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Въведение 
 
Настоящият годишен доклад се основава на наблюдение, насочено върху 

институционалната уредба и фактическото взаимодействие между различните държавни 

органи, както и върху правните и практически стандарти за провеждане на производствата, 

уредени в националното бежанско законодателство1 и тяхното съответствие с принципите 

на международната закрила и общите правни стандарти в областта на убежището на 

Европейския съюз (acquis communautaire).  

 

От 1 януари до 31 декември 2019г. наблюдението е осъществено от трима адвокати по 

отношение на производствените действия в териториалните поделения на Държавната 

агенция за бежанците при Министерския съвет, постановените индивидуални 

административни актове по заявления за предоставяне на закрила и съдопроизводствата 

по разглеждане на жалби против такива актове.  Наблюдавани са 595 производствени 

действия, които кореспондират на идентичен брой кандидати, търсещи закрила, от които 

424 мъже, 98 жени, 31 придружени деца (9 момчета и 22 момичета) и 42 непридружени 

деца (37 непридружени непълнолетни и 5 непридружени малолетни). Всички случаи на 

наблюдавани непридружени деца са на момчета.   

 

Видовете наблюдавани производствени действия обхващат: 

 

 205 регистрации (ТЦ-Пъстрогор: 6, РПЦ-Харманли: 151, РПЦ-Баня: 21, РПЦ-Овча 
купел-София: 4, РПЦ-Враждебна-София: 10, РПЦ-Военна рампа-София: 7 / СДВНЧ-
Бусманци: 6 ) 

 
 170 интервюта в производство по общия ред (ТЦ-Пъстрогор:3, РПЦ-Харманли: 123, 

РПЦ-Баня: 0, РПЦ-Овча купел-София: 16, РПЦ-Враждебна-София: 13, РПЦ-Военна 
рампа-София: 7, СДВНЧ-Бусманци: 8 ) 

 
 89 решения на ДАБ по подадени молби за международна закрила 
 
 131 съдебни заседания по жалби срещу решения на ДАБ 

Наблюдението до април 2019г. бе осъществявано ad hoc поради липсата на достъпен 

седмичен график на планираните от ДАБ производствени действия, а от април 2019г. при  

предоставени седмични графици от администрациите на РПЦ и ТЦ, макар да бе установено, 

че графиците не винаги са пълни и не включват всички насрочени и проведени регистрации 

и интервюта.  

 

                                                

 
1  Закон за убежището и бежанците, в сила от  1 декември 2002г.  (обн. ДВ бр.54/2002); 
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Възпроизвеждането  

на настоящия доклад е допустимо с 

изключение за търговски цели и при 

условие за изрично посочване на 

източника. 
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Част І. Методология 
 

Предмет на наблюдението са производствените действия, провеждани по реда на Закона 

за убежището и бежанците от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет 

(ДАБ). Съгласно закона2 ДАБ е компетентният национален орган, който осъществява 

регистрацията, разглеждането на индивидуални молби за убежище и закрила, подадени на 

територията на Република България и вземането на решения по тях.  

 

Наблюдението обхваща всички фази на производствените действия на администрацията от 

регистрацията на търсещия закрила през отделните етапи на производството до връчването 

на решение по нея. Наблюдение се извършва също и върху качеството на актовете 

(решенията) на ДАБ, постановявани в административното производство и 

съдопроизводствата по жалби против отрицателни решения по молби за международна 

закрила. 

 

Наблюдението се извършва ежеседмично на случаен принцип и включва събиране на данни 

за начина, способите и практиките по провеждане на производствата по ЗУБ, които се 

отразяват в стандартни формуляри за оценка на интервю (Приложение 1), оценка на 

решение (Приложение 2) и наблюдение на съдопроизводствата (Приложение 3).  

 

Мониторингът на процедурата на административна фаза се осъществява в териториалните 

поделения на ДАБ, а именно - регистрационно-приемателните центрове (РПЦ) в гр. София, 

с. Баня, община Нова Загора и гр. Харманли, транзитния център (ТЦ) в с. Пъстрогор, община 

Свиленград, откритото през 2016г. помещение от затворен тип3 в 3-ти блок на СДВНЧ София 

(кв.“Бусманци“) на подчинение на ДАБ за производство в условия на задържане за 

възможно  най-кратък срок, както и в СДВНЧ към Дирекция „Миграция“ на МВР, където и 

през 2019 година продължи провеждането на производствени действия по разглеждане на 

молби за предоставяне на международна закрила.  

 

Наблюдението върху актовете (решенията) на административния орган, постановявани в 

тези производства, се извършва в териториалните поделения на ДАБ, а наблюдението върху 

съдопроизводствата по жалби против отрицателни решения - в съответните регионални 

административни съдилища и Върховния административен съд като последна, касационна 

съдебна инстанция.  

 

В своите коментари към настоящия доклад Държавната агенция за бежанците оспори 

базата за сравнимост между резултатите в доклада с положението през предходните 

периоди. БХК прие, че констатациите за влошаване или подобряване действително следва 

                                                

 
2 Чл.2, ал.3 от Закона за убежището и бежанците (ЗУБ); 
3 Чл.45б във връзка с чл.47, ал.4 от ЗУБ;  
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да се основават на еднакъв брой наблюдавани действия от съответния вид, за да е налице 

обективна възможност за статистическо съпоставяне. По тази причина считано от 1 януари 

2020г. наблюдението през 2020 г. ще се извършва на базата на предварително зададени 

абсолютни количествени показатели въз основа на методология, изготвена чрез способите 

на статистическия анализ. 
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Част ІІ. Констатации 
 

2.1. Производство по предоставяне на международна закрила 
 

2.1.1. Достъп до процедура и регистрация  

  

а).  срок на регистрацията 

 

Националният закон урежда4 правото да се заяви молба за международна закрила както 

пред длъжностно лице от Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет (ДАБ), 

така и пред други държавни органи, които са длъжни незабавно да препратят молбата до 

ДАБ. Обичайно това са органите на МВР, занимаващи се с административния контрол на 

границите (Главна дирекция „Гранична полиция“, ГДГП) или административния контрол на 

чужденците (Дирекция „Миграция“, ДМ).  

 

По правило, кандидатите, които са подали молба за международна закрила пред 

длъжностно лице на Държавната агенция за бежанците, следва да бъдат регистрирани в 

срок от 3 работни дни5 от подаването на молбата.  

 

Когато молбата за международна закрила е заявена пред друг държавен орган – най-често 

органите на МВР, регистрацията от ДАБ на заявителите трябва да бъде извършена в срок от 

6 работни дни6 от подаването на молбата.  

 

ДАБ следва да извърши личната регистрация7 на чужденеца, който е подал молбата за 

закрила, като за тази цел се попълва регистрационен формуляр, снемат се отпечатъци, 

провеждат се действия по обиск и преглед на вещите и се открива лично дело на чужденеца.  

 

През 2019г. отново бе констатирано неспазване на срока за регистрация от 6 работни дни 

средно с 12 календарни дни, равняващи се на 10 работни дни, или, закъснение от средно 4 

работни дни.  За сравнение  закъснението през 2018 г. беше 9 календарни дни, равняващи 

се на 7 работни дни или закъснение само от 1 работен ден8. Основната причина за 

неспазването на срока бе практиката на Дирекция „Миграция“ – МВР да не освобождава 

своевременно чужденците, подали първа молба за закрила пред администрацията на 

СДВНЧ по реда на чл.58, ал.4 от ЗУБ. Тази практика на ДМ-МВР доведе до констатираното 

                                                

 
4 Чл. 58, ал. 3 и 4 от ЗУБ; 
5 Чл. 61, ал. 2 от ЗУБ 
6 Чл.58, ал.4 от ЗУБ; 
7 Чл. 61, ал. 2-6 от ЗУБ;  
8 Спазването на срока за регистрация през предходните години: 2017г. - 9 работни дни при закъснение с 1 работен 
ден; 2016г. закъснението е било с 1 работен ден; през 2015г. -  10 календарни, или, 8 работни дни при закъснение 
с 2 работни дни, през 2014г. - 11 календарни, или, 9 работни дни при закъснение с 1 работен ден;  2013г. - 45 
календарни, или, 33 работни дни при закъснение с 27 работни дни; 
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влошаване на стандарта за своевременна регистрация на молбите за закрила, подадени 

пред друг държавен орган, което застави ДАБ-МС да организира допълнителни мерки по 

провеждане на регистрация на тези чужденци извън нейните териториални поделения в 

нарушение на закона9. В резултат това от всички чужденци, подали молба за закрила в 

СДВНЧ на МВР, 25.5%10 бяха освободени след изтичане на законово установения срок от 6 

работни дни, а 0.15%11 бяха незаконно задържани за повече от 6 месеца.  
  

