закрила изпращат
образуваната преписка на РП -Свиленград като изразяват становище за прилагане на ал. 5 от чл. 279 от НК, а
именно, разпоредбата декриминализираща състава на престъпление, съобразно който: „Не се наказва онзи,
който влезе в страната, за да се ползува от правото на убежище съгласно с Конституцията”.
По време на полицейската проверка и след изтичане на 24 часовото полицейско задържане лицата се
превеждат в Специализирано помещение за временно настаняване на чужденци /СПВНЧ/ т.н. „транзит”,
намиращ се в гр. Любимец, където се настаняват с ПАМ по ЗЧРБ. Съгласно Меморандума за
сътрудничество между ГДГП и БХК правните консултанти на БХК имат право на достъп до тези
помещения, в които обичайно се извършват и предварителните интервюта с настанените в тях лица. За
целта в СПВНЧ има обособена отделна стая, в която се провеждат интервютата с лицата, на които присъства
и преводач от съответния език, но без служител на гранична полиция. Преди да се пристъпи към самото
интервю с лицето, чрез преводача на лицето се обяснява функцията на правния консултант и му се разяснява
възможността да получи безплатна правна помощ. На тези, които са грамотни се предоставя
информационна брошура, изготвена от БХК, за правата им и процедурите, които се следват, а ако са
неграмотни тази информация се разяснява чрез преводача. Следва да се отбележи, че в нито един момент от
първоначалното интервю правният консултант няма право да предоставя информация за възможността да
се подаде молба за международна закрила докато самото лице не повдигне въпроса черз изявления, които
под една или друга форма да дават информация за евентуална бежанска история на преследване.
Обичайните въпроси, които се задават са относно причините, които са накарали лицето да напусне страната
си на произход и целта на неговото пътуване. В хода на интервюто задължително се консултира лицето
относно задължението му да се представи с истинското си име и страната на произход.
Ако под различна форма се изрази желание или причини за получаване на международна закрила,
правният консултант в хода на интервюто събира данни за семейното положение на лицата, образование,
месторабота, информация за родители им, братя и сестри, както и етническата група към която
принадлежат. Търсещите закрила обясняват по-подробно причините да напуснат страната си на произход,
което дава възможност за преценка за изразен страх от преследване поради тяхната раса, религия,
националност, принадлежността към определена социална група или политическо убеждение. Когато
търсещите закрила разполагат с писмени доказателства за техните твърдения, заявени по време на
интервюто, те биват съветване да ги пазят и представят пред съответните органи на ДАБ. Интервюто
приключва с изготвяне на молба до ДАБ -София от името на лицето, в която се излага накратко желанието за
търсената закрила, основанията и причините за това, както и нежеланието на лицето да се върне в страната
по произход. Така изготвената молба се депозира от правния консултант в съответното ГПУ. Съгласно чл.
58, ал.4 от ЗУБ в случай, че молбата е депозирана пред друг държавен орган, последният е длъжен незабавно
да я изпрати на Държавната агенция за бежанците. Обикновено това става едновременно с привеждането на
лицата в ДАБ като преди това ГПУ сезира ДАБ като препраща молбата по факс.
Това е първоначалната фаза, която гарантира достъпа на търсещите закрила до процедурата на
предоставяне на такава в Република България.

Много често обаче възникват усложнения и проблеми на този първоначален етап. На първо място,
по-голямата част от търсещите закрила, веднага след пристигането си са в недобро здравословно състояние,
което се дължи на много причини - недохранване, болести, военните действия, упражнено върху тях
насилие, недостиг на медикаменти и здравни грижи.
Към момента условията, които има в СПВНЧ в Любимец като предоставяне на специализирана
медицинска помощ са крайно недостатъчни. Не са редки случаите, в които търсещи закрила жени са в
напреднала бременност. В конкретен случай, търсеща закрила непосредствено след влизането си на
българска територия през ГКПП-Капитан Андреево бе отведена в родилно отделение в гр.Свиленград,
където роди и интервюто с нея бе проведено в болницата.
Не са малко и случаите, когато цели семейства търсят убежище в Република България като с тях са и
малолетните им деца от новородени до 2 -3 годишна възраст. При изготвянето на молбата децата се вписват
в молбата на майката.
Следва да се подчертае установеното добро взаимодействие с ГП и РП Свиленград и разбирането от
тяхна страна, преписките водени срещу лицата биват приключвани по възможно най-бързия начин, за да
могат лицата да бъдат приведени в ДАБ, където да им бъде оказана специализирана грижа.
Друг изключително сериозен проблем, препятстващ незабавния достъп до процедура е липсата на
преводачи, особено от езиците пущу, фарси, тамилски и кюрдски. Това забавя самия процес и удължава
престоя на лицето в СПВНЧ в Любимец.
Не са редки и случаите, когато лицата, които търсят закрила са преведени през границата на страната
от трети лица, срещу който се водят наказателни производства по чл.280 от НК. В този случай те се явяват
свидетели в този наказателен процес и това налага по продължителния им престой в СПВНЧ на границат до
приключването на всички процесуално следствени действия с тях.
След като лицето търсещо закрила бъде преведено към регистрационно-приемателните центрове на
ДАБ от информацията получена по време на интервюто правният консултант изготвя подробен
регистрационен формуляр, който би могъл да послужи в по- нататъшните етапи на процедурата.
Това е накратко дейността, която се осъществява от БХК на територията на ГПУ-Свиленград и ГПУНово Село по отношение на лицата търсещи закрила, която следва установените от разпоредбите на
вътрешното и международно законодателство правила и процедури и изпълнява целите на Програмата за
правна защита на бежанци и мигранти на Български Хелзинкски Комитет.
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ДЕЙНОСТИ,
ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ БЧК ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ТЕРИТОРИЯ И ПРОЦЕДУРА
Мариана Стоянова
Програмен мениджър
Бежанско-мигрантска служба, Български червен кръст
1. Увод.
Превръщането на България във външна граница за ЕС доведе до увеличаване на общия
миграционен поток към страната. От този миграционен поток бежанците по смисъла на българското и
международното законодателство са само една сравнително малка част. Основните причини за намаляване
броя на молбите за закрила са:
Въвеждане взимането на пръстови отпечатъци при регистрацията на бежанците;
засиленият контрол на държавната ни граница;
u войната в Ирак, в резултат на която охраната на турските граници е усилена.
u

u

Близо 90 % от лицата ,търсещи закрила у нас ползват каналите за трафик на хора. Това са най-вече граждани
на Афганистан, Ирак, Иран, Близкия изток, Судан,Нигерия. През 2008 г. в Република България са подадени
общо 975 молби за убежище , което е с около 23 % по малко спрямо 2007 г. За същия период статут на
бежанец е предоставен на 27 чужденци, а хуманитарна закрила на 267 -ма, от които 219 са от Ирак. В така
очертаната ситуация , запазването на опита и ролята на БЧК в областта на бежанците изисква търсене на
възможности за договаряне с държавните структури за изпълнението на интеграционни дейности за лицата
,получили закрила, както и развиване на социални услуги с по-голяма насоченост към мигранти.
Основните фактори ,които оказват влияние върху работата на Българския Червен кръст с бежанци са
присъединяването на България към Европейския съюз и реализирането на Националната програма за
интеграция на бежанците /НПИБ/.
Като най-голямата хуманитарна организация в страната, БЧК оказва помощ на най-уязвимите групи
от обществото както в бедствени и кризисни ситуации, така и в ежедневието стремейки се да облекчава
човешкото страдание въввсички негови форми.Част от работата на БЧК е насочена към мигрантите, лицата
търсещи убежище и бежанците с цел подпомагане процеса на тяхната социално икономическа интеграция,
гарантиране социалната закрила на лицата и семействата в неравностойно положение и формиране на
положителни обществени нагласи към тези хора.
Дейността в полза на бежанците и мигрантите се осъществява от Бежанско-мигрантската служба на
БЧК, обособена като самостоятелно звено към Националния съвет през 1997 г. В по-голяма степен работата
се извършва в София, но наличието на регионални структури на БЧК във всички областни центрове на
страната позволява при необходимост да се децентрализират дейностите на местно ниво.
Ежегодно БЧК предоставя на близо 1 200 чужденци със статут на бежанец или хуманитарен статут от Ирак,
Афганистан, Судан, Иран, Етиопия, Без гражданство :
социални консултации,
финансова и материална помощ на уязвими групи бежанци възрастни над 65 г., хронично болни,
инвалиди, самотни родители, непридружени малолетни и непълнолетни бежанци,
u съдействие за намиране на квартира и работа.
u

u

Също така осигурява достъп до медицински услуги, адаптирана психиатрична и психологична помощ.
БЧК активно съдейства за интеграцията на бежанците в България в качеството си на партньор на Държавна
агенция за бежанците при МС по изпълнение на Националната праграма за интеграция на бежанците в
България, приета през 2005 г.
Силен акцент се поставя на образователни дейности с деца бежанци
/ ежегодно се организира детски летен лагер с усилено изучаване на български език/, както и на работа с
жени бежанки по превенция на домашно и свързано с пола насилие, туберкулоза, ХИВ, хепатит, а също и
семейно планиране.
БЧК работи за укрепване капацитета на бежанските общности в страната в тясно сътрудничество с
Етиопското земляческо дружество и Съвета на жените бежанки.
Организацията е съучредител заедно с Каритас-България и Български Хелзинкски комитет на Български
бежански съвет.Член е и активно участва в работата на международни форуми, свързани с бежанците и
мигрантите.
2. Сътрудничество с институциите за осигуряване достъп до закрила на бежанците.
Достъпът до закрила на бежанците е основно човешко право и за да бъде то упражнено е необходимо
стриктно спазване на законовите разпоредби в областта на убежището , а също и добро сътрудничество
между отговорните институции.
а/ Партньорството между БЧК и ВКБООН - Български Червен кръст вече 15 години е един от
основните партньори на Върховния Комисариат за Бежанците към ООН , който финансира дейността на
създадената през 1997 г. Бежанско - мигрантска служба . По проекта с ВКБООН за 2007 г. са подпомогнати
общо 1 185 бежанци. Основните дейности, които БЧК реализира с цел осигуряване на достъп до закрила на
бежанците и улесняване тяхната интеграция в страната са:
u Социални консултации ежедневно в приемната на БМС от 13.30 до 17.00 ч. / за 2007 г. 1532
консултации/
u Подпомагане на бежанците за реализиране на техните основни социални и икономически права
съдействие по процедурата за издаване на документи за самоличност, регистрация в Бюрата по труда,
поделенията на Агенцията за социално подпомагане, Национален осигурителен институт, Национална
здравно - осигурителна каса, Министерство на образованието, училища, здравни заведения
u Предоставяне на финансови помощи на ново признати уязвими бежанци 88 бежанци за 2007 г.
u Съдействие при търсене и наемане на квартира,
u Съдействие за получаване на лекарска помощ и лечение, както и психологични консултации и
терапия./ На територията на гр. София БЧК има сключен договор с Национална многопрофилна
транспортна болница „ Цар Борис III”, в която за 2007 г. са обслужени 205 бежанци./ Психологичните и
психиатрични консултации се осигуряват от екипа на фондация „Център Надя” .
u Подпомагане и поощряване образованието на децата бежанци чрез предоставяне на учебници и
учебни помагала, месечна финансова помощ за дете в размер на 20 лв., заплащане такса за детска градина,
осигуряване на допълнително обучение по български. език общо 221 деца бежанци за 2007 г.
u Летен детски лагер с интензивно изучаване на български език за деца на бежанци и български деца
от социално слаби семейства 34 деца през 2007 г.
u Подпомагане и развиване на капацитета на организациите на бежанските общности Съвета на
жените бежанки /СЖБ/ и Етиопското земляческо дружество с цел функционирането им като самостоятелни
структури на гражданското общество. Развиване потенциала на бежанските общности за подпомагане
интеграцията на новопризнатите бежанци, за организиране на различни културни и религиозни празници,
за съдействие на БЧК, други неправителствени организации както и на институциите при идентифициране
на лицата и семействата със специални нужди, болни и инвалиди , разделени от семействата си деца.
u Чрез Службата за издирвания помага за намиране на роднини или поддържане на контакт с тях в
зони на военен конфликт.
u Предоставя хуманитарна помощ на бежанците и лицата, търсещи убежище хранителни пакети,
дрехи втора употреба, нови обувки, санитарни и хигиенни материали, лекарства и други налични, получени
като дарения.
u Мониторинг на границите и оказване на хуманитарна помощ на лицата, търсещи закрила и
задържани при опит нелегално да влязат в страната. Съдействие на Гранична полиция за поддържане на
минималните стандарти в местата за задържане по границата.
б/ партньорството между БЧК и Държавна агенция за бежанците при МС /ДАБ/ - съгласно ежегодно
сключваните споразумения за сътрудничество се цели :
u Осъществяване на съвместни инициативи и сътрудничество (вкл. разработване и реализация на
съвместни проекти) в областта на социалната адаптация и интеграция на бежанците с предоставен статут,
грижата за лицата и семействата в неравностойно положение (възрастни, инвалиди, непридружени деца,

