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Илиана Савова работи в БХК от 1996 г. по въпросите 

на убежището и миграцията. От 1997 г. е 

координатор на Националната правна мрежа за 

бежанци, а от 2001 г. е директор на Програмата за 

правна защита на бежанци и мигранти. Завършила е 

Юридическия факултет на СУ „Свети Климент 

Охридски“, има специализации по права на човека и 

бежанско право в Европейския съд по правата на 

човека и Ню Колидж, Оксфорд. Член на Софийска 

адвокатска колегия. Лектор по бежанско и 

имиграционно право към Центъра за обучение на 

адвокати „Кръстьо Цончев“ на Висшия адвокатски 

съвет. 

 Държавата има право да откаже на всекиго 
достъп до своята територия, освен на 
собствените си граждани9. 

 Влизането без разрешение и не на 
определените за това места се наказва като 
престъпление10. 

 Незаконно влезлите или пребиваващите 
без разрешение чужденци могат да бъдат 
връщани в техните държави по 
принудителен ред11. 

 

Общото правило е, че държавата има право да откаже 
на всекиго достъп до нейната територия, освен на 
собствените си граждани. Граничните органи са 
длъжни да откажат достъп на онези чужденци, които 
нямат валиден документ за пътуване (паспорт), 
разрешение за влизане (виза) или за пребиваване. В 
други случаи, достъпът може да се откаже по преценка 
на граничните органи въпреки наличието на валидни 
документи, визи или разрешителни. Отказът за достъп 
до територията се нарича недопускане (non admission). 

Тези правила се отнасят до опитите за влизане по 
законен начин на определените за това места през 
граничните контролно-пропускателни пунктове 
(ГКПП). Пресичането на границата и влизането на 
територията не през определените за това места и без 

                                            
9 Член 35, ал. 2 от Конституцията на Република България 
10 Член 279, ал. 1 от Наказателния кодекс 

разрешението на граничните власти е в нарушение на 
закона. Някои държави санкционират такива 
нарушения с глоба, но в България незаконното влизане 
и пребиваване се наказва като престъпление.  

Освен това държавата чрез имиграционните си органи 
може да предприеме принудителни административни 
мерки по връщане до страните им на произход на 
чужденците, които са влезли или пребивават на 
нейната територия без разрешение. 

От всяко от тези правила обаче законът допуска 
изключения. 

1. Достъпът до територия на търсещите 
закрила се гарантира от закона. 

2. Забранява се връщането на лице, търсещо 
закрила обратно в страната, от която бяга 
(принцип non-refoulement). 

3. Влезлите на територията не по законен 
начин не се наказват, ако са го сторили, за 
да потърсят убежище и закрила. 

Достъп до територия 

Съгласно закона всеки чужденец може да поиска 
предоставяне на закрила в България (чл. 4, ал. 1 от 
ЗУБ). Изразът „всеки“ означава, че законът не поставя 
никакви изисквания за редовен документ за 
самоличност, разрешение за влизане или за 
пребиваване, така че право да търсят закрила имат 
както законно влезлите и законно пребиваващите 
чужденци, така и незаконно влезлите или незаконно 
пребиваващите чужденци.  
Органите, пред които чужденецът е заявил желание да 
кандидатства за международна закрила, са длъжни да 
дадат указания относно реда за подаване на молбата 
за това (чл. 58, ал. 5 от ЗУБ).  
Такава информация, упътване и съдействие се дължи 
дори тогава, когато чужденецът се намира в места за 
задържане, специален дом за временно настаняване 
на чужденци (СДВНЧ) или на граничен контролно-
пропускателен пункт, включително в транзитните зони, 

11 Член 41 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) 



  

 

17 Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“  01/2020 

Бежанците: днес и утре 

като следва да се осигури и превод за улесняване на 
достъпа до процедурата (чл. 58, ал. 6 от ЗУБ). 
Осигуряването на превода може да бъде направено 
както от органа, приемащ молбата, така и от други 
държавни органи или неправителствени организации. 
Молбата за предоставяне на международна закрила 
може да бъде в устна, писмена или друга форма, като 
при необходимост се осигурява преводач или 
тълковник за глухонеми лица. Молбата, която не е 
писмена, се записва от съответното длъжностно лице 
и се подписва или заверява по друг начин от молителя 
и от преводача или тълковника (чл. 59, ал. 1 от ЗУБ). 
 