б).  нарушения на забраната за връщане (non-refoulement) 

 

Значително по-съществено нарушение на закона, което продължи да бъде наблюдавано и 

през 2019г., бе провеждането на производства по предоставяне на международна закрила 

в центровете за административно задържане на чужденци (СДВНЧ) от органите на ДАБ. 

През 2019г. в СДВНЧ на МВР наблюдението установи незаконно задържане на 36 чужденци, 

търсещи закрила, спрямо които бяха проведени производствени действия по ЗУБ в 

нарушение на националния закон. От тях бяха наблюдавани 14 производства, от които 6 

регистрации и 8 интервюта по общия ред.  

 

Като причина за задържането Държавната агенция за бежанците посочва отказа за 

освобождаване на тези конкретни кандидати от депортационните центрове от страна на 

администрацията, която ги управлява – а именно, Дирекция „Миграция“ на Министерството 

на вътрешните работи (виж, по-горе 2.1.1.а).  

 

От своя страна, Дирекция „Миграция“ на МВР посочва като необходимост от задържане на 

кандидатите за международна закрила заради допълнителни индивидуални проверки и 

скрининг.  

 

Както и предходната година се установи, обаче, пряка зависимост между притежаваните от 

тези кандидати валидни документи за самоличност и незаконното им задържане в СДВНЧ 

от МВР след 6-дневния срок от подаването на молбата им за закрила. Това сочи, че 

незаконното задържане от МВР на кандидати за международна закрила се прави с цел да 

се изпълни принудителното им връщане, което значително се улеснява от притежаването 

на валидни документи за самоличност.  Така се установи ситуация, в което кандидати за 

закрила без документи и безспорно установена самоличност получаваха достъп до 

процедура и регистрация в указания от закона срок, докато кандидати редовни документи 

и с установена самоличност бяха незаконосъобразно задържани от МВР. 

 

                                                

 
9 §5 от Допълнителните разпоредби на Закона за убежището и бежанците. 
10 334 търсещи закрила от общо 1331 чужденци, подали молба за закрила в СДВНЧ на МВР. 
11 2 търсещи закрила от общо 1331 чужденци, подали молба за закрила в СДВНЧ на МВР. 
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Задържането с цел извеждане на незаконно пребиваващ чужденец12 и задържането на 

кандидат за международна закрила13 се обуславят от различни правни режими (Решение от 

30.11.2009 г., делото К., С-357/09 P., EU: C: 2009:741, т. 45).  

 

По силата на самия закон14 (ex lege) наложените от МВР принудителни мерки по връщане 

(депортиране) и задържане на незаконно пребиваващ чужденец се спират автоматично от 

момента на подаването на молба за международна закрила до приключването с 

окончателно решение на производството по нейната преценка от ДАБ и съда.  

 

Това положение се потвърждава и от практиката на съдилищата, в това число – Върховния 

административен съд15, които приемат, че с подаването на молба за предоставяне на 

закрила статуса на молителя се променя от незаконно пребиваващ чужденец на търсещо 

международна закрила лице като промяната в правния статус настъпва автоматично, 

съгласно чл. 6, ал.1 Директива 2013/33/ЕС (Приемателна директива).  

 

Поради това съдилищата приемат, че с промяната на правния статус лицата, заявили молба 

за закрила пред органите на МВР, отпада и правното основание за тяхното задържане в 

СДВНЧ, а МВР следва да преразгледа заповедите за принудително настаняване (Решение 

на Съда на Европейския съюз от 30.05.2013 г., дело M. A., С-534/11, ЕU: C: 2013:343). 

 

Въпреки това Дирекция „Миграция“ продължи и през 2019г. да провежда подготвителни 

действия по връщането на определени кандидати за международна закрила с първи молби 

паралелно с провеждането на бежанското им производство, докато те оставаха задържани 

в депортационните центрове за незаконно пребиваващи чужденци. Това значително 

влошава правните гаранции на задържаните по този начин кандидати да получат правилна, 

но най-вече - непредубедена оценка на молбите им за международна закрила. 

 

През 2019г. тази незаконосъобразна практика на МВР ескалира в реалното изпълнение на 

принудително връщане спрямо 4 кандидати за закрила с подадена първа молба във 

флагрантно нарушение на принципа за забрана на връщането (non refoulement), въведен 

в чл.33, ал.1 от Женевската конвенция за статута на бежанците, чл.9 от Директива 2013/32/ЕС 

(Процедурна директива) и чл.4, ал.3, б. «б», чл.5 in fine от Директива 2008/115/ЕС за връщането, 

както и чл.4, ал.3 и чл.67, ал.1 от националния Закон за убежището и бежанците.  

 

 

 

                                                

 
12 Уредено в чл. 44, ал. 6 от ЗЧРБ, съответно в чл. 15 от Директива 2008/115/ЕС 
13 Предвидено в чл.45б, ал. 1 ЗУБ, съответно в чл. 7 и 8 Директива от 2013/33/ЕС и чл. 26 от Директива 
2013/32/ЕС  
14 Чл.67, ал.1 от ЗУБ 
15 Определение №612 от №612/17.01.2017г. на Върховен административен съд, Седмо отделение по адм.д.№ 
14218/2016г.  
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в).  производство в депортационните центрове на МВР 

 

Съгласно националният закон, в случай че наистина е наложително определени кандидати 

за международна закрила да бъдат задържани във връзка с установяване на тяхната 

самоличност или проверка за евентуална заплаха за националната сигурност или 

обществения ред16,  председателят на Държавната агенция за бежанците може да 

постанови задържане в център или помещение на ДАБ от затворен тип (ЦЗТ/ПЗТ)17.  

 

Вместо това, ДАБ и през 2019г. продължи да провежда производства по ЗУБ в 

депортационните центрове на МВР (СДВНЧ) в нарушение на законовите разпоредби 

относно вида на мястото на задържане на кандидати в производство по предоставяне на 

международна закрила18 и на указаните в закона срокове на задържането по време на 

бежанските производства19. 

 

Всички случаи на производство за международна закрила в депортационен център на МВР 

са проведени при прилагане на ускорена процедура и при постановяване на отказ за 

предоставяне на международна закрила. Това е действителната причина през 2019г.  

процентът на задържаните от МВР кандидати с първа молба за закрила за период, 

надвишаващ 6 месеца, да съставлява само 0.15%20 от кандидатите, подали молба за закрила 

в депортационните центрове на МВР. Въпреки отбелязаното намаление на засегнатите 

кандидати в сравнение с предходните години21, това намаление всъщност се дължи на 

прилагането спрямо тях от страна на ДАБ на по-неблагоприятната ускорена процедура 

наред с незаконното им задържане от МВР. Въпреки, че намират тази практика за 

незаконосъобразна, националните съдилища в преобладаващата си част приемат това 

нарушение на производствените правила за несъществено и отказват да го санкционират.  

 

Гореописаната ситуация не обхваща и не засяга лицата, подали последваща молба за 

международна закрила, тъй като съгласно закона те нямат право да останат на територията 

на страната22 и спрямо тях могат да бъдат напълно законосъобразно предприемани 

полицейски процедури по принудителното им връщане (депортиране). 