самотни родители), намиращи се в производство за предоставяне на статут, и доброволното
репатриране.
u Сътрудничество и съвместни действия за повишаване информираността на институциите и
обществото като цяло за правата на чужденците в производство за предоставяне на статут или с
предоставен статут.
Българският Червен кръст се ангажира:
u да участва на експертно ниво при разработване на национални програми и проекти в областта на
социалната адаптация и интеграция на чужденците с предоставен статут, грижата за лицата и семействата в
неравностойно положение (възрастни, инвалиди, непридружени деца, сами родители), в производство за
предоставяне на статут и доброволното репатриране;
u да съдейства на ДАБ с експертно мнение при подготовката и промяната на нормативни актове,
отнасящи се до социално-икономическите права на бежанците с предоставен статут, грижата за лицата и
семействата в неравностойно социално положение, намиращи се в производство за предоставяне на статут,
и доброволното репатриране;
u да участва в организирани от ДАБ форуми (кръгли маси, семинари, обучения и др.), целящи
повишаване информираността на представители на различни институции относно бежанците, техните
права и проблеми в България;
u да съдейства на ДАБ при издирване на родителите на непридружени непълнолетни и малолетни,
които се намират в процедура за предоставяне на статут или на които е предоставен статут;
u да участва и съдейства на ДАБ при практическото реализиране на мерките за интеграция,
предвидени в Националната програма за интеграция на бежанците;
u при възможност да предоставя на ДАБ хуманитарни помощи за нуждите на лицата и семействата
в неравностойно положение, намиращи се в производство за предоставяне на статут;
u да съдейства при осъществяване и организиране на психологическа и психиатрична помощ на
чужденците в производство за предоставяне на статут или с предоставен статут.
Държавната агенция за бежанците , от своя страна, се задължава:
u да съдейства на БЧК при изпълнение на програми и инициативи, свързани със социалната
адаптация и интеграцията на бежанците, грижата за лицата и семействата в неравностойно положение,
намиращи се в производство за предоставяне на статут, и доброволното репатриране;
u да включва експерти от БЧК в работни групи или комисии по проблемите на интеграцията на
бежанците с предоставен статут, грижата за лицата и семействата в неравностойно положение, намиращи се
в производство за предоставяне на статут, и доброволното репатриране;
u да включва експерти от БЧК при обсъждането на въпроси, свързани със законодателни
инициативи и промени в сферата на интеграцията на бежанците, социално-икономическите права на
чужденците в производство за предоставяне на статут и с предоставен статут, и доброволното репатриране.
Държавната агенция за бежанците разполага с два Регистрационно-приемателни центрове в гр. София и с.
Баня, Новозагорско. РПЦ - София се намира непосредствено до административната сграда на ДАБ.
Неговият капацитет е приблизително 400 чужденци, търсещи закрила, като се спазват изискванията по
отношение на:
u пол
u религия
u семейно положение
u национална несъвместимостнетърпимост
u уязвими групи.
Представители на БЧК и СЖБ посещават всяка седмица този център и на место консултират пребиваващите
там лица.
РПЦ с. Баня , община Нова Загора е разположен на около 300 километра от гр. София и е с капацитет 80
лица. Три до четири пъти годишно представители на Бежанско-мигрантската служба посещават този
център като предоставят консултации и раздават хуманитарна помощ. Също така лицата получили статут на
бежанец или хуманитарна закрила и установили се на територията на община Нова Загора или Сливен се
насочват към Областния съвет на БЧК в гр.Сливен за съдействие пред местните териториални поделения на
различните институции. При необходимост БЧК- Сливен може да окаже съдействие и за намиране на
квартира , храна, медицинска помощ и др.
БЧК има отредени функции и съгласно Националния план за действие при временна закрила в
условията на извънаредни ситуации и масово навлизане на чужденци търсещи закрила.

Проблеми с материалната база.
За момента легловата база в приемателните центрове може да задоволи нуждите за настаняване като
бройка. Проблем обаче са лошите битови условия, липсата на обособени зони за спортни дейности и за
уплътняване на свободното време. повечето от
В РПЦБ София е отделен един етаж за настаняване на семейства и сами жени и един етаж като
изолатор за заразно болни, но заедно с това се налага да се търси решение с настаняването на
непридружените малолетни и непълнолетни и хората със специални нужди самотни майки с деца,
бременни, жертви на насилие, инвалиди, възрастни.
В рамките на проект по програма ФАР завърши изграждането на Транзитен център за настаняване
на търсещи закрила в с. Пъстрогор, в близост до турско - българската граница. Това се очаква да доведе до
увеличаване на капацитета на Държавната агенция за бежанците за приемане и издръжка на търсещи
закрила лица в съответствие със стандартите и практиката на Европейския съюз и създаването на адекватна
инфраструктура, чрез която да бъдат разпределени отговорностите и задачите между институциите .
Неправителствените организации са в състояние и имат готовност да сътрудничат по места на различните
институции с оглед осигуряване достъп до закрила на бежанците и на следващ етап тяхната интеграция в
българското общество.
В края на 2006 г. бе приета Националната програма за интеграция на бежанците в България. Тя
включва осъществяването на редица дейности подпомагащи ново признатите бежанци :
u Обучение по български език - 600 учебни часа за 6 месеца специална програма за езиково
обучение на бежанците, съобразена с изискванията на Европейската езикова рамка и одобрена от
Министерството на науката и образованието. Осигурени са помагала. На обучаваните се предоставя
стипендия в размер 3.00 лв. на учебен ден.
u Курс по социална адаптация и културна ориентация.
u Жилищно настаняване на бежанците
Това е един от най-важните въпроси, като се има предвид, че в големите градове в страната наемите на
жилищата, съпоставени с минималната работна заплата, са много високи, а в малките населени места има
проблеми с трудовата реализация. По НПИБ са предвидени средства за заплащане наема на одобрените
бежанци и техните семейства в продължение на 12 месеца, при условие, че редовно посещават курса по
български език. ДАБ е възложила на БЧК дейностите по намиране на квартира и заплащане на наем и режийни
на новопризнатите бежанци, включени в Националната програма.
u Курсове по професионална квалификация.
u Финансова стипендия в размер на 3.00 лв. за всеки учебен ден
u Финансово и материално социално подпомагане по реда за българските граждани
u Здравно осигуряване и безплатна медицинска помощ в размера за българските граждани.
в/ Партньорството между БЧК и МВР - От началото на 2006 г. датира споразумението за сътрудничество
между организацията и Национална служба „Гранична полиция” към МВР. На базата на това споразумение
се създадоха условия за задълбочаване на взаимодействието между тях в областта на хуманитарното
подпомагане на лицата , търсещи убежище ,задържани при опит за нелегално влизане на територията на Р
България. Също така през тези вече 3 години се съдейства активно за подобряване, в рамките на
възможното, на условията за пребиваване на задържаните, особено на сами жени, семейства с деца и
хронично болни.
Съгласно сключеното споразумение БЧК има достъп до местата за задържане по границите и предоставя по
искане на съответния Регионален граничен сектор :
u допълнително храна
u медикаменти
u дрехи втора употреба
u хигиенни материали
u дезинфектанти
u перилни препарати.
Областните съвети на БЧК в Хасково, Бургас, Варна , Благоевград и Русе се предоставя методическа помощ
и ръководство за да могат адекватно да оказват съдействие на РГС по места, особено в спешни ситуации. По
отношение осигуряване достъп до закрила на бежанците се провеждат ежегодно обучения на служителите
на Гранична полиция и в екипа лектори има представител на Бежанско-мигрантската служба на БЧК, а също
така от БХК, Център Надя и др. НПО. През 2007 г. организацията успя да подпомогне 193 лица търсещи
закрила и задържани на границата
Споразумение за сътрудничество бе сключено и с дирекция „Миграция” при МВР през м. октомври 2007 г.
На базата на това споразумение служителите на Бежанско-мигрантската служба имат достъп до бежанците
пребиваващи в центъра за задържане на чужденци в Бусманци. На задържаните се предоставя хуманитарна
помощ, консултации и възможност за възстановяване на контакти с близки.Споразумението положи
основите и на съвместната работа в помощ на продължително задържани мигранти.

3.Переспективи и препоръки.
Неправителствените организации в България работещи с бежанци са развили необходимия капацитет да
подпомагат държавата при изпълнението на поетите международни ангажименти към бежанците .В редица
европейски държави като Холандия, Германия, Дания, Австрия неправителствени организации с държавно
финансиране поддържат приемателни центрове за бежанци, изпълняват дейности по интеграцията на тези
хора в приемащата страна и др. Като страна член на ЕС това би могло да се случва и в България чрез
разработването и изпълнението на проекти финансирани от европейските фондове. МВР е институцията
отговорна за администрирането на европейските фондове „Граници” и „Доброволно завръщане”.
1.
Съвместно с институциите създаване на една приемаща и подкрепяща среда за бежанците
чрез организирането и провеждането на информационни кампании .
2. Неправителствените организации имат изграден капацитет за разработване на програми
за социално консултиране, социална и психологическа работа с уязвимите групи,
подобряване на достъпа на бежанците до социални права, здравно обслужване,
специализирано обучение.
3. Насърчаване развитието на мрежи за обмен на знания относно правата на търсещите
убежище и бежанците.
4. Провеждане на проучвания относно условията и трудностите в интеграцията на
чужденците, получили закрила в България.
5. Осигуряване на информационни брошури на различни езици, а също и на преводачи от
редки езици.
6. Доброволно завръщане
u Създаване на програма за подпомагане на лицата, които желаят доброволно да се завърнат в
страната си на произход.
u Разработване на информационни материали относно условията за репатриране
документи,
финансови условия и др.
u Оказване на правни и социални услуги при изготвяне на документи за репатриране.
u Разработване на информационни материали относно политическото, икономическо и социално
положение в страните, в които ще се извършва репатриране, с акцент върху спазването на човешките права и
свободи и наличието на условия за социална реинтеграция на репатрираните лица.

Заключение: Достъпът до закрила на бежанците е основно човешко право и за да може да бъде упражнено е
необходима съвместната работа на институциите с неправителствените и международни организации. В
този смисъл е и изразеното в края на август 2008 г. становище на Националните дружества на Червен Кръст/
Червен Полумесец от страните членки на Европейския съюз и Международната Федерация на ЧК по
отношение на изготвения от Европейската комисия план за Единна Европейска Система за Убежище. В
документа се настоява Европейските правителства да съблюдават стриктно правата на лицата търсещи
убежище и да се гарантира т мерки за подсигуряване на достъп и справедлива процедура по предоставянето
на закрила във всичките страни членки на ЕС, като се обръща особено внимание на уязвимите бежанци.
Необходимо е дейностите по интеграцията да бъдат финансирани и от Европейския Бежански Фонд / ЕБФ/
посредством разработването на различни проекти.Неправителствените организации в България, работещи
с бежанци, биха могли с финансирани от държавата / както в Холандия, Германия, Дания , Финландия и
други европейски страни/ проекти и /или проекти по линията на Европейски бежански фонд да
администрират приемателни центрове за лица търсещи закрила или настаняване на външни адреси.

ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ
В сила от 01.12.2002 г.
Обн. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11
Април 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон определя условията и реда за предоставяне на особена закрила на чужденци
на територията на Република България, както и техните права и задължения.
(2) Особената закрила, която Република България предоставя на чужденци по този закон,
включва убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут и временна закрила.
Чл. 2. (1) Президентът на Република България предоставя убежище.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Министерският съвет предоставя временна закрила, въведена с
решение на Съвета на Европейския съюз.
(3) Председателят на Държавната агенция за бежанците предоставя статут на бежанец и
хуманитарен статут по силата на Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и Протокола за статута
на бежанците от 1967 г., на международните актове по защита на правата на човека и на този закон.
Чл. 3. (1) 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.
(2) Върховният комисар на Организацията на обединените нации за бежанците чрез своя
представител в Република България има право на информация, както и на достъп до всеки етап от
производството за предоставяне статут на бежанец, хуманитарен статут и на временна закрила. Той може
да се запознава с всеки конкретен случай и да дава писмено или устно мнение по него.
Чл. 4. (1) Всеки чужденец може да поиска предоставяне на закрила в Република България в
съответствие с разпоредбите на този закон.
(2) Искането за предоставяне на закрила се осъществява лично и по собствена воля.
(3) Чужденец, влязъл в Република България, за да поиска закрила, или който е получил закрила,
не може да бъде връщан на територията на държава, в която са застрашени неговият живот или свобода
по причина на раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или
политическо мнение и/или убеждение или той е изложен на опасност от изтезания или други форми на
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
(4) От правата по ал. 3 не може да се ползва чужденец, търсещ или получил закрила, за когото
има основания да се смята, че представлява опасност за националната сигурност или който, веднъж
осъждан с влязла в сила присъда за тежко престъпление, представлява опасност за обществото.
(5) Чужденец, влязъл не по законоустановения ред в Република България, за да поиска закрила,
пристигайки направо от територия, 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.
Чл. 5. Чужденците, търсещи или получили закрила в Република България, имат правата и
задълженията по този закон и носят гражданска, административнонаказателна и наказателна
отговорност при условията и по реда за българските граждани.
Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. - ДВ, бр. 52 о т 2007 г.) Правомощията по този закон се
осъществяват от длъжностни лица в Държавната агенция за бежанците. Те установяват всички факти и
обстоятелства от значение за производството за предоставяне на статут на бежанец или хуманитарен
статут и оказват съдействие на чужденците, подали молба за такъв статут.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) По искане на президента на Република България длъжностните
лица в Държавната агенция за бежанците установяват всички факти и обстоятелства от значение за
производството за предоставяне на убежище и оказват съдействие на администрацията на президента на
Република България.
Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) При прилагането на закона първостепенно значение имат
интересите на детето.

Глава втора.
ВИДОВЕ ОСОБЕНА ЗАКРИЛА
Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 52 о т 2007 г.) Убежището е закрилата, която
Република България дава на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на
международно признати права и свободи.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Президентът на Република България предоставя убежище и
когато прецени, че държавните интереси или особени обстоятелства налагат това.
Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 31 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Статут
на бежанец в Република България се предоставя на чужденец, който основателно се страхува от
преследване поради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена социална
група или поради политическо мнение и/или убеждение, намира се извън държавата си по произход и
поради тези причини не може или не желае да се ползва от закрилата на тази държава или да се завърне в
нея.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) За предоставянето на статут по ал. 1 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. Достатъчно е органът или организацията, осъществяваща преследването, да смята, че
чужденецът има такава принадлежност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Преследването може да се осъществява от държавен орган или
организация, на която държавата не може или не желае ефективно да противодейства.
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Преследване 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.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Действията на преследване могат да бъдат физическо или
психическо насилие, законови, административни, полицейски или съдебни мерки, които са
дискриминационни или се прилагат с цел дискриминация, включително наказания за отклонение от
военна служба, което би довело до извършване на деяния по чл. 12, ал. 1, т. 1 - 3.
(6) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Страхът от преследване 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, освен ако тя е извършена единствено с цел чужденецът да получи закрила по
този закон.
(7) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Закрилата може да се осъществява, когато държавен орган или
организация, която контролира държавата или значителна част от нейната територия, вземе мерки срещу
преследването и чужденецът има достъп до тази закрила.
(8) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Статут на бежанец може да не се предостави, когато в една част
на държавата по произход не съществува основание за страх от преследване спрямо чужденеца, при
което той може безпрепятствено и трайно да се ползва от ефективна закрила там.
(9) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) За бежанци се смятат
съпругът на чужденец с предоставен статут на бежанец и техните малолетни и непълнолетни,
невстъпили в брак, деца, доколкото това е съвместимо с личния им статус или не са налице обстоятелства
по чл. 12, ал. 1.
(10) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Когато чужденец с
предоставен статут на бежанец сключи брак с друг чужденец, той може да получи статут на бежанец само
на собствено основание.
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Хуманитарен статут се предоставя на чужденец, принуден
да напусне или да остане извън държавата си по произход, тъй като в тази държава е изложен на реална
опасност от тежки посегателства, като:
1. смъртно наказание или екзекуция;
2. изтезание или нечовешко или унизително отнасяне, или наказание;
3. тежки и лични заплахи срещу живота или личността му като гражданско лице поради насилие
в случай на вътрешен или международен въоръжен конфликт.
(2) Тежките посегателства могат да възникнат от действия или бездействия на държавен орган
или организация, на която държавата не може или не желае ефективно да противодейства.
(3) 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, освен ако тя е извършена единствено с цел чужденецът да получи закрила по този закон.
(4) Закрилата може да се осъществява, когато държавен орган или организация, която
контролира държавата или значителна част от нейната територия, вземе мерки срещу преследването и
чужденецът има достъп до тази закрила.