Забрана за връщане (non-refoulement) 

Законът изрично забранява чужденец, който е влязъл 
в България, за да поиска закрила, или който е получил 
закрила, да бъде връщан на територията на държава, в 
която са застрашени неговият живот или свобода по 
причините, изброени в Женевската конвенция за 
статута на бежанците от 1951 г. (раса, религия, 
националност, принадлежност към определена 
социална група или политическо мнение), или ако е 
изложен на опасност от изтезания или други форми на 
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или 
наказание.  
 
Тази забрана се прилага незабавно от момента на 
заявяването на желанието да се търси закрила (чл. 4, 
ал. 4 от ЗУБ и чл. 33, ал. 1 от Бежанската конвенция от 
1951 г.). 
 
От тази забрана се допускат изключения само ако след 
получаването на закрила се установи, че за това лице 
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. 

 

Забрана за наказване (non punishment) 

Законът прогласява, че не се наказва онзи, който влезе 
незаконно през границата на страната, за да се ползва 
от правото на убежище съгласно с Конституцията (чл. 
279, ал. 5 от Наказателния кодекс и чл. 31 от 
Бежанската конвенция от 1951 г.).  
Към момента убежището, което България предоставя 
на чужденци, включва три форми, а именно: 

 убежище, предоставяно от президента на 
Републиката в правомощията му на държавен 
глава; 

 международна закрила, предоставяна от орган 
на изпълнителната власт (административен 
орган) – Държавна агенция за бежанците. 
Международната закрила обхваща два вида 

индивидуален статут - статут на бежанец и 
хуманитарен статут; 

 временна закрила, предоставяна с 
постановление на Министерски съвет. 
Временна закрила се предоставя по групов 
признак при масово навлизане на бежанци 
заради война или природно бедствие.  

 
На основание на Наказателния кодекс съдилищата би 
следвало да освободят от наказателна отговорност за 
незаконно влизане през границата всички лица, 
потърсили убежище и закрила, независимо дали и 
каква форма на закрила са посочили, че търсят.  
Въпреки това законът изисква влезлите не по 
законоустановения ред, за да поискат закрила, да 
пристигат направо от територия, където са били 
застрашени животът и свободата им, и ги задължава да 
се представят незабавно на компетентните органи и да 
посочат уважителни причини за незаконното си 
влизане или пребиваване на територията на страната 
(чл. 4, ал. 5 от ЗУБ и чл. 31 от Бежанската конвенция от 
1951 г.). 
По правило, наказателна отговорност носят само 
пълнолетните и вменяеми лица. Непълнолетните 
деца, които са навършили 14 години, но 
ненавършилите 18 години, могат да бъдат наказвани 
за престъпление само ако се прецени, че са разбрали 
свойството и значението на деянието си и са могли да 
ръководят постъпките си. Малолетните деца, които не 
са навършили 14 години, не носят наказателна 
отговорност за деянията си, но спрямо тях при 
необходимост могат да бъдат вземани възпитателни 
мерки.  
Невменяемите поради умствена недоразвитост или 
продължително или краткотрайно разстройство на 
съзнанието също не се наказват, а по отношение на тях 
могат да бъдат приложени принудителни медицински 
мерки. 

 

Важно е да се знае, че: 

•Спрямо чужденците, влезли незаконно през 
границата, за да се ползват от правото си на 
убежище, не се налага наказание за това деяние, 
въпреки че по закон то съставлява престъпление. 

•Непълнолетните деца над 14 до 18-годишна 
възраст носят наказателна отговорност само ако са 
могли да разбират свойството и значението на 
деянието и да ръководят постъпките си. 

•Малолетните деца под 14 години не носят никаква 
наказателна отговорност.  