 

г).  отказ на регистрация в регистрационните центрове на ДАБ  

 

През 2019г. продължи въведената от ДАБ през 2014г. незаконосъобразна практика да 

отказва да регистрира кандидати за международна закрила, когато те се явяват лично и 

директно в техен регистрационно-приемателен център. Макар и единици на фона на също 

                                                

 
16 Чл.45б, ал.2, т.3 от ЗУБ вр. чл.8, ал.3, б.“д“ от Директива 2013/33/ЕС (Приемателна директива) 
17 Чл.45б вр. чл.47, ал.4 от ЗУБ 
18 Чл.45б вр. чл.47, ал.4 от ЗУБ 
19 Чл.45б, ал.1 вр. чл.45г, ал.5 от ЗУБ 
20 2 от общо 1331 кандидати, подали молба в условия на задържане през 2019г. ; 
21 2018: 0,5%; 2017: 1,66%; 
22 Чл.76в, ал.2 от ЗУБ 
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силно намалелия брой кандидати за закрила, в тези случаи ДАБ продължава да подава 

сигнал до местното полицейско управление за задържане на кандидата, в резултат на което 

кандидатът бива задържан от МВР в депортационен център (СДВНЧ). Едва след 

задържането от МВР, на кандидатите се дава възможност да депозират в СДВНЧ писмена 

молба за предоставяне на международна закрила, която се препраща до ДАБ. В 2 от 

наблюдаваните случаи, на кандидатите дори е било позволено да пренощуват през уикенда 

в регистрационно-приемателния център на ДАБ, след което в понеделник сутринта е 

последвал арест и задържане от полицията.  През 2019г. са образувани 12 дела пред съда 

по причина на отказа на ДАБ да регистрира кандидати за международна закрила при 

тяхното лично явяване в регистрационно-приемателен център на бежанската агенция, като 

случаите засягат РПЦ на ДАБ в гр.София23. Делата са заведени срещу Дирекция „Миграция“ 

за отмяна на незаконосъобразните заповеди за задържане (принудително настаняване) в 

СДВНЧ спрямо кандидати,  изпълнили задължението си по чл.13, ал.1, т.12 от ЗУБ. 

 

2.1.2. Уязвими групи   

 

В бежанските производства на всеки един етап служителите на ДАБ са длъжни да отчитат24 

особеното положение и специалните потребности на чужденците от уязвима група.   

 

Съгласно дефиницията на закона25 „лица от уязвима група“ са малолетните или 

непълнолетните, непридружените малолетни и непълнолетни, хората с увреждания, 

възрастните хора, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, 

жертвите на трафик на хора, лицата с тежки здравословни проблеми, лицата с психични 

разстройства и лицата, които са понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми на 

психическо, физическо или сексуално насилие. 

 

Според установените стандарти26 ранна идентификация на уязвимост на кандидатите за 

закрила и на специфичните им нужди следва да бъде извършвана на най-ранния възможен 

етап, което в контекста на бежанската процедура означава, че идентификацията на 

уязвимостта трябва да се направи по време или непосредствено след личната регистрация 

в центровете на ДАБ. Становището на ДАБ в тази връзка е, че съгласно вътрешните правила 

на работа е създадена организация още по време на регистрацията да се установява 

евентуалната принадлежност на конкретния кандидат към уязвима група. Съгласно 

правилата на ДАБ27 експерти от дирекция „Социална дейност и адаптация“ следва да 

присъстват при провеждането на първичния медицински преглед, за да се установи дали 

                                                

 
23 10 случаи от кв.“Военна Рампа“ и 2 случаи от кв.“Овча Купел“. 
24 Чл. 30а от ЗУБ; 
25 §1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗУБ; 
26  http://www.unhcr-centraleurope.org/en/what-we-do/caring-for-the-vulnerable/caring-for-the-vulnerable-in-
asylum.html , а така също и http://www.unhcr.org/4371fa162.pdf  
27 Чл.29, ал.2 от Вътрешните правила на ДАБ  

http://www.unhcr-centraleurope.org/en/what-we-do/caring-for-the-vulnerable/caring-for-the-vulnerable-in-asylum.html
http://www.unhcr-centraleurope.org/en/what-we-do/caring-for-the-vulnerable/caring-for-the-vulnerable-in-asylum.html
http://www.unhcr.org/4371fa162.pdf
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кандидатът принадлежи към уязвима група и дали има специални потребности като 

констатациите следва да се отразяват в приложение към регистрационния лист.  

 

Наблюдението установи, че през 2019г. действително във всички регистрационно-

приемателни центрове социалните експерти на ДАБ присъстват при провеждане на 

медицинските прегледи или регистрацията на кандидатите за закрила. Провеждат се и 

групови консултации на новонастанените кандидати за закрила за запознаването им с 

правилата за вътрешния ред в РПЦ и  правата и задълженията им по време на процедурата, 

през което време се извършват и първоначални действия по установяване на здравните или 

социалните им нужди и евентуална уязвимост.  

 

Съгласно ДАБ за събиране на информацията се използва въпросник за ранна 

идентификация28 на кандидати за закрила с травматичен опит, за да се определят 

специалните потребности и насочването към адекватна психологическа или медицинска 

грижа. Наблюдението констатира, че от всички мониторирани случаи в 72% (273 случая) с 

кандидатите е било проведено социално интервю за установяване на нуждите им от 

медицинска грижа или облекло. В 7% (25 случая) от мониторираните случая се установи, че 

е направена оценка на уязвимостта на кандидатите, съгласно критериите, регламентирани 

в ЗУБ и Вътрешните правила на ДАБ за уязвими лица, но в нито един от мониторираните 

случаи по преписката не се открива информация в писмен вид в някоя от утвърдените 

форми29, изготвена и приложена от социалните експерти на ДАБ досежно уязвимостта на 

съответния кандидат. Към настоящия момент формулярът за идентификация и оценка на 

нуждите, формулярът за индивидуален план за подкрепа и насочване и формулярът за 

социална консултация се изготвят от социален експерт и се съхраняват в социално досие, 

отделно от административната преписка по молбата за закрила. Съгласно ДАБ в 

предложения законопроект за изменение и допълнение на ЗУБ ще бъде предложен нов 

текст, който предвижда приобщаването на тези документи към административната 

преписка. Ако бъде прието, това задължение ще гарантира, че решаващият орган ще има 

възможност да прецени и уязвимостта наред с останалите факти и обстоятелства от 

значение за вземането на решението за предоставяне или отказ на международна закрила. 

 

В 100% от наблюдаваните случаи на придружени и непридружени деца по преписката им 

няма събран и приложен задължителния30 социален доклад от отдел „Закрила на детето“ 

към съответната дирекция „Социално подпомагане“ (ОЗД-ДСП). При наблюдението на 

съдопроизводствата се установи, че по отношение на непридружените деца такива 

доклади се изготвят от ОЗД във всички случаи, но като правило те се докладват единствено 

на директора на съответната дирекция „Социално подпомагане“ без да се комуникират до 

ДАБ, поради което не са били приобщени към административната преписка. Това 

                                                

 
28 Формуляр за идентификация и оценка на нуждите (ФИОН), формуляр за индивидуален план за подкрепа и 
насочване (ФИПП) и формуляр за социална консултация (ФСК). 
29 Виж, по-горе бележка под линия 24 
30 Чл.15, ал. 6 от Закона за закрила на детето; 
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препятства тяхното обсъждане и вземане предвид при оценката на случая и вземането на 

решение. 

 

През 2018г. между МВР и Националното бюро за правна помощ (НБПП) бе сключено 

партньорско споразумение,  финансирано от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, 

съгласно който НБПП предоставя правна защита и административна помощ за уязвимите 

лица в рамките на производството по предоставяне на международна закрила със срок на 

изпълнение до 31.01.2021г.   