(5) Хуманитарен статут може да не се предостави, когато в една част на държавата по произход
не съществува реален риск чужденецът да понесе тежки посегателства, при което той може
безпрепятствено и трайно да се ползва от ефективна закрила там.
(6) Хуманитарен статут се предоставя и на съпруга на чужденец с предоставен хуманитарен
статут и на техните малолетни и непълнолетни, невстъпили в брак, деца, доколкото това е съвместимо с
личния им статус или не са налице обстоятелства по чл. 12, ал. 2.
(7) Когато чужденец с предоставен хуманитарен статут сключи брак с друг чужденец, той може
да получи хуманитарен статут само на собствено основание.
(8) Хуманитарен статут може да бъде предоставен и по други причини от хуманитарен характер,
както и поради причините, посочени в заключенията на Изпълнителния комитет на Върховния комисар
на Организацията на обединените нации за бежанците.
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Статут на бежанец се предоставя 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. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11, изм. - ДВ, бр. 52 о т 2007 г.) Временна закрила се
предоставя в случай на масово навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат държавата си по
произход поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права
или насилие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от нея и по
тези причини не могат да се завърнат там.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Временната закрила се предоставя за срока, определен с
решението на Съвета на Европейския съюз.

Глава трета.
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЗАКРИЛА И ЗА
СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12, изм. - ДВ, бр. 52 о т 2007 г.) Статут на бежанец не се
предоставя на чужденец:
1. за когото има сериозни основания да се предполага, че е извършил деяние, 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;
2. за когото има сериозни основания да се предполага, че е извършил тежко престъпление от
неполитически характер извън територията на Република България;
3. за когото има сериозни основания да се предполага, че извършва или подстрекава към
действия, противоречащи на целите и принципите на Организацията на обединените нации;
4. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) който се ползва от закрилата или помощта на органи или
организации на Организацията на обединените нации, различни от Върховния комисар на
Организацията на обединените нации за бежанците и тази закрила или помощ не е преустановена и
положението му не е установено съгласно съответна резолюция на Организацията на обединените
нации;
5. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) по отношение на когото компетентните органи в държавата по
неговото постоянно местоживеене са признали правата и задълженията, произтичащи от гражданството
на тази държава.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Хуманитарен статут не се предоставя на чужденец, за когото има
сериозни основания да се предполага, че е извършил някое от деянията по ал. 1, т. 1 и 3 или тежко
престъпление от общ характер, както и когато е извършил извън територията на Република България
престъпление, 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.
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Молбата на чужденец за
предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут се отхвърля като явно неоснователна, когато не
са налице условията по чл. 8, ал. 1 и 9, съответно по чл. 9, ал. 1, 6 и 8, и чужденецът:
1. се позовава на основания извън предмета на този закон;
2. не посочва никакви причини за основателен страх от преследване;
3. твърдените от него факти не съдържат подробно описание на обстоятелствата или лични
подробности за изясняване на случая;
4. молбата е явно неправдоподобна, тъй като твърдените от него факти са непоследователни,
противоречиви или напълно невероятни;
5. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) е подал последваща молба, в която не се позовава на никакви нови
обстоятелства от съществено значение за личното му положение или относно държавата му по произход;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) се представя с фалшива самоличност или използва
неистински, подправен документ или документ с невярно съдържание, за които по време на
производството продължава да твърди, че са истински;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) умишлено, в устна или писмена форма, дава невярна или
укрива съществена информация относно своя случай;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) умишлено унищожи, повреди или се разпореди с
паспорт, друг документ или билет, който има отношение към неговото твърдение, за да се представи под
фалшива самоличност или да затрудни разглеждането на молбата;
9. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) не е представил информация, която да позволи да се
установи с достатъчна сигурност неговата самоличност или гражданство;
10. (отм., нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) отказва да изпълни задължението да даде пръстови
отпечатъци;
11. (отм., нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) е влязъл в страната и пребивава по законоустановения ред и
в разумен срок от влизането не заяви пред компетентен орган, че иска закрила, освен в случаите, когато
закъснението е по независещи от него причини;
12. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) е влязъл в страната не по законоустановения ред и не заяви
незабавно пред компетентен орган желанието си да получи закрила, освен ако независещи от него
причини са му попречили да направи това;
13. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) идва от сигурна държава по произход или от трета сигурна
държава, включена в минималния общ списък, приет от Съвета на Европейския съюз, или в
националните списъци, приети от Министерския съвет;
14. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) след като е разполагал с достатъчно време и
възможности, подава молбата си, за да осуети изпълнението на наложената му принудителна
административна мярка "отнемане на правото на пребиваване в Република България", "принудително
отвеждане до границата на Република България" или "експулсиране".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Производството за предоставяне статут на бежанец или
хуманитарен статут не се образува, а образуваното се прекратява, когато чужденецът има:
1. предоставен статут на бежанец в друга държава - членка на Европейския съюз;
2. предоставен статут на бежанец в трета сигурна държава, при условие че ще бъде приет в нея;
3. открито производство по молба за предоставяне на убежище или предоставено убежище в
Република България.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Обстоятелството по ал. 1, т. 13 не може да бъде самостоятелно
основание за отхвърляне на молбата като явно неоснователна.
Чл. 14. Производството за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут се спира,
когато чужденецът без основателни причини:
1. след надлежно поканване не се яви на интервю в продължение на 10 работни дни;
2. промени адреса си, без да уведоми за това Държавната агенция за бежанците или съответния
регистрационно-приемателен център;
3. отказва да съдейства на длъжностните лица от Държавната агенция за бежанците за
изясняване на обстоятелствата, свързани с неговата молба.
Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)
Производството за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут, се прекратява, когато
чужденецът:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) не може повече да се отказва от ползването на закрилата на
държавата му по произход, поради това че обстоятелствата, пораждащи страха от преследване, са
отпаднали и промяната в тези обстоятелства е достатъчно значителна и не е от временен характер;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) доброволно се възползва от закрилата на държавата си по
произход;
3. след като веднъж е загубил своето гражданство, отново доброволно го е придобил или е
получил ново гражданство в друга държава;
4. придобие българско гражданство;
5. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) доброволно се установи в държавата, в която е бил преследван;
6. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) оттегли молбата си;
7. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) не се яви пред съответното длъжностно лице на Държавната
агенция за бежанците в продължение на три месеца от спирането на производството по чл. 14 за
представяне на доказателства, че е имал обективни причини за промяна на адреса или обективни пречки
за неявяване или несъдействие на длъжностните лица;
8. почине;
9. (нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) получи убежище от президента.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Алинея 1, т. 1 не се прилага, когато чужденецът посочи
убедителни причини, произтичащи от предишно преследване, за своя отказ да се ползва от закрилата на
държавата му по произход.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Предоставен статут на бежанец
или хуманитарен статут се прекратява, когато:
1. по отношение на чужденеца се установи наличието на основание по чл. 15, ал. 1, т. 1 - 5 и 9;
2. чужденецът заяви, че не желае повече да се ползва от предоставения му статут.
(2) Предоставен статут на бежанец се отнема, когато по отношение на чужденеца се установи
наличието на основание по чл. 12, ал. 1 или чл. 13, ал. 1, т. 6 и 7.
(3) Предоставен хуманитарен статут се отнема, когато по отношение на чужденеца се установи
наличието на основание по чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 1, т. 6 и 7.
(4) Временна закрила се отнема на чужденеца, когато се установи наличието на основание по
чл. 12, ал. 1, т. 1 - 3 или за когото има сериозни основания да се предполага, че представлява опасност за
националната сигурност или за обществото.
Чл. 18. Президентът на Република България може да отнема убежище, когато прецени, че
обстоятелствата за неговото предоставяне са се изменили или са отпаднали.
Чл. 19. Отнемането или прекратяването на закрила или прекратяването на производството по
отношение на чужденец не отменя, прекратява или изменя статута на другите членове на семейството му,
освен ако и по отношение на тях се установят съответните основания.

Глава четвърта.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ
ЗАКРИЛА
Раздел I.
Общи положения
Чл. 20. Не се допускат ограничения на правата или привилегии на чужденците, търсещи или
получили закрила в Република България, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол,
произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено
положение или имуществено състояние.
Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Членовете на семейството на чужденец с предоставено
убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, които са на територията на Република България,
имат същите права и задължения, освен ако това противоречи на личния им статус или са налице
обстоятелства по чл. 12.
Чл. 23. (1) Чужденците, търсещи или получили закрила, имат право на съдействие и помощ от
страна на Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците и на други
правителствени или неправителствени организации на всеки етап от производството и след
предоставяне на закрила.
(2) Държавата осигурява условия за получаване на правна защита на чужденците, търсещи
закрила в Република България.
Чл. 24. Всеки чужденец, търсещ или получил закрила, има право да изповядва вероизповедание
в съответствие с Конституцията и законите.
Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) На непридружен малолетен или непълнолетен чужденец,
търсещ или получил закрила, който е на територията на Република България, се назначава настойник,
съответно попечител, при условията и по реда на Семейния кодекс.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Държавната агенция за бежанците осъществява контрол и взема
мерки за предпазване на малолетните или непълнолетните чужденци, търсещи закрила, от физическо
или психическо насилие, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Непридружен малолетен или
непълнолетен чужденец, търсещ или получил закрила, ако няма назначен настойник, съответно
попечител, се представлява в производството от органа по чл. 15, ал. 7 от Закона за закрила на детето.
Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи
закрила, имат право на образование и професионално обучение при условията и по реда за българските
граждани.
(2) Чужденците, получили закрила, имат право на професионално обучение при условията и по
реда за българските граждани.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Председателят на Държавната агенция за бежанците може да
поиска от съда поставянето под запрещение на непълнолетен или пълнолетен чужденец, подал молба за
статут, който поради слабоумие или душевна болест не може да се грижи за своите работи.
Чл. 28. Чужденците, търсещи или получили закрила, които пребивават на територията на
Република България, са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите.
Раздел II.
Права и задължения на чужденците, търсещи закрила, по време на производството
Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) По време на производството чужденецът има право:
1. да остане на територията на Република България;
2. на подслон и храна;
3. на социално подпомагане по реда и в размера, определени за българските граждани;
4. на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско
обслужване при условията и по реда за българските граждани;
5. на психологическа помощ;
6. да получи регистрационна карта;
7. на преводач или тълковник.
(2) От правата по ал. 1 се ползват и чужденците, на които е образувано производство по чл. 67а,
ал. 2, т. 1 за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на статут.
От правата по ал. 1, т. 1, 6 и 7 се ползват и чужденците, на които е образувано производство по чл. 67а, ал.
2, т. 2 за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на статут.
(3) Чужденецът има право на достъп до пазара на труда, ако производството не приключи до
една година от подаването на молбата му за статут поради независещи от него причини.
(4) Чужденецът се настанява в транзитен, регистрационно-приемателен център или на друго
място за подслон от Държавната агенция за бежанците след преценка на здравословното състояние,
семейното и материалното положение на чужденеца при условия и по ред, определени от председателя
на Държавната агенция за бежанците. Чужденецът се подлага на медицински преглед и изследвания и
остава под карантина, докато станат известни резултатите.
(5) Правата по ал. 1, т. 2 и 3 не се предоставят на чужденец, който не принадлежи към уязвима
група, и:
1. подаде последваща молба за предоставяне на статут;
2. производството по молбата му за статут е спряно.
(6) Когато чужденецът разполага със средства за задоволяване на основните си жизнени
потребности, в производството по общия ред може да получи разрешение за настаняване за своя сметка
на избран от него адрес, като не получава финансова и материална помощ от Държавната агенция за
бежанците.
(7) Непридружените малолетни или непълнолетни чужденци се настаняват до навършване на
пълнолетие:
1. при роднини или близки;
2. в приемно семейство;
3. в специализирана институция;
4. в други места за настаняване със специални условия за малолетни и непълнолетни.
Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) По време на производството чужденецът е длъжен:
1. да изпълнява разпорежданията и да не пречи на длъжностните лица при изпълнение на
служебните им задължения;
2. да предаде всички притежавани негови и на придружаващите го малолетни и непълнолетни
деца документи, които могат да послужат за установяване на самоличността и гражданството им, както и
начина на предвижването и влизането им в Република България;
3. когато не притежава документите по т. 2, да удостовери самоличността си, датата и мястото на
раждане, семейното си положение, както и тези на придружаващите го малолетни и непълнолетни деца,
чрез декларация пред длъжностно лице, за верността на която носи наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс;
4. да спазва правилника за вътрешния ред в транзитните, регистрационно-приемателните и
интеграционните центрове, да участва в дейностите по поддръжката, хигиената и благоустройството им,
както и да опазва предоставеното му за ползване имущество;
5. да пребивава на адреси, разрешени му от Държавната агенция за бежанците;
6. да не навлиза в граничната зона на Република България без надлежно разрешение;
7. да не напуска територията на Република България без разрешението на Държавната агенция
за бежанците;
8. да съдейства за изясняване на неговия случай, като съобщава пълна и достоверна
информация на съответните длъжностни лица;
9. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) да даде пръстови отпечатъци.

Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) При прилагане на разпоредбите на този раздел се отчита
особеното положение на чужденците от уязвима група като малолетни или непълнолетни, бременни
жени, възрастни хора, самотни родители, придружени от малолетните или непълнолетните си деца, лица
с увреждания и такива, които са били обект на тежки форми на психическо, физическо или сексуално
насилие.
Раздел III.
Права и задължения на чужденците, получили закрила
Чл. 31. Чужденците в Република България с предоставено убежище или предоставен статут на
бежанец имат равни права и задължения.
Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Чужденец с предоставен статут на бежанец има правата и
задълженията на български гражданин, с изключение на:
1. 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;
2. да заема длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство;
3. да бъде военнослужещ;
4. други ограничения, изрично предвидени със закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Чужденецът се уведомява за правата и задълженията,
произтичащи от предоставения му статут, на език, който разбира.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 52 о т 2007 г.) На чужденец с предоставен статут на бежанец или
хуманитарен статут може да се окаже финансова помощ за настаняване в жилище за срок до 6 месеца от
влизане в сила на решението за предоставяне на статут, при условия и по ред, определени от
председателя на Държавната агенция за бежанците, съгласувано с министъра на финансите.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 52 о т 2007 г.) 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.
Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Непридружените малолетни или непълнолетни
чужденци, получили статут на бежанец или хуманитарен статут, се настаняват до навършване на
пълнолетие:
1. при роднини или близки;
2. в приемно семейство;
3. в специализирана институция;
4. в други места за настаняване със специални условия за малолетни и непълнолетни.
(2) Настаняването по ал. 1, т. 1 - 3 се извършва по реда на Закона за закрила на детето.
Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Чужденец с предоставен
статут на бежанец или хуманитарен статут има право да поиска да се събере със семейството си на
територията на Република България.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Председателят на Държавната агенция
за бежанците дава разрешение за събиране на семейството.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Председателят на Държавната агенция за бежанците отказва
разрешение:
1. когато по отношение на някой от членовете на семейството са налице обстоятелства по чл. 12,
ал. 1, т. 1 - 3;
2. по отношение на друг съпруг - в случай на многобрачие, когато чужденецът вече има съпруг в
Република България.
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Председателят на Държавната агенция за бежанците разрешава
събирането на непридружен малолетен или непълнолетен чужденец с предоставен статут с родителите
му или с друг пълнолетен член на семейството му или с лице, което отговаря за него по силата на закон
или обичай, когато родителите му са починали или са в неизвестност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Когато чужденецът не може да представи официални
документи, доказващи брака или родството, те се установяват с подписана от него декларация или по
друг начин.
(6) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Препис от решението се връчва на чужденеца по реда на чл. 76.
(7) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 52 о т 2007 г.) Визи на членовете на семейството се издават
след разрешението по ал. 2 и 4, от българските дипломатически или консулски представителства.
(8) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Държавната агенция за бежанците улеснява събирането на
разделени семейства, като съдейства на чужденците за издаване на пътни документи, визи и за
допускането им до територията на страната.
(9) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Когато местонахождението на членовете на семейството е
неизвестно, Държавната агенция за бежанците в сътрудничество с Върховния комисар на Организацията
на обединените нации за бежанците, Българския червен кръст и други организации предприема
действия за издирването им.

Чл. 35. Чужденец с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут е длъжен в срок 14
дни от получаването на решението за предоставяне на статут да се яви в общината на населеното място, в
която ще се установи, за да бъде вписан в регистъра на населението.
Чл. 36. Чужденец с предоставен хуманитарен статут има правата и задълженията на чужденец с
разрешено постоянно пребиваване в Република България.
Чл. 37. Органите на местното самоуправление и местната администрация приемат на своя
територия, вписват в регистрите за населението чужденците с предоставен статут на бежанец или
хуманитарен статут и техните семейства и предоставят възможност за реализиране на правата,
предоставени по този закон.
Чл. 38. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Чужденец с предоставено убежище, статут на бежанец
или хуманитарен статут може да придобие българско гражданство при условията и по реда на Закона за
българското гражданство.
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Чужденците, ползващи се от временна закрила, имат
право:
1. да останат на територията на Република България;
2. на труд и професионално обучение;
3. на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост;
4. на социално подпомагане;
5. на медицинска помощ при спешни състояния;
6. свободно да се завръщат в държавата си по произход.
(2) На чужденците, ползващи се от временна закрила, писмено се предоставя информация на
разбираем за тях език за правилата относно временната закрила.
(3) Чужденците от уязвима група, ползващи се от временна закрила, получават необходимото
им медицинско или друго обслужване при условията и по реда за българските граждани.
(4) Непридружените малолетни или непълнолетни чужденци, ползващи се от временна
закрила, се настаняват:
1. при роднини или близки;
2. в приемно семейство;
3. в специализирана институция;
4. в други места за настаняване със специални условия за малолетни и непълнолетни.
(5) Чужденец, ползващ се от временна закрила, който подаде молба за предоставяне на статут,
не може да се ползва от правата на чужденец в производство за предоставяне на статут.
(6) След прехвърляне на чужденеца на територията на друга държава - членка на Европейския
съюз, чужденецът престава да се ползва от правата по ал. 1 - 4.
Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Чужденец, ползващ се от временна закрила, има право да
се събере със своя съпруг, с техните ненавършили пълнолетие и невстъпили в брак деца, ако и те заявят
желание за това.
(2) Председателят на Държавната агенция за бежанците може да разреши събиране на
чужденец, ползващ се от временна закрила, с други близки роднини, живели заедно като част от
домакинството по време на събитията и които са били зависими от чужденеца в държавата по произход.
При всеки отделен случай се преценяват допълнителните затруднения, които биха възникнали за тях, ако
не се съберат.
(3) Когато местонахождението на членовете на семейството е неизвестно, Държавната агенция
за бежанците в сътрудничество с Върховния комисар на Организацията на обединените нации за
бежанците, Българския червен кръст и други организации предприема действия за издирването им.
(4) При събиране членовете на семейството имат всички права, предоставени на чужденците,
ползващи се от временна закрила.
(5) При събиране на семейството на територията на друга държава - членка на Европейския
съюз, чужденецът престава да се ползва от правата по чл. 39.
Раздел IV.
Документи на чужденците, подали молба за закрила или получили закрила (Загл. изм. ДВ, бр. 52 от 2007г.)
Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) На чужденците, търсещи или получили закрила, се
издават следните видове документи:

1. регистрационна карта;
2. карта на чужденец, получил убежище;
3. карта на бежанец;
4. карта на чужденец с хуманитарен статут;
5. удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище;
6. удостоверение за пътуване зад граница на бежанец;
7. удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут;
8. удостоверение за завръщане в Република България на чужденец;
9. разрешение за прехвърляне.
(2) Регистрационна карта се издава на чужденец, навършил 14 години, и на чужденец,
ненавършил 14 години, който не е придружаван от член на семейството си.
(3) Регистрационната карта не удостоверява самоличността на чужденеца.
Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Държавната агенция за бежанците издава:
1. регистрационна карта на чужденец, подал молба за убежище - за срок три месеца;
2. регистрационна карта на чужденец, на когото е образувано производство за определяне на
държавата, компетентна за разглеждането на молбата за статут - за срок три месеца;
3. регистрационна карта на чужденец, на когото е образувано ускорено производство за
предоставяне на статут - за срок един месец;
4. регистрационна карта на чужденец, на когото е образувано производство по общия ред за
предоставяне на статут - за срок три месеца;
5. регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила - за срока на
закрилата;
6. разрешение за прехвърляне на чужденец, ползващ се от временна закрила.
(2) До приключване на съответното производство срокът на валидност на регистрационната
карта по ал. 1, т. 1 - 4 може да бъде продължаван с първоначално определения срок.
(3) Когато срокът на временната закрила бъде продължен, продължава се съответно и срокът на
регистрационната карта на чужденец, ползващ се от временна закрила.
Чл. 42. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Удостоверението за пътуване зад граница на
чужденец, получил убежище, или на бежанец 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 българските
граждани, доколкото държавата, за която пътува, не предвижда други изисквания.
(2) 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. 43. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)
Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Регистрационната карта съдържа следните данни:
1. статус на чужденеца по този закон;
2. номер на документа;
3. единен граждански номер или личен номер на чужденец според статуса на чужденеца;
4. пол;
5. снимка на притежателя;
6. подпис на притежателя;
7. дата на издаване;
8. дата на изтичане на валидността;
9. дата на продължаване на срока;
10. органа, издал документа;
11. настоящ адрес;
12. основанието по този закон, което дава право на чужденеца да остане в Република България;
13. национален документ за самоличност;
14. други данни.
(2) Освен данните по ал. 1 регистрационната карта съдържа и заявените от чужденеца данни:
1. имена;
2. дата на раждане;
3. място на раждане;
4. гражданство;
5. имена и дата на раждане на неговите малолетни деца, които го придружават;

6. езиците, които владее.
(3) Имената на чужденеца в регистрационната карта се изписват по ред и брой, както са
изписани в документите за задгранично пътуване, с които е влязъл в Република България, или в друг
документ за самоличност. Когато чужденецът не притежава такива документи, имената му се изписват
по реда, по който са посочени в декларацията по чл. 30, т. 3.
Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Чужденец - притежател на регистрационна карта, е длъжен
да я пази от повреждане, унищожаване или изгубване.
Чл. 44б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) При издаването на документите по чл. 40, ал. 1, т. 1 и 9 и
при продължаването на срока на документите по чл. 40, ал. 1, т. 1 не се събират такси.
(2) Когато чужденец - притежател на регистрационна карта, я изгуби, повреди или унищожи,
при издаването на нова заплаща такса в размер 10 лв.
Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Образците на регистрационните карти се утвърждават с
акт на Министерския съвет и се обнародват в "Държавен вестник".
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Разрешението за прехвърляне по чл. 40, ал. 1, т. 9 се издава по
образец съгласно приложението.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 52 о т 2007 г.) Условията и редът за издаване и ползване на
документите за самоличност, които не са уредени в този раздел, се определят от Закона за българските
документи за самоличност.
Глава пета.
СПЕЦИАЛИЗИРАН ДЪРЖАВЕН ОРГАН И АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 46. Председателят на Държавната агенция за бежанците е орган на изпълнителната власт
със специална компетентност.
Чл. 47. (1) Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище София и с териториални поделения в страната.
(2) Териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците са:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) транзитни центрове - за регистрация, настаняване, медицинско
изследване и провеждане на производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на
молбата за предоставяне на статут, и на ускорено производство за незаконно пребиваващи чужденци;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) регистрационно-приемателни центрове - за регистрация,
настаняване, медицинско изследване, социално и медицинско подпомагане и провеждане на
производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на
статут, и на производство за предоставяне на статут на чужденци; за настаняване на чужденци, подали
молба за убежище;
3. интеграционни центрове - за осигуряване на обучение по български език, професионална
квалификация и други дейности, необходими за интегрирането на чужденците, търсещи или получили
закрила в Република България.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Транзитните, регистрационноприемателните и интеграционните центрове се откриват и закриват от Министерския съвет по
предложение на председателя на Държавната агенция за бежанците, съгласувано с министъра на
финансите, министъра на вътрешните работи, министъра на труда и социалната политика, министъра на
правосъдието, министъра на външните работи, министъра на регионалното развитие и
благоустройството, председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и кмета на съответната
община.
(4) Дейността, структурата, организацията на работа, съставът на Държавната агенция за
бежанците и на нейните поделения се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Председателят на Държавната агенция за бежанците:
1. предоставя, отказва, отнема и прекратява статут на бежанец и хуманитарен статут в
Република България; отнема временна закрила в случаите по чл. 17, ал. 4;
2. спира и прекратява производството за предоставяне на статут;
3. взема решения по молби за събиране на семейства;
4. взема решения по други молби на чужденците, на които е открито производство за
предоставяне на статут или им е предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут в Република
България;

5. информира Министерския съвет за необходимостта от въвеждане на временна закрила на
територията на Република България; информира за необходимостта от удължаване срока на временната
закрила;
6. издава наказателни постановления по глава осма;
7. утвърждава образците на документите, издавани от Държавната агенция за бежанците, с
изключение на регистрационната карта;
8. прави предложение до Министерския съвет за утвърждаване образците на регистрационните
карти;
9. определя решаващите органи в Държавната агенция за бежанците, които провеждат
производство по реда на глава шеста, раздел Iа;
10. определя интервюиращите органи на Държавната агенция за бежанците, които провеждат
ускорено производство по реда на глава шеста, раздел II;
11. управлява и разпределя средствата от бюджета, контролира целевото им разходване;
съгласувано с министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика определя
разходните норми за подпомагане с материални и финансови средства на чужденците, търсещи закрила
или получили статут.
(2) По искане на президента на Република България председателят на Държавната агенция за
бежанците дава мнение по подадена молба за убежище.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Ежегодно, както и при значителна промяна в общата ситуация в
дадена държава по произход и при увеличаване на потока от чужденци от тази държава, председателят на
Държавната агенция за бежанците определя категориите чужденци, чиито случаи следва да бъдат
разглеждани съобразно следните критерии:
1. характера и степента на зачитане правата на човека в съответните държави или части от тях;
2. дейността на международни организации в съответните държави;
3. политиката на други държави - членки на Европейския съюз, по отношение на търсещите
закрила от съответните държави по произход.
Чл. 49. (1) Председателят на Държавната агенция за бежанците се определя с решение на
Министерския съвет и се назначава от министър-председателя.
(2) Председателят на Държавната агенция за бежанците трябва да е български гражданин, който
няма друго гражданство, да има висше образование и не по-малко от пет години трудов стаж.
Чл. 50. (1) При изпълнение на своята дейност председателят на Държавната агенция за
бежанците се подпомага от двама заместник-председатели.
(2) Заместник-председателите се назначават от министър-председателя по предложение на
председателя на Държавната агенция за бежанците. Заместник-председателите трябва да са български
граждани, които нямат друго гражданство, с висше образование и не по-малко от пет години трудов стаж.
Чл. 51. (1) (Предишен текст на чл. 51 - ДВ, бр. 52 о т 2007 г.) Транзитните, регистрационноприемателните и интеграционните центрове се ръководят от директори.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Директорите на транзитните и регистрационно-приемателните
центрове вземат решения по чл. 29, ал. 4 - 7.
Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Председателят на Държавната агенция за бежанците може да
делегира правомощията си по чл. 48, ал. 1, т. 1 - 4 и 6, с изключение на правомощието да отнема статут, на
заместник-председателите на Държавната агенция за бежанците.
Чл. 53. Държавната агенция за бежанците:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) организира приемането и временното настаняване на
чужденците, подали молба за статут или получили закрила на територията на Република България, и в
сътрудничество с Българския Червен кръст и други неправителствени организации им оказва
съдействие за адаптиране към българските условия; организира курсове по български език и
професионална квалификация;
2. организира проучването и изясняването на фактите и обстоятелствата във връзка с
подадената молба за убежище по искане на президента на Република България;
3. издава удостоверителни документи;
4. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) във взаимодействие с централните органи на изпълнителната
власт, Българския Червен кръст и други неправителствени организации организира дейностите по
осигуряване на социална, медицинска и психологическа помощ на чужденците, подали молба за статут
или получили закрила; съдейства за интеграцията на чужденците, получили закрила;
5. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) във взаимодействие с органите на местното самоуправление и
местната администрация, Българския Червен кръст и други неправителствени организации провежда
разяснителна дейност по бежанските проблеми и, организира благотворителни акции за материално
подпомагане;

6. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) разработва самостоятелно или участва в подготовката на проекти
на нормативни актове и на международни договори, свързани със закрилата на чужденци, и разработва
програми за интегриране на чужденците, получили закрила в българското общество;
7. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) изпълнява възложените й функции с плана за действие при
временна закрила;
8. сътрудничи с Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците при
изпълнение на неговите функции, улеснява наблюдаване прилагането на разпоредбите на Конвенцията
за статута на бежанците от 1951 г. и Протокола за статута на бежанците от 1967 г. и предоставя
информация и статистически данни;
9. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)
10. възлага извършването на проучвания и изследвания по бежанските проблеми, организира
конференции и семинари и издава информационни материали по проблемите на бежанците;
11. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) организира подбора и регистрацията на преводачи, както и
обучението им относно специфичните изисквания при осъществяването на преводи;
12. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) е компетентна институция за средствата от Европейския
бежански фонд, като изготвя програми и ги съгласува с Европейската комисия, организира тръжни
процедури, избор на проекти, извършва плащания, осигурява техническо изпълнение, финансов
контрол, наблюдение и оценка на средствата, финансирани от фонда; част от тези правомощия могат да
бъдат делегирани на други държавни органи;
13. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) периодично предоставя на Европейската комисия данни за броя
на лицата, подали молба за статут, и за издадените регистрационни карти.
Чл. 54. (1) Държавната агенция за бежанците съвместно с Министерството на външните работи,
Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, Международния
комитет на Червения кръст и неправителствените организации осигурява съдействие на чужденците,
търсещи или получили закрила, пред органите на друга държава или пред международен орган за
снабдяването им с документи, необходими за реализирането на техните права.
(2) Когато по обективни причини чужденец, търсещ или получил закрила, не може да бъде
снабден с документ по реда на ал. 1, Държавната агенция за бежанците въз основа на установените от нея
данни и декларация, подписана от чужденеца, организира издаването на удостоверение. Въз основа на
него компетентните органи издават български документ, който му дава възможност да ползва тези права.
(3) Издадените по реда на ал. 2 документи заместват официалните документи, издавани на
чужденци от или чрез органите в техните страни.
(4) Притежаваните от чужденците, търсещи или получили закрила, чуждестранни документи
за образование, квалификация, научно звание или степен се признават съгласно вътрешното
законодателство и условията на международни договори, по които Република България е страна.
Чл. 55. Получени дарения, помощи, както и средствата по международни програми и
споразумения постъпват в извънбюджетна сметка на Държавната агенция за бежанците по реда на чл. 45,
ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и се използват за целите, за които са предоставени.
Чл. 56. (1) Държавната агенция за бежанците може самостоятелно или съвместно с органите на
местното самоуправление и местната администрация, Българския Червен кръст и други
неправителствени организации да организира спомагателни трудови дейности, чрез които чужденците,
търсещи или получили закрила, получават възможност за обучение с професионална насоченост и за
трудова реализация.
(2) Дейностите по ал. 1 се финансират с целеви средства от извънбюджетната сметка или от
държавния бюджет.
Чл. 57. Длъжностните лица от Държавната агенция за бежанците удостоверяват служебното си
положение със служебна карта. Органите на държавното управление и на местното самоуправление и
местната администрация са длъжни да оказват съдействие на длъжностните лица от Държавната агенция
за бежанците при изпълнение на служебните им задължения.

Глава шеста.
ПРОИЗВОДСТВО
Раздел I.
Общи правила
Чл. 58. (1) Чужденец, който иска да му бъде предоставено убежище, подава писмена молба до
президента на Република България. Когато молбата е подадена пред друг държавен орган, той е длъжен
незабавно да я изпрати на президента.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Чужденец може да заяви желание за предоставяне на статут
лично пред длъжностно лице в Държавната агенция за бежанците.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Когато молбата по ал. 3 е направена пред друг държавен орган,
той е длъжен незабавно да я изпрати на Държавната агенция за бежанците.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Чужденец, ползващ се от временна закрила, има право да подаде
молба за предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут.
(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Молителят, не по-късно от 15 дни от подаването на
молбата, трябва да бъде упътен на език, който разбира, относно реда за подаване на молбата, за
процедурата, която ще се следва, и за неговите права и задължения, както и за организации,
предоставящи правна и социална помощ на чужденци.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При
получаване на молба за предоставяне на особена закрила компетентните органи задължително изискват
писмено становище на Държавна агенция "Национална сигурност".
Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Молбата за предоставяне на статут може да бъде в устна,
писмена или друга 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.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Молбата трябва да съдържа искане към Република България.
Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Документите за самоличност на чужденеца, подал молба
за предоставяне на статут, се задържат и съхраняват в Държавната агенция за бежанците до
приключване на производството с влязло в сила решение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Длъжностни лица от Държавната агенция за бежанците
извършват обиск на чужденеца, проверяват носените от него вещи, фотографират го и снемат пръстови
отпечатъци и други идентифициращи белези при условията и по реда на Закона за Министерството на
вътрешните работи и при зачитане достойнството на чужденеца.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Длъжностните лица, осъществяващи действията по ал. 2, се
определят със заповед на председателя на Държавната агенция за бежанците.
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Пръстовите отпечатъци и другите идентифициращи белези,
както и личните данни на чужденеца могат да се използват при обмен на информация с други държави,
за целите на производството по раздел Iа, за което се уведомява чужденецът.
Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Молбата за предоставяне на убежище се регистрира в
администрацията на президента.
(2) Чужденецът, подал молба за предоставяне на статут, се регистрира в Държавната агенция за
бежанците и му се открива лично дело.
(3) Когато възникне основателно съмнение, че чужденецът не е малолетен или непълнолетен,
интервюиращият орган назначава експертиза за установяване на възрастта му.
(4) Когато възникне основателно съмнение, че чужденецът не може да се грижи за своите
работи поради слабоумие или душевна болест, интервюиращият орган назначава психиатрична
експертиза.
Чл. 62. Президентът на Република България може да предостави убежище и без да са
изпълнени изискванията на чл. 48, ал. 2 и чл. 53, т. 2.
Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Държавната агенция за бежанците има право да събира
данни за чужденците, подали молба за статут, с оглед определяне на държавата, компетентна да разгледа
молбата, установяване на самоличността и изясняване на обстоятелствата, свързани с подадената
молба.

(2) При регистрирането Държавната агенция за бежанците снема данни за имената,
гражданството, датата и мястото на раждане, пола, семейното положение и родствените връзки,
документите за самоличност и други документи на чужденците.
(3) Източник на данните по ал. 1 могат да бъдат както самите чужденци, така и български или
чуждестранни органи, физически или юридически лица.
(4) Не се допуска сведения за чужденците, търсещи или получили закрила, да се събират от и да
се предоставят на органите и организациите, осъществяващи преследване.
(5) В Държавната агенция за бежанците се създават собствени информационни фондове по ред,
определен от председателя й, при спазване на Закона за защита на личните данни.
Чл. 63а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) След регистрирането се определя дата за провеждане на
интервю. Чужденецът, подал молба за статут, се уведомява своевременно за датата на всяко следващо
интервю.
(2) Чужденецът е длъжен да представи своите доказателства до произнасянето по молбата му,
като в случай че не ги представи, произнасянето се извършва без тези доказателства.
(3) С чужденеца се провежда интервю, за което се съставя протокол. При необходимост за
нуждите на съответното производство интервюиращият орган провежда допълнителни интервюта.
(4) Чужденец, подал молба за статут, при заявено от него желание се интервюира от
интервюиращ орган или преводач, съответно от тълковник, от същия пол.
(5) Интервю не се провежда 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.
(6) Интервюто се провежда на заявен от чужденеца език. Когато това е невъзможно, интервюто
се провежда на език, за който може да се смята, че чужденецът владее.
(7) Протоколът се прочита на чужденеца и се подписва от него, от преводача, съответно от
тълковника, и от интервюиращия орган.
(8) Отказът на чужденеца да подпише протокола от интервюто се удостоверява с подписите на
двама свидетели. Причините за отказа се отбелязват в протокола.
(9) По време на интервюто представителят на непридружения малолетен или непълнолетен
чужденец има право да задава въпроси, допуснати от интервюиращия орган, и да излага съображения.
Чл. 64. Държавните органи са длъжни да предоставят исканата от Държавната агенция за
бежанците информация, необходима за изясняване на обстоятелствата по подадената молба.
Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Личните данни на чужденеца, станали известни по време на
производството за предоставяне на статут или след предоставянето на статут, се обработват в регистъра
на Държавната агенция за бежанците в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните
данни. Те могат да се използват и за целите на международното сътрудничество от държавите - страни
по Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г.
Чл. 66. (1) Спрямо чужденец с влязло в сила решение за отказ, прекратяване или отнемане на
статут или по отношение на когото производството е прекратено, се прилагат разпоредбите на Закона за
чужденците в Република България.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Държавната агенция за бежанците уведомява писмено
Министерството на вътрешните работи за решението по ал. 1.
Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Принудителните административни мерки "отнемане
правото на пребиваване", "принудително отвеждане до границата", "експулсиране" и "забрана за
влизане в страната" не се привеждат в изпълнение до приключване на производството с влязло в сила
решение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Принудителните административни мерки по ал. 1 се отменят,
когато на чужденеца е предоставено убежище статут на бежанец или хуманитарен статут.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато има основания да се смята, че чужденецът, търсещ или
получил закрила, представлява опасност за националната сигурност, или който веднъж осъждан с
влязла в сила присъда за тежко престъпление, представлява опасност за обществото.
Раздел I.
"а" Производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на
молбата за предоставяне на статут. Прехвърляне (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)
Чл. 67а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Производството по този раздел се провежда в
съответствие с Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета и Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета.
(2) Производството по този раздел се образува:
1. с регистрирането на чужденец, подал молба за предоставяне на статут;
2. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) при сезиране от Министерството на
вътрешните работи и от Държавна агенция "Национална сигурност" за незаконно пребиваващ на
територията на Република България чужденец;
3. по искане за поемане на отговорност или обратно приемане на чужденец.
(3) Производство по този раздел не се образува и не се провежда при последваща молба за
предоставяне на статут на територията на Република България.
Чл. 67б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) След образуване на производството се предприемат
необходимите действия за проверка на доказателствата и на обстоятелствата за определяне на
държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на статут.
(2) При необходимост с чужденеца се провежда интервю.
Чл. 67в. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) В случаите по чл. 67а, ал. 2, т. 1 след извършване на
проверка на доказателствата и получаване на отговор от запитаната държава решаващият орган:
1. образува производство за предоставяне на статут в Република България;
2. отказва да образува производство за предоставяне на статут в Република България и
разрешава прехвърлянето на чужденеца в компетентната държава.
Чл. 67г. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) В случаите по чл. 67а, ал. 2, т. 2 след извършване на проверка
на доказателствата и получаване на отговор от запитаната държава решаващият орган:
1. разрешава прехвърлянето на чужденеца в компетентната държава;
2. прекратява производството, когато запитаната държава откаже да поеме отговорност или да
приеме обратно чужденеца.
Чл. 67д. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Решаващият орган се произнася по искания за поемане
на отговорност или обратно приемане.
(2) Когато в случаите по чл. 67а, ал. 2, т. 3 се установи, че Република България е компетентна
държава за разглеждането на молбата, решаващият орган образува производството за предоставяне на
статут в Република България и се прилагат правилата на раздели II, III и IV от тази глава.
(3) Когато е получено искане за обратно приемане на чужденец, чиято молба вече е била
разгледана по същество в Република България, решаващият орган прекратява производството по този
раздел.
(4) Когато в случаите по чл. 67а, ал. 2, т. 3 се установи, че Република България не е компетентна
държава за разглеждане на молбата, решаващият орган отказва прехвърлянето на чужденеца и
прекратява производството по този раздел.
Чл. 67е. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
Решенията по този раздел се връчват по реда на чл. 76 и копия от тях се изпращат на Министерството на
вътрешните работи и на Държавна агенция "Национална сигурност".
Чл. 67ж. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Държавната агенция за бежанците уговаря със
съответния орган на държавата, компетентна за разглеждане на молбата, мястото, датата и часа на
пристигане на чужденеца на нейна територия, а в случаите на мълчаливо приемане - и реда за предаване
на чужденеца на компетентните органи.
(2) Предаването на чужденеца се извършва в изпълнение на решението на Държавната агенция
за бежанците, като всички негови документи се изпращат на държавата, компетентна за разглеждане на
молбата.
(3) Когато предаването не е осъществено, Държавната агенция за бежанците съгласува със
съответния орган на държавата, компетентна за разглеждане на молбата, нова дата на предаване.
Чл. 67з. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008
г.) Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност" осъществяват
административното сътрудничество по приемане на чужденец в Република България, когато тя е
определена за компетентна държава за разглеждане на молбата, и извършват действията по приемането
на чужденеца и предаването му на Държавната агенция за бежанците заедно с всички съпровождащи го
документи.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Министерството на вътрешните
работи и Държавна агенция "Национална сигурност" осъществяват административното
сътрудничество и извършват действията по прехвърлянето и предаването на чужденеца в държавата,
която е определена за компетентна за разглеждане на молбата, заедно с всички съпровождащи го
документи.

Чл. 67и. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Разноските по прехвърлянето на чужденеца до мястото на
пристигане в държавата, компетентна за разглеждане на молбата, и по транспортирането от мястото на
пристигане в Република България до Държавната агенция за бежанците се поемат от Република
България.
Чл. 67к. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Министерският съвет приема наредба за отговорността и
координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на този раздел.
Раздел II.
Ускорено производство
Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Ускорено производство се образува:
1. след влизане в сила на решението, с което се образува производството за предоставяне на
статут в Република България;
2. когато не бъде взето решение в сроковете по Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета и
Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията;
3. с регистрирането на чужденец, подал последваща молба за статут.
(2) Когато Република България е определена като компетентна или е приела обратно чужденец
съгласно Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията,
производството за предоставяне на статут се образува с регистрирането на чужденеца в Държавната
агенция за бежанците след неговото предаване.
(3) Ускорено производство не се образува, когато производството за определяне на държавата,
компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на статут, приключи с решение за неговото
прекратяване.
Чл. 69. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)
Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) В срок до три дни от образуване на производството
интервюиращият орган взема решение за:
1. отхвърляне на молбата като явно неоснователна по чл. 13, ал. 1;
2. прекратяване на производството по чл. 13, ал. 2 или чл. 15, ал. 1, т. 6, 8 и 9;
3. образуване на производство по общия ред.
(2) Ако в срока по ал. 1 не бъде взето решение, се преминава към производство по общия ред.
(3) В случаите по чл. 68, ал. 2 тридневният срок започва да тече от момента на получаване на
документите, съпровождащи чужденеца.
(4) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на експертното заключение по чл. 61, ал. 3 или 4.
(5) Липсата на достатъчно данни поради непровеждане на интервю по чл. 63а, ал. 5 не може да е
самостоятелно основание за отхвърляне на молбата.
(6) Решенията по този раздел се връчват по реда на чл. 76.
Чл. 71. (1) (Предишен текст на чл. 71 - ДВ, бр. 31 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)
Ускореното производство не се прилага по отношение на непридружен малолетен или непълнолетен
чужденец, подал молба за статут.
(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Ускореното производство не се
прилага, когато молбата за предоставяне на статут е подадена от чужденец, ползващ се от временна
закрила.
Раздел III.
Производство по общия ред
Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Производство по общия ред се образува:
1. след влизане в сила на решението по чл. 70, ал. 1, т. 3;
2. в случаите по чл. 70, ал. 2;
3. за чужденец, подал молба за статут при действието на временната закрила - с регистрирането
на чужденеца след прекратяване или отнемане на временната закрила.
(2) За непридружен малолетен или непълнолетен чужденец производство по общия ред се
образува:
1. след влизане в сила на решението, с което се образува производството за предоставяне на
статут в Република България;
2. когато не бъде взето решение в установените срокове;
3. с регистрирането му, когато подава последваща молба за статут;
4. когато Република България е компетентна държава за разглеждане на молбата - с
регистрирането на чужденеца в Държавната агенция за бежанците след неговото предаване;

5. когато молбата за статут е подадена при действието на временната закрила - с
регистрирането на чужденеца след прекратяване или отнемане на временната закрила.
Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Молбите за предоставяне на статут се разглеждат от
Държавната агенция за бежанците, като най-напред 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. 74. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) В срок до два месеца от образуване на производството по
общия ред интервюиращият орган изготвя становище, което заедно с личното дело представя на
председателя на Държавната агенция за бежанците за решаване.
Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) В срок до три месеца от образуване на производство по
общия ред председателят на Държавната агенция за бежанците взема решение, с което:
1. предоставя статут на бежанец;
2. отказва статут на бежанец;
3. предоставя хуманитарен статут;
4. отказва хуманитарен статут.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) При произнасяне по молбата за статут се преценяват всички
относими факти, свързани с личното положение на молителя, с държавата му по произход или с трети
държави. Когато твърденията на молителя не са подкрепени с доказателства, те се приемат за
достоверни, ако той е положил усилия да обоснове молбата си и е дал задоволително обяснение за
липсата на доказателства. Липсата на достатъчно данни за преследване, включително поради
непровеждане на интервю по чл. 63а, ал. 5, не може да е основание за отказ за предоставяне на статут.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Председателят на Държавната агенция за бежанците при
недостатъчност на събраните данни за конкретния случай може да продължава срока по ал. 1 до три
месеца, за което чужденецът се уведомява лично или със съобщение с обратна разписка.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)
Чл. 76. (1) Препис от решението на председателя на Държавната агенция за бежанците се
връчва на чужденеца, търсещ закрила. Съдържанието на решението, както правата и задълженията,
произтичащи от него, му се съобщават на език, който владее.
(2) Връчването се удостоверява с подписи на чужденеца, търсещ закрила, и на преводача,
съответно тълковника. Отказът да подпише решението се удостоверява с подписите на двама свидетели.
(3) Ако решението не бъде връчено лично в 14-дневен срок от издаването му, на чужденеца се
изпраща съобщение с обратна разписка.
(4) При неявяване в 7-дневен срок от получаване на съобщението с обратната разписка
решението се счита за връчено.
(5) Ако съобщението с обратната разписка се върне в Държавната агенция за бежанците поради
невъзможност за връчване, решението се счита за връчено.
(6) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) След връчване на решението чужденецът има право да се
запознае с личното си дело.

Раздел IV.
Спиране и прекратяване на производството за предоставяне на статут. Производство
за отнемане и прекратяване на предоставен статут (Загл. изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)
Чл. 77. (1) По предложение на съответния интервюиращ орган председателят на Държавната
агенция за бежанците спира производството за предоставяне на статут на основание чл. 14.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Спряното производство се възобновява, когато чужденецът,
търсещ закрила, представи доказателства, че е имал обективни причини за промяна на адреса или
обективни пречки за неявяване или несъдействие на длъжностните лица.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) По предложение на интервюиращия орган, когато са налице
условията, предвидени в този закон, или по молба на чужденеца председателят на Държавната агенция
за бежанците прекратява производството за предоставяне на статут.
Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Интервюиращият орган прави предложение за отнемане
или прекратяване на предоставения статут при наличие на нови данни.
(2) Производството за отнемане или прекратяване на статут се образува с решение на
председателя на Държавната агенция за бежанците.

(3) Чужденецът се уведомява с писмо с обратна разписка за образуването на производството,
причините за това и датата и мястото за провеждане на интервю, по време на което да изложи
възраженията си срещу отнемането или прекратяването на статута.
(4) При провеждане на производството за отнемане или прекратяване на статут се прилагат
съответно чл. 63, 63а, 74 и чл. 75, ал. 3.
(5) В срок три месеца от образуване на производството председателят на Държавната агенция
за бежанците взема решение, с което отнема или прекратява статута. Председателят на Държавната
агенция за бежанците взема решението и без възраженията на чужденеца, когато те не са направени по
зависещи от него причини.
(6) Когато не намери основание за отнемане или прекратяване на статута, председателят на
Държавната агенция за бежанците прекратява производството.
Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Производството за отнемане или прекратяване на статут
може да бъде образувано и въз основа на молба на чужденеца с предоставен статут.
(2) При подаването на молбата се прилага чл. 59, ал. 1.
(3) Молбата съдържа:
1. имената, адреса и единния граждански номер на чужденеца;
2. причините за подаване на молбата;
3. в какво се състои искането;
4. подпис на чужденеца.
(4) В едномесечен срок от подаване на молбата председателят на Държавната агенция за
бежанците взема решение, с което прекратява статута.
Чл. 79а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Решенията по този раздел се връчват по реда на чл. 76, с
изключение на решението за спиране на производството.
Раздел V.
Правила при временна закрила
Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Министерският съвет:
1. прави искане до Европейската комисия за въвеждане на временна закрила;
2. информира Европейската комисия за възможностите на Република България да приеме
чужденци, нуждаещи се от временна закрила;
3. определя национален пункт за връзка и уведомява другите държави - членки на Европейския
съюз, и Европейската комисия;
4. приема план за действие при временна закрила в Република България;
5. прави искане до Европейската комисия за прекратяване на временната закрила или за
удължаване на срока й;
6. предприема мерки за улесняване доброволното завръщане на чужденците, ползващи се от
временна закрила или спрямо които временната закрила е прекратена.
(2) Планът за действие при временна закрила съдържа:
1. организацията и функциите на временен оперативен орган за изпълнението на плана;
2. начина на финансиране;
3. условията и реда за осигуряване на храна и подслон.
Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Временният оперативен орган обменя информация с
държавите - членки на Европейския съюз, и с органите на Европейския съюз, както и с Върховния
комисар на Организацията на обединените нации за бежанците, относно националното законодателство
и други разпоредби по прилагането на временната закрила, броя на чужденците, ползващи се от
временна закрила, възможностите за допълнителен прием и информация за отделни чужденци в
случаите на събиране на семейства и прехвърляне на чужденци, ползващи се от временна закрила.
(2) Временният оперативен орган осъществява сътрудничество с международни и български
организации по въпроси, свързани с временната закрила.
Чл. 82. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Временната закрила се прекратява със:
1. изтичането на срока, за който е постановена;
2. решение на Съвета на Европейския съюз.
(2) Председателят на Държавната агенция за бежанците отнема временна закрила на чужденец
в случаите по чл. 17, ал. 4. При отнемането се прилага чл. 78 и решението се връчва по реда на чл. 76.
(3) След прекратяването или отнемането на временната закрила спрямо чужденеца, освен ако е
подал молба за предоставяне на статут, се прилагат разпоредбите на Закона за чужденците в Република
България.

Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Република България приема обратно на територията си
чужденци, регистрирани в страната като ползващи се от временна закрила, които без разрешение
пребивават или се опитват да влязат на територията на друга държава - членка на Европейския съюз.
(2) Република България приема обратно на територията си чужденци, регистрирани в страната
като ползващи се от временна закрила, които са се завърнали в държавата си по произход.

Глава седма.
СЪДЕБЕН КОНТРЛ
(Загл. "Раздел I Обжалване на решенията в ускореното производство" зал. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)
Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Решенията по глава шеста, раздел Iа могат да се обжалват
в 7-дневен срок от връчването им пред Административния съд - град София, чрез органа, издал
решението. Жалбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго.
(2) Решенията по чл. 51, ал. 2 и чл. 70, ал. 1, т. 1 и 2 могат да се обжалват в 7-дневен срок от
връчването им пред административния съд по настоящия адрес от регистрационната карта на
чужденеца. Жалбата се подава чрез органа, издал решението.
(3) Подадената след срока жалба се връща на подателя срещу разписка. Когато връщането се
извършва с писмо с обратна разписка и писмото се върне в Държавната агенция за бежанците поради
невъзможност за предаване, жалбата се прилага към личното дело на чужденеца.
(4) Жалбата и заверено копие от личното дело на чужденеца се изпращат незабавно на съда.
Жалбата спира изпълнението на решението по чл. 70, ал. 1, т. 1 и 2.
(5) Съдът образува делото в тридневен срок от постъпването на жалбата.
Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г.) 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 страните трябва да бъдат призовани най-късно три
дни преди заседанието.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Когато съдът отмени обжалваното решение по чл. 70, ал.
1, т. 1 и 2 и върне делото със задължителни указания за ново решаване, интервюиращият орган в
ускореното производство е длъжен да вземе ново решение в тридневен срок от получаване на съдебното
решение.
(3) Когато съдът потвърди обжалваното решение, то се привежда в изпълнение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г.) Решението на административния съд не
подлежи на касационно обжалване.
Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)
(Загл. "Раздел II Обжалване в общото производство" зал. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)
Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Решенията по чл. 34, ал. 3, чл. 39а, ал. 2, чл. 75, ал. 1, т. 2 и 4,
чл. 78, ал. 5 и чл. 82, ал. 2 могат да се обжалват пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
връчването им.
Чл. 88. (1) (Предишен текст на чл. 88 - ДВ, бр. 52 о т 2007 г.) Жалбата се подава чрез
председателя на Държавната агенция за бежанците. Подадената жалба спира изпълнението на
решението.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Подадената след срока жалба се връща на подателя срещу
разписка. Когато връщането се извършва с писмо с обратна разписка и писмото се върне в Държавната
агенция за бежанците поради невъзможност за предаване, жалбата се прилага към личното дело на
чужденеца.
Чл. 89. В 3-дневен срок от получаването на жалбата председателят на Държавната агенция за
бежанците изпраща жалбата и личното дело на Върховния административен съд.
Чл. 90. (1) Върховният административен съд разглежда жалбата в срок до един месец в открито
заседание с призоваване на страните.
(2) Когато Върховният административен съд отмени обжалваното решение и върне личното
дело със задължителни указания за ново решаване, председателят на Държавната агенция за бежанците
е длъжен да вземе ново решение в срок 14 дни.
(3) Решението на съда подлежи на касационно обжалване.
Чл. 91. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) За
неуредените в тази глава случаи се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс и
Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 92. (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Производствата по реда на тази глава се освобождават от
държавни такси и заплащане на други разноски с изключение на разноските за експертизи. Разноските
за експертизи не се заплащат, ако чужденецът не разполага със средства за задоволяване на основните си
жизнени потребности..

Глава осма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Чужденец, който повреди или унищожи вещ, предоставена
му за ползване от Държавната агенция за бежанците, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., като заплаща и
стойността на вещта.
Чл. 94. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)
Чл. 95. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Нарушенията по този закон се констатират с актове,
съставени от длъжностни лица в Държавната агенция за бежанците, определени със заповед на
председателя й.
(2) Въз основа на съставените актове председателят на Държавната агенция за бежанците,
изрично оправомощен от него заместник-председател или директор на териториално поделение издава
наказателни постановления.
(3) Съставянето на актовете за установяване на нарушенията, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършват съгласно разпоредбите на Закона за
административните нарушения и наказания.
Глава девета.
СПИСЪЦИ НА СИГУРНИ ДЪРЖАВИ (НОВА - ДВ, БР. 52 ОТ 2007 Г.)
Чл. 96. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Република България приема за сигурни държави по произход
и трети сигурни държави държавите, включени в минималния общ списък, приет от Съвета на
Европейския съюз.
Чл. 97. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Министерският съвет прави предложение до Европейската
комисия за промени в минималния общ списък на сигурни държави по произход и на трети сигурни
държави.
Чл. 98. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Председателят на Държавната агенция за бежанците,
съгласувано с министъра на външните работи, ежегодно до 30 ноември внася за приемане от
Министерския съвет национални списъци на сигурни държави по произход и на трети сигурни държави.
(2) При приемането на списъците Министерският съвет, позовавайки се на източници на
информация от държавите - членки на Европейския съюз, Върховния комисар на Организацията на
обединените нации за бежанците, Съвета на Европа или на други международни организации,
преценява степента, в която държавата предлага защита срещу преследване, въз основа на:
1. актовете, приети в тази област, и начина, по който се прилагат;
2. начина, по който се спазват правата и свободите, уредени в Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи, в Международния пакт за граждански и политически права или
Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или
наказание;
3. начина, по който се спазва забраната за експулсиране или връщане по смисъла на
Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г.;
4. съществуването на система за ефективни санкции срещу нарушенията на тези права и
свободи.
(3) Министерският съвет уведомява Европейската комисия за държавите, включени в
националните списъци на сигурните държави по произход и на третите сигурни държави.
Чл. 99. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Чужденец, подал молба за статут, може да оборва
презумпцията за сигурност на държавата, включена в списък по чл. 96 или 98.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) По смисъла на този закон:
1. "Чужденец" е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на друга
държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и лице, което не се разглежда като
гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство.
2. "Чужденец, търсещ закрила" е този, който е заявил желание за получаване на особена
закрила по този закон до приключване разглеждането на молбата.