 

В двустранен протокол за изпълнение на споразумението31, ДАБ и НБПП уредиха способите 

за идентификация на уязвимите лица, за които следва да се ангажира правна помощ. Така, 

бе прието принадлежността към „уязвима група“ да се установява от служителите на ДАБ 

въз основа на данни, установени по време на регистрацията на кандидата32, 

първоначалния33 или последващия34 медицински преглед, психиатрична консултация35 или 

експертиза за определяне на възраст36, както и чрез всякакви други допустими действия, 

доказателства или доказателствени средства по реда на ЗУБ или АПК. Когато се установи 

принадлежност към друга „уязвима група“ и при изразено желание от страна на чужденеца 

отговорното длъжностно лице от ДАБ – МС незабавно изготвя докладна записка до 

директора на съответното териториално поделение на Държавната агенция за бежанците 

при МС, в което е настанен чужденеца, търсещ закрила. При изразено желание от страна на 

чужденеца от уязвима група да получи правна помощ директорът на съответното 

териториално поделение на ДАБ – МС, в което е настанено лицето, или упълномощено от 

него лице, в срок до 3 дни от получаването на докладната записка, изпраща чрез поща, факс 

или електронна поща до председателя на НБПП, уведомително писмо с молба за 

определяне на адвокат, който да предостави правна помощ в рамките на споразумението.  

 

Наблюдението установи, че през 2019г. в 7 от мониторираните случаи има назначен 

процесуален представител по посоченото споразумение между ДАБ и НБПП. В 15 случая е 

присъствал процесуален представител от НПО и в 1 случай е бил упълномощен адвокат 

извън посочените организации.  

 

 

 

 

                                                

 
31 Протокол за изпълнение на дейност „осигуряване на правна помощ на уязвими групи от граждани на трети 
страни“ в рамките на грантово споразумение HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 „По-нататъшно укрепване на 
националния капацитет на Република България в областта на убежището, миграцията и връщането“, сключен на 
1 март 2018г. 
32 Чл.61, ал.2 от ЗУБ 
33 Чл.61, ал.6 от ЗУБ 
34 Чл.61, ал.5 от ЗУБ 
35 Чл.63а, ал.6 от ЗУБ 
36 Чл.61, ал.3 от ЗУБ 
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2.1.3. Процедури спрямо непридружените деца  

 

а).  представителство на непридружените деца 

 

Наблюдението показа, че в нито един от мониторираните случаи по време на регистрация 

на непридружени деца не е присъствал представителят от общинската администрация, 

който извършва функцията на правен представител на непридружените деца съгласно 

настоящата уредба37 на Закона за убежището и бежанците.   

 

б). специални условия за непридружените деца 

 

Съгласно закона  ДАБ следва да осъществява контрол и да взема мерки за предпазване на 

малолетните или непълнолетните чужденци, търсещи международна закрила, от 

физическо или психическо насилие, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне.  През 

2019г. бе наблюдаван съществен напредък в тази област, доколкото на 29.05.2019г. 

заработи така наречената „сигурна зона“ в общежитието във „Военна Рампа“ към РПЦ 

София, в която бе осигурена адекватна 24-часова грижа, настаняване и специализирани 

услуги за непридружените малолетни и непълнолетни деца. Обособяването и 

функционирането на сигурни зони в териториални поделения на ДАБ се финансира от Фонд 

„Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и се изпълнява от Международната 

организация по миграция (МОМ).  Действащата „сигурна зона“ в кв. „Военна рампа“ е с 

капацитет за настаняване на 100 деца и заема втори, трети и четвърти етаж на корпус „В“ от 

РПЦ гр.София, кв.“Военна рампа“. Стаите и санитарните възли са ремонтирани и обзаведени 

като зоната разполага и с жилищно помещение за 4 деца със специални потребности, 

непосредствено до стаята на социалните работници. В „сигурната зона“ функционира 

денонощно видеонаблюдение. Екипът работещ в зоната включва координатор, социални 

работници, работещи по график включително и нощни смени, преводачи, психолог и юрист 

(почасово на място).  

 

Доколкото самото общежитие във „Военна Рампа“ е предназначено за настаняване на 

кандидати от Афганистан, Пакистан и Иран, от действащата в това общежитие през 2019г. 

„сигурна зона“ се възползваха само непридружените деца от афганистански произход, 

които поначало съставляват мнозинството от непридружените деца, търсещи закрила в 

България. Въпреки това и въпреки свободните места за настаняване в тази „сигурна зона“, 

непридружени деца от тази националност продължиха да бъдат настанявани в смесените 

общежития в кв. „Овча Купел“ на РПЦ София, а най-често – в РПЦ Харманли. Според ДАБ 

това се прилага само в случаите, когато децата пътуват със свои роднини, с които имат 

изградена връзка в съответствие с уредбата на Приемателната директива38. 

Непридружените деца от арабски или друг произход продължиха да бъдат настанявани в 

                                                

 
37 Чл.25, ал.1 ЗУБ 
38 Чл.24, §2, вр. чл. 23, § 2, б.“а“ и „г“ от Директива 2013/33/ЕС (Приемателна директива). 
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общежитието в кв. „Овча Купел“  към РПЦ-София, където за тях е обособен отделен етаж в 

рамките на смесения център, но без осигурени 24-часова грижа и услуги. Предвидената в 

това общежитие втора „сигурна зона“ за непридружени деца от арабски произход не бе 

въведена в експлоатация до края на 2019г., като по последни данни от МОМ това следва да 

стане на 20.01.2020г. Тя е предназначена за 138 непридружени деца. Зоната е разположена 

на един етаж, като всяка стая е със собствен санитарен възел и обзаведена в съответствие с 

културните традиции на настаненяваните деца. Зоната ще функционира с осигурена 

отделна охрана от лицензирана фирма. Въпреки предприетите мерки и напредък в 

условията за прием, непридружените деца, настанявани извън „сигурната зона“, не бяха 

обхванати от дължимите им специални условия за непрекъсната 24-часова грижа и надзор. 

Липсата на 24-часова грижа доказано улеснява достъпа до непридружените деца на лица, 

занимаващи се с каналджийство и трафик на хора и поставя в опасност здравето и живота 

им. За това свидетелства и високият процент на прекратените случаи на непридружени 

деца, изоставили своите бежански процедури и напуснали България. Продължава също така 

да стои и въпросът с осигуряването на дейността на „сигурните зони“ със средства и обучен 

персонал след приключването на проекта на МОМ на 31.12.2020г. 

 

в). правна помощ 

 

В рамките на двустранния протокол39 по време на производството ДАБ се задължи да 

уведомява кметовете на съответните общини, че съществува възможност за ангажиране на 

правна помощ по отношение на непридружените малолетни и непълнолетни лица, която 

ще бъде предоставяна от адвокати към НБПП. По отношение на непридружените малолетни 

и непълнолетни лица искането до НБПП за предоставяне на правна помощ се прави от 

представителя по чл. 25, ал. 1 от Закона за убежището и бежанците с копие до ДАБ – МС. 

 

От края на 2017г. представителите от общинската администрация започнаха да заявяват 

искания за предоставяне на правна помощ към Националното бюро за правна помощ 

(НБПП) в случаите, когато са предизвестени от ДАБ, че е насрочена дата за връчване на 

решение за отказ на международна закрила на представляваните от тях непридружени 

деца. Осигуряването на правна помощ на административна фаза на непридружените деца, 

търсещи закрила бе мониторирано в 6 случая. 

 

г). оценка на най-добрия интерес 

 

ДАБ разполага с утвърдени формуляри за изготвяне на бърза оценка за най-добрия интерес 

на детето до 24 часа от регистрацията и пълна оценка при констатиран риск (висок или 

среден) за непридружени деца. За 2019г. няма наблюдение или констатации по 

използването на тези формуляри по предназначение на практика, доколкото те не се 

приобщават към личното досие и административната преписка на непридружените деца. 