3. "Членове на семейството" са:
а) съпругът, съпругата или лицето, с което се намира в доказано стабилна и дълготрайна връзка
и техните ненавършили пълнолетие, невстъпили в брак деца;
б) навършилите пълнолетие, невстъпили в брак деца, които не са в състояние да осигурят сами
издръжката си поради сериозни здравословни причини;
в) родителите на всеки от съпрузите, които не са в състояние сами да се грижат за себе си
поради напреднала възраст или тежко заболяване и се налага да живеят в едно домакинство със своите
деца.
4. "Непридружен" е този малолетен или непълнолетен чужденец, който се намира на
територията на Република България и не е придружен от свой родител или друго пълнолетно лице, което
отговаря за него по силата на закон или обичай.
5. "Раса, религия, националност, определена социална група и политическо мнение или
убеждение" са понятия по смисъла на Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и на чл. 10, ал. 1 от
Директива 2004/83/ЕО на Съвета относно минималните стандарти за признаването и правното
положение на гражданите на трети държави или лицата без гражданство като бежанци или като лица,
които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на
предоставената закрила.
6. "Последваща молба" е молба за предоставяне на статут в Република България, която
чужденецът подава, след като има прекратен или отнет статут на бежанец или хуманитарен статут, или
производството за предоставяне на статут в Република България е приключило с влязло в сила решение.
7. "Държава по произход" е държавата, чийто гражданин е чужденецът, или ако е без
гражданство - държавата по постоянното му местоживеене.
8. "Сигурна държава по произход" е държавата, в която установеният правов ред и неговото
съблюдаване в рамките на демократичната обществена система не допускат осъществяването на
преследване или действия на преследване и не съществува опасност от насилие в ситуация на вътрешен
или международен въоръжен конфликт.
9. "Трета сигурна държава" е държава, различна от държавата по произход, в която чужденецът,
подал молба за статут, е пребивавал и:
а) няма основания да се опасява за живота или свободата си поради раса, религия,
националност, принадлежност към определена социална група или политическо мнение или
убеждение;
б) е защитен от връщане до територията на държава, в която съществуват условия за
преследване и застрашаване на правата му;
в) не е изложен на опасност от преследване, от изтезание или от нечовешко или унизително
отнасяне или наказание;
г) съществува възможност да поиска статут на бежанец и при предоставянето му да се ползва от
закрила като бежанец;
д) са налице достатъчно основания да се смята, че ще бъде допуснат до територията на тази
държава.
§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2001/55/ЕО на
Съвета за минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на
разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите членки в полагането на усилия
за прием на такива лица и понасяне на последиците от този прием, Директива 2003/9/ЕО на Съвета за
определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище, глава пета на
Директива 2003/86/ЕО на Съвета за правото на събиране на семейството, Директива 2004/83/ЕО на
Съвета за минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети
държави или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от
международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила и Директива
2005/85/ЕО на Съвета за минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на
статут на бежанец в държавите членки.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. Този закон влиза в сила шест месеца от обнародването му в "Държавен вестник" и отменя
Закона за бежанците (обн., ДВ, бр. 53 от 1999 г.; попр., бр. 97 от 1999 г.; изм., бр. 45 от 2002 г.).
§ 3. Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет е правоприемник на Агенцията
за бежанците при Министерския съвет.
§ 4. Започнатите до влизането в сила на този закон производства се разглеждат по досегашния
ред.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) До откриването на транзитни центрове производствата по глава
шеста, раздели Iа и II се провеждат в регистрационно-приемателни центрове или на места, определени
от председателя на Държавната агенция за бежанците.
§ 6. В Закона за българските документи за самоличност (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53,
67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2 съюзът "и" се заменя със запетая и след думите "Министерството на транспорта"
се добавя "и съобщенията и Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет".
2. В чл. 8 се създава ал. 3:
"(3) Когато заявлението по ал. 2 се отнася до документ за самоличност на чужденец, търсещ
или получил закрила по Закона за убежището и бежанците, съответната служба на Министерството на
вътрешните работи уведомява незабавно Държавната агенция за бежанците или най-близкото й
териториално поделение."
3. В чл. 9, ал. 2 съюзът "и" се заменя със запетая и след думите "картата на бежанец" се добавя "и
картата на чужденец с хуманитарен статут".
4. В чл. 14:
а) точка 4 се изменя така:
"4. временно удостоверение на бежанец и временно удостоверение на бежанец в ускорено
производство;";
б) създават се т. 10, 11 и 12:
"10. карта на чужденец с хуманитарен статут;
11. удостоверение на чужденец с временна закрила;
12. удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут."
5. В чл. 21, ал. 1 се създава изречение второ: "Когато чужденците, търсещи или получили
закрила, не притежават такива документи, имената им се изписват по реда, по който те ги посочат в
подписана от тях декларация пред компетентния орган.”
6. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) Временното удостоверение на бежанец се издава веднага след откриването на
производството за предоставяне на статут. Временно удостоверение на бежанец се издава и на
чужденец, ненавършил 14 години, който не е придружаван от пълнолетен член на семейството му."
7. В чл. 57, ал. 2 думите "търсещите бежански статут чужденци" се заменят с "чужденците,
търсещи или получили закрила по Закона за убежището и бежанците".
8. В чл. 58 след думата "страната" се поставя запетая и се добавя: "с изключение на чужденец,
притежаващ временно удостоверение на бежанец".
9. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1:
аа) точка 3 се изменя така:
"3. временно удостоверение на бежанец - издава се от Държавната агенция за бежанците на
чужденци, на които е открито производство по общия ред за предоставяне статут на бежанец, а временно
удостоверение на бежанец в ускорено производство - от Държавната агенция за бежанците на чужденци,
на които е открито ускорено производство за предоставяне статут на бежанец, със срокове, определени в
Закона за убежището и бежанците;";
бб) в т. 4 след думите "статут на бежанец" се добавят "или убежище" и цифрата "3" се заменя с
"5";
вв) в т. 5 след думата "бежанец" се поставя тире и се добавя "издава се от органите на
Министерството на вътрешните работи на чужденец с предоставен статут на бежанец или убежище със
срок на валидност до 5 години, но не по-голям от срока на валидност на картата на бежанец";
гг) създават се т. 9, 10 и 11:
"9. карта на чужденец с хуманитарен статут - издава се от органите на Министерството на
вътрешните работи на чужденец с предоставен хуманитарен статут със срок на валидност до 3 години;
10. удостоверение на чужденец с временна закрила - издава се на чужденци, получили
временна закрила, при условията и по реда, определени с акта за постановяване на временната закрила;
11. удостоверения за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут - издава се от
органите на Министерството на вътрешните работи на чужденец с предоставен хуманитарен статут със
срок на валидност до 3 години, но не по-голям от срока на валидност на картата на чужденец с
хуманитарен статут.";

б) алинея 2 се изменя така:
"(2) Удостоверението за завръщане в Република България на чужденец се издава на лице без
гражданство или на чужденец с предоставена закрила в Република България, изгубил в чужбина
българския си документ за самоличност, по ал. 1, т. 5, 6 и 11. Същият документ се издава и на чужденец
по чл. 34, ал. 3 и чл. 58, ал. 5 от Закона за убежището и бежанците, когато не притежава валидни
национални документи за пътуване."
10. В чл. 60 на края се поставя запетая и се добавя "с изключение на документите по чл. 59, ал. 1,
т. 3".
11. Създава се чл. 60а:
"Чл. 60а. Срокът на удостоверението за пътуване зад граница на бежанец, както и на
удостоверението за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут, може да бъде продължаван
от българско дипломатическо или консулско представителство след съгласуване с Държавната агенция
за бежанците."
12. В чл. 61 се правят следните изменения:
а) в ал. 2 думите "разрешен статут на бежанец" се заменят с "предоставено убежище, статут на
бежанец или хуманитарен статут";
б) алинея 3 се изменя така:
"(3) В документите за самоличност на продължително пребиваващите в страната чужденци
или на тези, които са в производство за предоставяне статут на бежанец, се вписва настоящият адрес."
13. В чл. 62 се правят следните изменения:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) Предоставянето на документа по предходната алинея не се изисква от чужденец, търсещ
или получил закрила, когато е влязъл в страната без документи."
14. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се § 9б:
"§ 9б. Всички документи за самоличност на чужденци, които са в процедура за предоставяне на
бежански статут, или на бежанци, издадени до влизането в сила на Закона за убежището и бежанците, са
валидни до изтичането на срока, за който са издадени.";
б) в § 21 след думите "чужденци и бежанци" се поставя запетая и се добавя "издавани от
органите на Министерството на вътрешните работи";
в) в § 23 съюзът "и" се заменя със запетая и след думите "министъра на транспорта" се добавя "и
съобщенията и председателя на Държавната агенция за бежанците".
§ 7. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от
1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7 след думата "чужденците" се поставя запетая и думата "бежанци" се заменя с
"търсещи или получили закрила".
2. В чл. 28а, ал. 1 думите "статут на бежанец" се заменят със "закрила по Закона за убежището и
бежанците", а изречението "Фактическите и правните действия във връзка с получаването на
разрешението се извършват от Агенцията за бежанците." се заличава.
3. В чл. 44, ал. 1 думите "Агенцията за бежанците" се заменят с "Държавната агенция за
бежанците".
§ 8. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37 от 2001 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2, т. 2, буква "в" след думата "бежанец" се добавя "или хуманитарен статут".
2. В чл. 26, ал. 2 т. 2 се изменя така:
"2. временно удостоверение на бежанец или съобщение за раждане на дете от родители със
статут на бежанец или хуманитарен статут;".
3. В чл. 52 след думата "гражданство" се поставя запетая и думите "или със статут на бежанец"
се заменят със "със статут на бежанец или с хуманитарен статут."
§ 9. В чл. 70 от Закона за насърчаване на заетостта (ДВ, бр. 112 от 2001 г.) ал. 3 се изменя така:
"(3) Не се изисква разрешение за работа на чужденци с постоянно пребиваване в Република
България или на чужденци, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен
статут."
§ 10. В чл. 4 от Закона за Българския Червен кръст (обн., ДВ, бр. 87 от 1995 г.; изм., бр. 44 от 1999
г.) т. 6 се изменя така:
"6. подпомага чужденците, търсещи или получили закрила в Република България по Закона за
убежището и бежанците;".

§ 11. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г.,
бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1 от 2002 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 33, т. 4 след думата "бежанец" се поставя запетая и се добавя: "хуманитарен статут".
2. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1, т. 3 думите "по чл. 33, т. 3" се заменят с "по чл. 33, т. 4";
б) в ал. 2:
аа) създава се нова т. 2:
"2. за лицата по чл. 33, т. 4 - от датата на откриване на производство за предоставяне статут на
бежанец или право на убежище;";
бб) досегашната т. 2 става т. 3.
§ 12. В чл. 13а от Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от
2001 г.) след думата "бежанец" се добавя "или убежище".
§ 13. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
------------------------Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 16 май 2002 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)
§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с
изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по
съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, §
78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, §
132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно
замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с
"Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УБЕЖИЩЕТО
И БЕЖАНЦИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2007 Г.)
§ 85. Започнатите до влизането в сила на този закон производства се разглеждат по
досегашните правила.
§ 86. В срок до един месец от влизането в сила на този закон Министерският съвет утвърждава
образците на регистрационните карти по чл. 45, ал. 1.
§ 87. Всички документи за самоличност на чужденци, които са в производство за предоставяне
на статут, издадени до влизането в сила на този закон, са валидни до изтичането на срока, за който са
издадени.
§ 88. До утвърждаването на образците на регистрационните карти по чл. 45, ал. 1 и
изработването на регистрационните карти на чужденец, на когото е образувано:
1. ускорено производство или производство по общия ред за предоставяне на статут, се издават
документи по досегашния образец и ред;
2. производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за статут,
се издава временно удостоверение на бежанец в ускорено производство с отбелязване, че
производството е по реда на глава шеста, раздел Iа.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"
(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)
§ 44. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г.
Приложение към чл. 45, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)
Образец на разрешение за прехвърляне на лица, ползващи се от временна закрила
Релевантни актове от Европейското законодателство
ДИРЕКТИВА 2004/83/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за
признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или
като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на
предоставената закрила
ДИРЕКТИВА № 2003/86/ЕО НА СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на
семейството
ДИРЕКТИВА 2003/9/ЕО НА СЪВЕТА от 27 януари 2003 година относно минималните норми за
приемане в държавите-членки на лица търсещи убежище
ДИРЕКТИВА 2001/55/ЕО НА СЪВЕТА от 20 юли 2001 година относно определянето на минималните
стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масов наплив на разселени лица и за мерките за
поддържане на баланса между държавите-членки в полагането на усилия от тяхна страна за прием на такива лица и
понасяне на последиците от този прием
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2725/2000 НА СЪВЕТА от 11 декември 2000 година относно създаването на
система "Евродак" за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската
конвенция
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 26 юни 1997 година относно наблюдение на прилагането на актовете, приети
в областта на убежището
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 4 март 1996 година относно процедура за предупреждаване и неотложност
при разпределяне на тежестта при временно приемане и пребиваване на разселени лица
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 4 март 1996 година определена от Съвета на основание на член К.3 от Договора за
Европейския съюз относно хармонизираното приложение на определението на термина "бежанец" по смисъла на
член 1 на Женевската конвенция за статута на бежанците от 28 юли 1951 година