                                                

 
39 Ibid. точка 2.1.2 от настоящия доклад 
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По време на нито една от мониторираните регистрации не е присъствал социален работник 

от отдел „Закрила на детето“ (ОЗД),  въпреки че ДАБ са изпратили искане към съответната 

регионална дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП). Освен това, в нито един от 

мониторираните случаи не бе установена последваща подкрепа или интервенция от страна 

на ОЗД-ДСП в полза на непридружените деца или друга намеса при необходимост по време 

на проведените с децата интервюта или други процесуални действия. Там, където 

надлежните социални доклади са били изготвени, те или съдържат неотносими и бланкетни 

препоръки, или изобщо не са комуникирани до Държавната агенция за бежанците, или и 

двете.  Поради това и през 2019 г. стои необходимостта както от спешно, така и последващо 

редовно повишаване на знанията и квалификацията на социалните работници от ОЗД 

относно особеностите на работата с непридружените деца и съществуващите трайни 

решения, за да се подобри качеството на закрилата им съгласно стандартите за защита на 

техния най-добър интерес. Наблюдението показа липсата на каквото и да било подобрение 

през 2019г. на стандарта за услугите по закрила за непридружените деца от страна на 

отделите „Закрила на детето“ към съответните регионални дирекции (ДСП) на Агенцията за 

социално подпомагане (АСП).  

 

д). експертизи за оценка на възрастта 

 

През 2019г. ДАБ проведе 18 рентгенови експертизи за установяване на възраст като в 100% 

от тях заключението е, че децата са пълнолетни. Заключението за определяне на възраст 

обаче не се извършват от регистрирани в тази област експерти, а от рентгенолозите,  

извършили самата рентгенография и които като правило обективират оценката си за 

възрастта в едно изречение.  

 

Допълнителен проблем представлява прилаганата в България методология за оценка на 

възрастта, която е базирана на таблица, съставена в началото на 20-ти век на основата на 

замервания, осъществени в резерват за членове на коренното население на Северна 

Америка. Освен това, костната експертиза като метод за оценка на възрастта е 

международно призната от медицинската общност като неточна и даваща отклонение до 2 

години.  

 

В тази връзка през 2019г. се отбелязва като особено положително активното  участие на ДАБ 

в експертна работна група по изготвянето и на методика за комплексна оценка на възрастта, 

която да се основава на неинвазивни медицински, познавателни и социално-

психологически маркери при спазване на основните процесуални гаранции на 

непридружените деца. Очаква се изработеният проект да бъде поставен за разглеждане и 

приемане от правителството през 2020г. 
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2.1.4. Предоставяне на информация  

 

Съгласно закона40 чужденецът, заявил молба за международна закрила, се информира 

писмено на разбираем за него език 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.  

 

Когато обстоятелствата налагат това, тази информация може да бъде предоставена устно. В 

края на 2015г. законът въведе и изискването41 спрямо чужденец, задържан в места за 

задържане, специални домове за временно настаняване на чужденци или намиращ се на 

гранични контролно-пропускателни пунктове, включително в транзитните зони, при 

признаци че може да пожелае да подаде молба за международна закрила, да му се 

предоставя информация относно възможността да направи това. За тази цел се осигурява 

превод за улесняване на достъпа до процедурата.  

 

Във връзка с изпълнението на това задължение наблюдението констатира, че в 91% (341 

случая) от мониторираните случаи служителите на ДАБ са предоставили въвеждаща 

информация на търсещите закрила във връзка с производството им и техните права и 

задължения чрез връчване на търсещия закрила на екземпляр от информационната 

брашура на ДАБ, изготвена на съответния разбираем от чужденеца език.  

 

Наблюдението показа обаче, че само в 7 от мониторираните случаи (2%) кандидатът за 

закрила е бил уведомен, че може да поиска интервюто да бъде проведено от интервюист 

от същия пол. От 54 мониторирани случая на търсещи закрила лица от женски пол само в 

два от тях е предоставена тази информация и лицата са запознати с това им право като в 

същото време в 22 от тези случая интервюто е проведено от интервюист от мъжки пол. Също 

така, от мониторираните 54 случая на жени само в 1 случай кандидатката е била уведомена, 

че може да поиска интервюто да бъде проведено с помощта на преводач от същия пол. В 

41 от тези наблюдавани случаи преводачът е бил мъж. 

 

Въвеждането на това задължение към служителите на ДАБ има за цел да даде възможност 

на търсещото закрила лице да изложи в спокойна обстановка своята история, което е 

особено приложимо в случай на преживяно сексуално или друг вид насилие. 

 

В 319 от мониторираните случаи (85%) търсещият закрила е бил надлежно уведомен, че 

информацията, която се събира по време на проведените регистрация и интервюта е 

конфиденциална и ще бъде използвана само за целите на производството. 

 

                                                

 
40 Чл. 58, ал. 8 от ЗУБ, чл. 8 и чл. 12 от Директива 2013/32/ЕС (Процедурна директива);  
41 Чл. 58, ал. 6 от ЗУБ, чл. 8 и чл. 12 от Директива 2013/32/ЕС (Процедурна директива);  
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Въвеждащата информация, предоставяна по време на регистрацията, следва да бъде 

връчвана в писмена форма на разбираем език и да съдържа указания за правата и 

задълженията на чужденците. Съгласно ДАБ кандидатите биват запознавани с Правилника 

за условията за настаняване и вътрешния ред на регистрационно приемателните центрове 

за кандидатите, които са настанени в тях, както и указания за Регламента ЕВРОДАК във 

връзка със снемането на пръстови отпечатъци и указания за правата и задълженията на 

кандидатите, които са получили международна закрила. 

 

Наблюдението установи, че задължението за връчване на въвеждаща информация по 

време на регистрацията на лицата, търсещи закрила е изпълнено в 84% (172 случая) от 

мониторираните случаи. В останалите 16% (33 случая) от мониторираните случаи това 

задължение на ДАБ не е било изпълнено. Като причина интервюистите на ДАБ посочват 

монтирането в центровете на ДАБ на информационни табла и видеомонитори, поставени 

на достъпни за търсещите закрила места, които излъчват анимирани клипове с обща 

информация за производството пред ДАБ.  

 

Действително и през 2019г. в териториалните поделения на ДАБ се излъчваха 

информационни видеоматериали с обяснения на основните аспекти на процедурата за 

международна закрила, както и обяснения за ограниченията на движението в 

определените зони, правилата за напускане на зоната и последиците от неспазването им. 

Осигурено бе и ежедневно излъчване на видеоматериали, изготвени от Националната 

комисия за борба с трафика на хора за превенция на трафика. По съвместна инициатива на 

ДАБ и ВКБООН бяха разпространени цветни постери на основните езици, предназначени за 

децата - кандидати за закрила на теми „Хигиена“ и „Кой кой е в центъра“, както и 

информация в анимиран формат на тема „Дневен режим“.  

 

В териториалните поделения на ДАБ има поставени указателни табели за мястото и 

работното време, в които кандидатите могат да получат информация от служител на ДАБ за 

хода на тяхното производство по международна закрила.  

 

Търсещитe закрила, настанени в затворени центрове (ЦЗТ или ПЗТ), следва да получават 

информация за правилника за вътрешния ред на съответния център, както и за техните 

права и задължения, като съгласно закона информацията се предоставя на разбираем за тях 

език42. През 2019г. наблюдението установи, че правилникът за вътрешния ред е указан под 

формата на информационно табло до входа на сградата на 3-ти блок, където се намира ПЗТ. 

 

 

 

 

 

                                                

 
42 Чл.45д, ал.1, т.5 ЗУБ; 
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2.1.5.  Доказателства   

 

Ненадлежното събиране на представените от кандидата доказателства при липса на 

изготвени приемо-предавателни протоколи във всички случаи съставлява съществено 

нарушение на процесуалните гаранции за правата на кандидатите за закрила и за 

обосноваността на решението по същество на молбата за закрила.  

 

Наблюдението на бежанските производства установи, че през 2019г. в 76 от 

мониторираните случаи кандидатите са представили документи в подкрепа на изложената 

от тях бежанска история.  В 80% (61 случаи) от тези случаи е изготвен протокол от решаващия 

или интервюиращия орган на ДАБ за приемането им като гаранция за тяхното съобразяване 

при вземане на решение по молбата за закрила, а в останалите 15 случая (20%) такъв не е 

изготвен. Становището на ДАБ е, че при предаването на доказателства по време на 

интервюто няма необходимост да се състави нарочен протокол, а тяхното събиране се 

отразява в самия протокол за интервю, но горният извод се основава на наблюдение както 

по изготвянето на самостоятелен протокол за представяне на доказателства, така и по 

протоколиране на представени доказателства при провеждане на регистрация или 

интервю. 

 

В 63% (125 от мониторираните регистрации) кандидатите са уведомени, че следва да 

представят всички налични доказателства  в подкрепа на изложеното от тях, а в  останалите 

37% това не е  било направено. 

 

Наблюдението показа, че в 29 от мониторираните случаи, при подаване на молбата за 

закрила пред друг държавен орган, документите, иззети от кандидата, не са били 

своевременно препратени до ДАБ за провеждане на неговата процедура, което го лишава 

от възможност да подкрепи с доказателства своята бежанска история и често води до отказ 

на решаващия орган заявленията на кандидата да бъдат кредитирани.  

 

Наблюдението показа, че в 4 от случаите, при които са представени доказателства от 

кандидатите те не са били преведени на български език от страна на ДАБ, за да могат да 

бъдат съобразени от решаващия орган по разглеждането на молбата за закрила. 

 

Наблюдението показа, че и през 2019 година доказателствата, представени в копие от 

кандидатите не се кредитират при вземане на решението по молбите за закрила. Поради 

особената ситуация, в която се намират,  кандидатите често са лишени от възможността да 

съберат и представят всички свои доказателства в оригинал, какъвто е, например, случая 

със заплашителни писма от недържавни агенти на преследване, актове за гражданско 

състояние, издадени от нефункциониращи към момента администрации и др. подобни. 

Тези обстоятелства не бяха съобразявани в мотивите на ДАБ в нарушение на принципа за 
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тълкуване на съмнението в полза на бежанеца (принцип in dubio pro fugitivo)43.  Становището 

на ДАБ е, че представянето в копие никога не съставлява единствената причина за 

некредитирането на конкретното доказателството, доколкото всички доказателства се 

преценяват заедно с другите относими факти и обстоятелства. В подкрепа на становището, 

че административният орган е преценявал правилно ангажираните в административното 

производство писмени и устни доказателства, както и принципа „in dubio pro fugitivo“, ДАБ 

посочва ниския процент на отменителни решения при обжалване на отказ44 пред съда, 

макар предоставената статистика да не съдържа отграничение между съдебен контрол 

върху първоначални и последващи молби за закрила. 

 

2.1.6.  Интервю   

 

Чрез интервюто в бежанските производства се събират устни доказателства като се записват 

заявленията на кандидата за закрила и обясненията му за причините за напускане на 

страната на произход и за търсенето на международна закрила.  Националната уредба 

предвижда45, че веднага след регистрирането се определя дата за провеждане на интервю, 

а чужденецът, подал молба за международна закрила, се уведомява своевременно за 

датата на всяко следващо интервю.  

 

Наблюдението установи, че през 2019г. в 20% (10 случаи) от общо 49 мониторирани случая, 

при които е било насрочено интервю  за закрила е връчена такава покана на кандидатите 

за закрила. В останалите 39 случая (80%) лицата или са подписали поканата за интервю, но 

копие от нея не им е била връчена, а вместо това единствения екземпляр се събира на 

съхранение в личните им досиета, или изобщо не са получили писмена покана за интервю. 

Неизпълнението на задължението за надлежно уведомяване на кандидата за датата на 

насроченото интервю води до неявяване на посоченото интервю единствено поради 

незнание за неговото насрочване. В същото време неявяването на кандидата за закрила на 

интервюто се тълкува от служителите, вземащи решение, като мълчаливо оттегляне на 

подадената молба за предоставяне на закрила в България и се използва като основание за 

спиране и впоследствие, за прекратяване на бежанското производство. В тази връзка 

становището на ДАБ е, че от няколко години е въведена практика спиране на 

производството да не се постановява единствено на основание неявяване на интервю, а 

само при кумулативното наличие на писмени данни, че чужденецът е напуснал без 

разрешение териториалното поделение, в което е настанен.  

 

                                                

 
43 Чл. 75, ал. 3 от ЗУБ; 
44 Съгласно статистиката, предоставена от ДАБ, през 2019 г. срещу решения на председателя на ДАБ при МС и 
интервюиращ орган са заведени общо 487 дела, по които са били постановени общо 440 решения на въззивна и 
касационна инстанция; като от тях съдът отхвърля жалбите в 382 случая (87%), а отменя решения на ДАБ в 58 
случая (13%). Статистиката не предоставя подробности за това колко от делата касаят последващи, а не първи 
молби за закрила. 
45 Чл. 63а, ал. 1 и сл. от ЗУБ; 
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Самото интервю следва да се проведе46 на заявен от кандидата език, а когато това е 

невъзможно, на разбираем за кандидата език. Наблюдението установи съществено 

подобрение в тази област доколкото само в 1% (3 случая) от мониторираните случаи 

производствените действия с кандидатите са проведени от и на език, който те не владеят. 

Два от случаите касаят регистрации , при които е предоставен превод от и на език, който се 

владее толкова слабо от кандидата, че не позволява адекватна комуникация и достоверен 

запис на твърденията и фактите изложени от тях. Третият случай касае липса на 

необходимата квалификация по конкретния чужд език от ангажирания от ДАБ за 

посоченото интервю преводач. 

 

Въпреки малкия брой случаи, при които е допуснато това нарушение, то следва напълно да 

се изключи, доколкото липсата на адекватна комуникация между интервюиста и кандидата 

е абсолютна предпоставка за неправилност на оценката и решението по молбата за закрила.  

 

При провеждането на интервю законът изисква47 да се прави аудио или аудио-визуално 

записване и да се състави протокол. Наблюдението установи, че през годината аудиозаписи 

са извършени в 100% от наблюдаваните производства,  което съставлява пълно 

съобразяване на практиката на ДАБ с установения от закона стандарт. 

 

Протоколът от проведеното интервю следва да се прочете на кандидата за закрила и да се 

подпише от него, преводача, съответно тълковника и от интервюиращия орган48. 

Наблюдението през 2019г. установи, че в  близо от половината случаи, а именно 46% (173 

случая) от мониторираните производства протоколите от проведеното интервю или 

регистрационният лист от извършената първоначална регистрация на молбата за закрила 

не са били изчетени преди подписването им от кандидатите за закрила. В регистрационния 

лист се отразяват съществени за бежанската история на кандидата факти и обстоятелства, 

които могат да бъдат записани погрешно. Изчитането му преди подписване е гаранция за 

отстраняване на такива неточности. Това представлява влошаване на стандарта спрямо 

2018г., когато това нарушение е допускано в 36% от мониторираните производства. 

Прочитането на протокола е важна гаранция с оглед установяването или отстраняването на 

противоречия между казаното по време на различните интервюта, но преди всичко 

досежно съобразяването на всички заявени факти и обстоятелства в тяхната логическа 

последователност при постановяване на решението по молбата за закрила.  

 

2.1.7.    Правна помощ  

 

Държавата следва да осигурява условия49 за получаване на правна защита на чужденците, 

търсещи международна закрила в България. По принцип, физическите лица, които поради 

                                                

 
46 Чл. 63а, ал. 7 от ЗУБ; 
47 Чл. 63а, ал. 3 от ЗУБ; 
48 Чл.63а, ал.8 от ЗУБ; 
49 Чл. 23, ал. 2 от ЗУБ; 



 

 

22 

 

липсата на финансови средства не са в състояние да ангажират адвокат за оказване на 

правна защита и съдействие, могат да се ползват от правна помощ, финансирана от 

държавата. Държавата предоставя правната помощ чрез Националното бюро за правна 

помощ (НБПП) към Министерството на правосъдието.  

 

От март 2013 г. чужденците, търсещи международна закрила, са включени50 в категориите 

лица, имащи право на правна помощ, финансирана от държавата.  

 

През 2018г. между МВР и Националното бюро за правна помощ (НБПП) бе сключено 

партньорско споразумение, финансирано от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, 

съгласно който НБПП предоставя правна защита и административна помощ за уязвимите 

лица в рамките на производството по предоставяне на международна закрила със срок на 

изпълнение до 31.01.2020г.  с подадено искане за удължаването му до 31.01.2021г.    