НАРЕДБА
ЗА ОТГОВОРНОСТТА И КООРДИНАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ,
ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 343/2003 НА
СЪВЕТА ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КРИТЕРИИ И МЕХАНИЗМИ ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, КОМПЕТЕНТНА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА МОЛБА
ЗА УБЕЖИЩЕ, КОЯТО Е ПОДАДЕНА В ЕДНА ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ОТ ГРАЖДАНИН
НА ТРЕТА СТРАНА, РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1560/2003 НА КОМИСИЯТА ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2003
Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 343/2003 НА
СЪВЕТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КРИТЕРИИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, КОЯТО Е КОМПЕТЕНТНА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА МОЛБА ЗА
УБЕЖИЩЕ, КОЯТО Е ПОДАДЕНА В ЕДНА ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ОТ ГРАЖДАНИН НА
ТРЕТА СТРАНА, РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2725/2000 НА СЪВЕТА ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА "ЕВРОДАК" ЗА СРАВНЯВАНЕ НА ДАКТИЛОСКОПИЧНИ
ОТПЕЧАТЪЦИ С ОГЛЕД ЕФЕКТИВНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ДЪБЛИНСКАТА КОНВЕНЦИЯ
И РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 407/2002 НА СЪВЕТА ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
НЯКОИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2725/2000 ОТНОСНО
СЪЗДАВАНЕТО НА СИСТЕМАТА "ЕВРОДАК" ЗА СРАВНЯВАНЕ НА ДАКТИЛОСКОПИЧНИ
ОТПЕЧАТЪЦИ С ОГЛЕД ЕФЕКТИВНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ДЪБЛИНСКАТА КОНВЕНЦИЯ
Приета с ПМС № 332 от 28.12.2007 г.
Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат отговорностите, редът и начините на
взаимодействието между Министерството на вътрешните работи (МВР) и Държавната агенция
за бежанците при Министерския съвет за извършване на съвместни действия и обмен на
информация при осъществяване на функциите им, определени със закон, във връзка с
прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за
установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за
разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин
на трета страна (ОВ, Специално издание 2007 г., Глава 19, том 06), наричан по-нататък
"Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета", Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2
септември 2003 г. за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на
Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е
компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите
членки от гражданин на трета страна (ОВ, Специално издание 2007 г., Глава 19, том 06),
наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията", Регламент (ЕО) № 2725/2000
на Съвета от 11 декември 2000 г. за създаване на система "Евродак" за сравняване на
дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (ОВ,
Специално издание 2007 г., Глава 19, том 03), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 2725/2000
на Съвета", и Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета от 28 февруари 2002 г. за определяне на
някои условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 2725/2000 относно създаването на
системата "Евродак" за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното
прилагане на Дъблинската конвенция (ОВ, Специално издание 2007 г., Глава 19, том 03),
наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета".
(2) От разпоредбите на наредбата не произтичат никакви права и задължения, които
могат да бъдат ползвани пряко от или за чужденците, подали молба за статут.
Чл. 2. Държавната агенция за бежанците координира дейностите за осъществяване на
взаимодействието с компетентните органи на МВР по прилагането на наредбата.
Чл. 3. Условията за достъп до информационните фондове и обмен на информация се
уреждат със споразумение между МВР и Държавната агенция за бежанците.
Чл. 4. (1) При необходимост с цел повишаване на оперативността се създават екипи за
осъществяване на съвместни действия от служители на Държавната агенция за бежанците,
Главна дирекция "Гранична полиция" в Генерална дирекция "Полиция" към Национална
служба "Полиция" на МВР, наричана по-нататък "Главна дирекция "Гранична полиция" МВР", и дирекция "Миграция" в Генерална дирекция "Полиция" към Национална служба
"Полиция" на МВР, наричана по-нататък "дирекция "Миграция" - МВР".
(2) Решението по ал. 1 се взема от председателя на Държавната агенция за бежанците
съгласувано с директорите на Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, и на дирекция
"Миграция" - МВР.
Чл. 5. Финансовите средства за осъществяване на дейностите, предвидени в наредбата,
се осигуряват от бюджетите на МВР и на Държавната агенция за бежанците.

Глава втора.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МВР И ДЪРЖАВНАТА
АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ
Раздел I.
Действия на Държавната агенция за бежанците
Чл. 6. Длъжностните лица от Държавната агенция за бежанците:
1. провеждат производство и вземат решение за определяне на държавата членка,
компетентна да разгледа молбата за статут, съгласно Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета и
Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията;
2. уведомяват писмено Научноизследователския институт по криминалистика и
криминология (НИКК - МВР) за изтриване или блокиране данните на лица, въведени в
системата "Евродак", които са придобили гражданство в някоя от държавите членки или са
получили статут на бежанец в Република България.
Чл. 7. (1) Когато чужденец заяви пред държавен орган, че желае да получи статут в
Република България, длъжностните лица от Държавната агенция за бежанците:
1. регистрират чужденеца, откриват лично дело и снемат пръстови отпечатъци в
съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета и Регламент (ЕО) №
407/2002 на Съвета;
2. издават регистрационна карта съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за
убежището и бежанците и извършват необходимите действия за определяне на държавата
членка, компетентна да разгледа молбата за статут;
3. след влизане в сила на решението по чл. 6, т. 1 незабавно изпращат копие на Главна
дирекция "Гранична полиция" - МВР, и на дирекция "Миграция" - МВР; копие не се изпраща,
ако Република България е компетентна да разгледа молбата за статут и чужденецът е настанен в
териториално поделение на Държавната агенция за бежанците.
(2) В производството за определяне на държавата членка, компетентна да разгледа
молбата за статут, образувано на основание чл. 67а, ал. 2, т. 2 от Закона за убежището и
бежанците, длъжностните лица от Държавната агенция за бежанците извършват действията по
ал. 1, т. 2 и 3.
(3) Когато чужденецът се намира на територията на Република България и има
решение, с което друга държава членка е определена за компетентна да разгледа молбата му,
длъжностните лица от Държавната агенция за бежанците:
1. изготвят laissez-passer, което се подписва от председателя на Държавната агенция за
бежанците, предоставя се на дирекция "Миграция" - МВР, а копие се изпраща на Главна
дирекция "Гранична полиция" - МВР;
2. предоставят информация на дирекция "Миграция" - МВР, относно
местопребиваването на чужденеца, здравословното му състояние и необходимостта от
съпровождането му, както и за други лица, които го придружават;
3. съгласуват с държавата членка и с дирекция "Миграция" - МВР, мястото, датата и
часа на пристигане на чужденеца на нейна територия;
4. уведомяват и Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, за окончателно
определените място, дата и час за прехвърляне на чужденеца в държавата членка.
8. (1) Когато чужденецът се намира на територията на друга държава членка и
Република България е компетентна да разгледа молбата му за статут или да го приеме обратно,
длъжностните лица от Държавната агенция за бежанците:
1. проверяват в автоматизираните информационни фондове за наложена принудителна
административна мярка на чужденеца "забрана за влизане в Република България" и при
наличие на такава уведомяват органа, който я е наложил, за отмяната й;
2. съгласуват с държавата, където се намира чужденецът, мястото, датата и часа на
пристигането му в Република България и изискват копие на laissez-passer;

3. изпращат на Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, копие на laissez-passer,
копие на решението по чл. 6, т. 1 и съобщават датата, мястото и часа на пристигането на
чужденеца; предоставят информация за необходимостта от специални условия при
посрещането му;
4. информират писмено Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, за мястото, до
което трябва да бъде съпроводен и предаден чужденецът.
(2) Когато на чужденеца е бил отказан статут в Република България с влязло в сила
решение и Република България е длъжна да го приеме обратно, длъжностните лица от
Държавната агенция за бежанците уведомяват дирекция "Миграция" - МВР, и Главна дирекция
"Гранична полиция" - МВР, и им изпращат копие от решението.

Раздел II.
Действия на дирекция "Миграция" - МВР
Чл. 9. Длъжностните лица от дирекция "Миграция" - МВР:
1. уведомяват Държавната агенция за бежанците за чужденец, незаконно пребиваващ
на територията на Република България, за който е установено, че е подал молба за статут в друга
държава членка;
2. осъществяват действия по прехвърляне на чужденец от Република България към
друга държава членка;
3. уведомяват писмено НИКК - МВР, за чужденец, въведен в системата "Евродак" като
задържан при незаконно преминаване на външна граница и изведен от територията на
държавите членки.
Чл. 10. Когато незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец
е принудително настанен в специален дом за временно настаняване на чужденци и заяви, че
желае да получи статут, длъжностните лица от дирекция "Миграция" - МВР:
1. незабавно уведомяват по електронна поща, факс, телефон или с писмо Държавната
агенция за бежанците, че чужденецът желае да получи статут в Република България;
2. предоставят на Държавната агенция за бежанците копия от документи,
удостоверяващи здравословното състояние на чужденеца;
3. изпращат на Държавната агенция за бежанците копия от всички документи,
необходими за определяне на държавата членка, компетентна да разгледа молбата за статут.
Чл. 11. Когато незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец
е принудително настанен в специален дом за временно настаняване на чужденци и се установи,
че е подавал молба за статут в друга държава членка, длъжностните лица от дирекция
"Миграция" - МВР:
1. уведомяват по електронна поща, факс, телефон или с писмо Държавната агенция за
бежанците за задържането на чужденеца и за мястото, където е настанен;
2. изпращат на Държавната агенция за бежанците копия от всички документи,
необходими за определяне на държавата членка, компетентна да разгледа молбата за статут.
Чл. 12. (1) Когато друга държава членка е компетентна да разгледа молбата за статут на
чужденец, който се намира на територията на Република България, длъжностните лица от
дирекция "Миграция" - МВР:
1. потвърждават датата, часа и мястото на прехвърлянето на чужденеца в държавата
членка;
2. извършват действията по прехвърлянето на чужденеца в държавата членка заедно с
всички съпровождащи го документи;
3. при необходимост съпровождат чужденеца до държавата членка.
(2) Когато чужденецът се намира в териториално поделение на Държавната агенция за
бежанците, длъжностните лица от дирекция "Миграция" - МВР, го приемат и осъществяват
действията по прехвърлянето му в компетентната държава членка, като средствата се
осигуряват от бюджета на МВР.
(3) След осъществяване на прехвърлянето дирекция "Миграция" - МВР, незабавно
уведомява писмено Държавната агенция за бежанците.

Чл. 13. След получаване на информация по чл. 8, ал. 2 длъжностните лица от дирекция
"Миграция" - МВР, приемат чужденеца от служителите на Главна дирекция "Гранична
полиция" - МВР, на съответния граничен контролно-пропускателен пункт и осъществяват
действията по извеждането му от страната.
Чл. 14. За провеждане на производство по реда на глава VI, раздел Iа от Закона за
убежището и бежанците дирекция "Миграция" - МВР, осигурява достъп на длъжностни лица от
Държавната агенция за бежанците до специалните домове за временно настаняване на
чужденци.

Раздел III.
Действия на Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР
Чл. 15. Длъжностните лица от Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР:
1. уведомяват Държавната агенция за бежанците за чужденец, преминал държавната
граница на Република България и заявил желание да получи статут;
2. осъществяват действия по прехвърлянето на чужденец от или към Република
България съгласно Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1560/2003 на
Комисията, като средствата се осигуряват от бюджета на МВР;
3. уведомяват писмено НИКК - МВР, за изтриване данните на чужденец, въведен в
системата "Евродак" като задържан при незаконно преминаване на външна граница и изведен
от територията на държавите членки.
Чл. 16. (1) Когато е задържан чужденец, извършил опит за незаконно преминаване на
държавната граница на Република България и заявил, че желае да получи статут, длъжностните
лица от Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР:
1. извършват действията, предвидени при задържане на чужденец, извършил опит за
незаконно преминаване на държавната граница на Република България;
2. незабавно уведомяват по електронна поща, факс, телефон или с писмо Държавната
агенция за бежанците, че чужденецът желае да получи статут в Република България, и изпращат
молбата му;
3. предават чужденеца на дирекция "Миграция" - МВР, за настаняване в специален дом
за временно настаняване на чужденци и копия на всички документи;
4. изпращат на Държавната агенция за бежанците копия на документите, необходими за
определяне на държавата членка, компетентна да разгледа молбата за статут (заповед за
задържане, протокол за обиск, обстоятелствен протокол), и документи, удостоверяващи
здравословното състояние на чужденеца.
(2) Алинея 1, т. 3 не се прилага спрямо чужденци от уязвими групи, като непридружени
малолетни и непълнолетни чужденци, бременни жени, лица с психически и физически
увреждания, които се предават на Държавната агенция за бежанците.
Чл. 17. Когато чужденецът се намира на територията на друга държава членка и
Република България е компетентна да разгледа молбата му за статут или да го приеме обратно,
длъжностните лица от Главна дирекция "Гранична Полиция" - МВР:
1. след получаване на информация по чл. 8, т. 2 извършват действията по приемане на
чужденеца и съпровождащите го документи;
2. предават чужденеца в териториално поделение на Държавната агенция за бежанците
заедно със съпровождащите го документи, като се изготвя предавателно-приемателен
протокол;
3. след получаване на информация по чл. 8, ал. 2 предават чужденеца на дирекция
"Миграция" - МВР, за извеждане от страната.

Раздел IV.
Действия на Научноизследователския институт по
криминалистика и криминология - МВР
Чл. 18. Научноизследователският институт по криминалистика и криминология - МВР,
е администратор на автоматизираната дактилоскопна идентификационна система "Евродак" на
територията на Република България.
Чл. 19. Длъжностните лица от НИКК - МВР:
1. обучават длъжностните лица от Държавната агенция за бежанците, Главна дирекция
"Гранична полиция" - МВР, и дирекция "Миграция" - МВР, за работа с работните станции за
снемане на пръстови отпечатъци;
2. приемат пръстовите отпечатъци от работните станции на Държавната агенция за
бежанците, Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, и дирекция "Миграция" - МВР;
3. обработват, въвеждат и сравняват пръстовите отпечатъци в националната и
централната база данни на системата "Евродак" в съответствие с разпоредбите на Регламент
(ЕО) № 2725/2000 на Съвета и Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета;
4. информират поделението на МВР, подало пръстовите отпечатъци, и Държавната
агенция за бежанците за резултата от сравнението чрез електронно съобщение, генерирано от
системата, писмено или по електронна поща;
5. изпращат искане за изтриване или блокиране на данни в централната база данни на
системата "Евродак" съгласно Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета и Регламент (ЕО) №
407/2002 на Съвета.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Държава членка" е всяка държава, прилагаща Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета,
Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията, Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета и Регламент
(ЕО) № 407/2002 на Съвета.
2. "Laissez-рasser" е временно удостоверение, предназначено за прехвърляне на
кандидат за убежище по Приложение IV на Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията (образец
по Приложение I).

Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 67к от Закона за убежището и бежанците.