 

В двустранен протокол за изпълнение на споразумението51 ДАБ и НБПП уредиха способите 

за идентификация на уязвимите лица, за които следва да се ангажира правна помощ. 

Наблюдението установи и през 2019г. положителната практика за съдействие от страна на 

ДАБ за назначаване на уязвимите лица, в това число на непридружените деца, на правна 

помощ по време на производството за разглеждане на молбата за международна закрила 

и връчване на решенията по молбите. 

 

През 2019 г. правна помощ на административна фаза е предоставена на 507 кандидати  със 

специални потребности от уазвими групи. 7 от тях бяха наблюдавани, като от тях 5 касаеха 

случаи на непридружени деца, търсещи закрила. В други наблюдавани 15 случая 

кандидатите са били представлявани от адвокат от НПО и в 1 случай от общопрактикуващ 

адвокат извън неправителствените организации, специализирани в правна защита на 

бежанци.  

 

2.2. Качество на актовете, издавани по молбите за закрила 
 

2.2.1. Своевременно издаване на решенията по молбите за закрила    

  

Наблюдението обхвана 89 мониторирани случая, от които 33 решения за предоставяне на 

хуманитарен статут, 26 решения за предоставяне на бежански статут, 14 решения за 

прекратяване на производството, 13 решения за отказ за предоставяне на закрила, 1 

решение за събиране на семейство, 1 решение за отмяна на решение за прекратяване на 

статут, 1 решение по допустимостта на молбата за закрила. 

                                                

 
50 Чл. 22, ал. 8 от Закона за правната помощ; 
51 Протокол за изпълнение на дейност „осигуряване на правна помощ на уязвими групи от граждани на трети 
страни“ в рамките на грантово споразумение HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 „По-нататъшно укрепване на 
националния капацитет на Република България в областта на убежището, миграцията и връщането“, сключен на 
1 март 2018г. 
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Съгласно закона52 в срок до четири месеца от образуване на производството по общия ред 

интервюиращият орган следва да изготви становище, което заедно с личното дело се 

представя на председателя на Държавната агенция за бежанците за решаване.  

 

В срок до 6 месеца  от образуване на производство по общия ред председателят на 

Държавната агенция за бежанците трябва да вземе решение, с което да предостави или 

откаже статут на бежанец или хуманитарен статут. Шестмесечният срок може да бъде 

продължен от председателя на ДАБ с още 9 месеца, или общо до 21 месеца, но единствено 

при недостатъчност на събраните данни за конкретния случай. Кандидатът за закрила 

трябва в такъв случай да бъде уведомен за удължаването на срока –  лично или чрез 

съобщение с обратна разписка.  

 

От наблюдаваните през 2019г. общо 89 положителни и отрицателни решения по молби за 

закрила се установи, че в 89% от тях (78 случаи) от мониторираните случаи указаният в 

закона срок е бил спазен. Това, съставлява подобрение с 2% спрямо практиката през 2018г.  

В останалите 11% взимането на решението е било просрочено с един или повече месеци. В 

този смисъл като цяло е налице коректно спазване на сроковете за произнасяне по молби 

за закрила и с минимални закъснения. Своевременното вземане на решение по молбата 

за закрила е основна процесуална гаранция за кандидатите, доколкото елиминира както 

правната несигурност за самите кандидати досежно техния статут и перспективи, така и 

предпоставките за нередности и корупция в хода на бежанската процедура. 

 

В допълнение на канстатациите от наблюдението ДАБ посочва, че с оглед недопускане на 

забавяне в производството по предоставяне на международна закрила във Вътрешните 

правила за провеждане на производство53 е въведен срок от 2 месеца от регистрацията на 

чужденеца при законоустановен срок по ЗУБ от 4 месеца, в който интервюиращият орган 

изготвя становище и проект на решение. Въведена е практика ежемесечно началниците на 

отдели в териториалните поделения, отговорни за провеждането на процедурата, да 

изпращат доклад до централната администрация на ДАБ, в който да информират за случаи 

на забавени лични дела и причината за това. Срокът за произнасяне е един от показателите, 

които се наблюдават от дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“ 

(КПМЗ) при провеждането на вътрешноведомствения мониторинг във връзка с качеството 

на постановените решения. В посочените доклади началниците на отдели и констатациите 

на дирекция „КПМЗ“ през 2019 г. сочат, че не са констатирани случаи на забавени преписки.  

 

В 100% от случаите обаче, при които е постановено решение по молбата за закрила извън 

шестмесечния срок, не е направено надлежно уведомяване на кандидата за закрила за 

                                                

 
52 Чл. 75 от ЗУБ (в редакция ДВ бр.52/2007 г.); 
53 Чл.133 от Вътрешните правила за провеждане на производството по предоставяне на международна закрила 
в ДАБ на МС. 
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удължаването на срока за вземане на решение по неговата молба съгласно изискванията на 

закона. Становището на ДАБ е, че дори да е бил допуснат пропуск при уведомяването на 

чужденеца, за съответните кандидати е била налице възможността да се информират по 

своя инициатива чрез създадената във всички териториалните поделения на ДАБ 

организация за получаване на информация за етапа на отделните индивидуални 

производства. 

 

2.2.2. Информация за страната на произход 

  

Наблюдението установи, че в 41% (18 случая) от мониторираните през годината случаи 

решенията по молбите за закрила са били основавани на актуална информация за 

държавата на произход, изготвена от ДАБ при коректно посочване на източниците на 

информация. Преценката на актуалността на информацията се прави въз основа на датата 

на нейното събиране и датата на издаването на индивидуалния административен акт с 

оглед изричното правило на закона54 в този смисъл. 

 

В 37% (52 случая) от наблюдаваните случаи посочената информация за държавата на 

произход е съответствала на диспозитива на издаденото решение, но в останалите 63% 

информацията е била частично или напълно ирелевантна за конкретната бежанска история, 

например, данни относно количествените показатели на произведената пшеница в 

дадената държава на произход и други подобни. В тези случаи посочената информация в 

значителната си част е съставлявала общи факти, данни и обстоятелства, които нямат връзка 

с конкретния случай и в този смисъл се явяват неотносими за правилното му решаване.  

 

В 67 от мониторираните решения не е посочена информация за страната на произход на 

кандидата за закрила. Сред тези решения са и решенията, с които се предоставя бежански 

или хуманитарен статут. Дори когато се касае за положително решение, с което се 

предоставя закрила задължителните реквизити на решението, регламентирани  закона 

следва да бъдат включени в него. В някои от мониторираните решения тази информация 

подробно е развита в становището на интервюиста във връзка с основателността на молбата 

за закрила, но то не е инкорпорирано в крайния акт на ДАБ. 

 

2.2.3. Фактически констатации  

 

През 2019г. в 51% (45 случая) от мониторираните случаи решенията по молбите за закрила 

идентифицират правилно основанията за предоставяне на закрила съгласно правните 

дефиниции на закона55. Наблюдението също така установи, че в 66% (59 мониторирани 

случаи) диспозитивът на мониторираното решение е съответствал на изложените в него 

факти и обстоятелства, а в 72% (53 мониторирани случая) се изследват всички 

                                                

 
54 Чл.142, ал.1 и 2 от АПК. 
55 Чл.8 и чл.9 от ЗУБ; 
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материалноправни въпроси. В останалите 28% от наблюдаваните случаи е постановено 

решение чрез използване на повтарящи се стандартни параграфи за отказ от предоставяне 

на закрила без те да кореспондират по какъвто и да било начин със заявената индивидуална 

история, изложените по преписката и по време на интервютата факти и обстоятелства или 

други данни, свързани с личността или опасенията на кандидата. По тези показатели се 

бележи общо подобрение в сравнение с предходната 2018г.56  

 

Значително отстъпление, обаче, има в сравнение с 2018г. по отношение на ясното посочване 

в решенията на това кои обстоятелства се приемат за установени. През 2019г. това е 

направено само в 24% (16 от мониторираните решения)57 като само в 8% (5 от 60 

мониторирани решения)58 се посочва кои от заявените обстоятелства не се приемат за 

установени и по каква причина. Също в 8% (5 от мониторираните решения) решаващият 

орган изобщо не излага никакви мотиви за причините да не кредитира обясненията на 

кандидата свързани с изложените от него факти и обстоятелства в бежанската история, а 

това се прави голословно с просто отрицание.  

 

Наблюдението показва, че едва в 3% (2 мониторирани случая от 61 приложими) в 

решението се прави точен анализ на възможността  молителят да  се ползва от ефективна 

защита в страната си на произход, което е пряко свързано със забраната за връщане на 

чужденец на територията на държава, в която е застрашена неговата свобода или живот, 

уреден в чл.33 от Конвенцията за статута на бежанците от 1951г., въведен в чл.4, ал.3 от ЗУБ.  

 

През 2019г. в 4 от 16 случая, при които търсещото закрила лице е било представител на 

уязвима група е взета предвид уязвимостта на кандитата за закрила във връзка с 

възможността за предоставяне на закрила по други причини от хуманитарен характер, 

регламентирана в закона59.  

 

Бланкетното и повтарящо се изложение досежно ситуацията в определена страна на 

произход без оглед на различните индивидуални случаи, липсата на логическа връзка 

между фактическите констатации и правните изводи и оттам, погрешната правна 

квалификация на молбата за международна закрила, продължават да съставляват най-

съществените и значителни проблеми при оценката в производствата по ЗУБ и 

произнасянето на решения по същество от административния орган. 

 

По горепосочените изводи становището на ДАБ е, че ако са били налице констатираните от 

наблюдението пропуски, то същите биха били отменени от съда, като отново се прави 

позоваване на статистиката на отменителните съдебни решения60. Преди всичко следва да 

                                                

 
56 За сравнение през 2017г. тези показатели са съответно 30%, 51%, 31% и 49%. 
57 2018: 39% 
58 2018: 34% 
59 Чл.9, ал8 от ЗУБ 
60 Виж, бележка под линия 40. 
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се отбележи, че наблюдението обхваща както обжалвани, така и необжалвани решения на 

ДАБ, по които съдът не е бил сезиран за преглед и контрол. Също така, отново следва да се 

отбележи, че статистиката на ДАБ относно потвърдените и отменителните съдебни решения 

през 2019г. не предоставя данни за това колко от потвърдените от съда актове на 

административния орган касаят първи и колко последващи молби за международна 

закрила, поради което не може да се прави генерален извод за всеобхватна 

законосъобразност на производствата по ЗУБ.  

 

През 2019г. бе наблюдавано минимално отстъпление в сравнение с предходната година 

досежно начина на разпределяне на тежестта на доказване в бежанските производства, но 

се отчита подобрение при прилагане на принципа за тълкуване на съмнението в полза на 

бежанеца. Така, в 75% (72 случая) от мониторираните случаи тежестта на доказване е 

правилно определена и разпределена, а в 86% (71 случая) принципът за тълкуване на 

съмнението в полза на бежанеца (in dubio pro fugitivo) е бил приложен на практика.   

 

Произнасяне относно възможността за вътрешно разселване не е направено в нито един от 

мониторираните решения. 

 

2.2.4. Правни изводи  

 

Наблюдението показа, че в нито един от мониторираните случаи по преписката не се 

открива писмена информация за връщане на решението на интервюиращия орган от страна 

на непосредствения му ръководител - началника на съответния отдел „Производство по 

международна закрила“ в рамките на т.нар. съгласувателна процедура61. Съгласно 

правилата на ДАБ62 при предложение за удължаване на срока на производството, 

непосредственият началник при несъгласие следва да изготви писмено становище и да 

даде конкретни, също писмени, указания на интервюиращия орган за извършването на 

необходимите действия. Такова нормативно изискване обаче не е налице при по-

същественото предложение относно предоставянето или отказа на международна закрила. 

В тези случаи непосредственият началник на интервюиращия орган има възможност при 

несъгласие с предложеното решение да откаже да го съгласува и да го върне с указания как 

да бъде решена съответната молба без да остане каквато и да било следа в 

административната преписка относно това дали и колко пъти преписката е връщана на 

интервюиращия орган от непосредствения му началник, както и дали при неизпълнение на 

неговите указания не е последвала смяна на съответния интервюист. Въпреки това 

наблюдението установи случаи на смяна на интервюиста, провел интервю с кандидата, 

придобил  непосредствени впечатления за случая и събрал доказателства във връзка с него. 

Отрицателното решение по молбата, постановено от втория интервюист, заменил 

                                                

 
61 Чл.89, ал.5 от Вътрешните правила за провеждане на производството по предоставяне на международна 
закрила в ДАБ на МС. 
62 Чл.89, ал.8 от Вътрешните правила за провеждане на производството по предоставяне на международна 
закрила в ДАБ на МС. 
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първоначално разпределеният по случая, впоследствие е отменено от съда като 

понастоящем делото чака разглеждане на последната касационна инстанция. При връщане 

на решението за повторно произнасяне или при смяна на интервюист е наложително да има 

мотивирано писмено становище в преписката с оглед прозрачността на произвоството и 

възможността за осъщестяване на последващ контрол по административен или съдебен 

ред като гаранция против корупционни практики или евентуален административен 

произвол. 

 

Само в 59% (44 мониторирани случая) при постановяване на решението е била налице 

правилна идентификация на наличието на основания по Женевската конвенция от 1951г. за 

предоставяне на бежански статут и в 62% (45 мониторирани случая) е налице правилно 

идентифициране на наличието на основания за предоставяне на хуманитарен статут 

(субсидиарна закрила).  Причина да бъде отчетен такъв резултат е неправилната преценка 

относно вида закрила, който следва да се предостави на кандидата, съобразявайки 

неговите заявления и фактически основания. 

 

2.2.5. Правна помощ при връчване на отрицателни решения 

 

През 2019г. в нито един от мониторираните случаи не е предоставена правна помощ при 

връчване на отрицателни решения на уязвими кандидати. Следва да се отбележи обаче, че 

преобладаващата част от мониторираните решения са връчени в отсъствието на 

кандидатите поради невъзможност да бъдат открити на указания от тях адрес.  

 

От средата на 2017 г. представители от общинската администрация започнаха да присъстват  

на връчване на решения на непридружените деца, настанени в общежитието в „Овча 

купел“. В предходния доклад за 2018г. се препоръча отново този стандарт да бъде 

приложен и спрямо всички непридружени деца, търсещи закрила във всички териториални 

поделения на ДАБ с оглед на обстоятелството, че непридружените деца са в особено 

уязвимо положение, както и че за тях по принцип е невъзможно сами да организират 

защитата си срещу решение, с което им се отказва предоставянето на международна 

закрила. Спазването на този правен стандарт е от съществено значение за достъпа на 

непридружените деца, търсещи закрила до правосъдие. 

 

Следва да се отбележи обаче, че при назначена правна помощ отсъствието на общинския 

представител на непридружените деца няма да е от толкова съществено значение 

доколкото правата на детето ще бъдат надлежно защитени, а детето консултирано и 

подпомогнато да предприеме необходимите правни действия за евентуално обжалване. 

Въпреки това съдействието на общинския представител на непридруженото дете ще 

продължава да бъде изискуемо за надлежното подписване на жалбата до съда. 

 

Затова през 2019г. следва да се отчете като съществено подобрение осигурената правна 

помощ за уязвимите лица с препоръката тя да бъде осигурена на всички кандидати, или, 

поне като минимум – при връчване на отрицателно решение. 
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2.3. Съдопроизводства по бежански дела 
 

2.3.1. Статистика  

 

През 2019г. бе проведено наблюдение на съдопроизводствата по обжалване на 

отрицателни решения на общо 131 съдебни производства, от които  100 мъже, 22 жени,  5 

придружени деца и  4 непридружени деца. 

 

2.3.2. Равенство и недискриминация   

 

В един от мониторираните съдопроизводства беше установена проява на дискриминация и 

неравностойно третиране на кандидатите за закрила от страна на съда.  

 

2.3.4. Превод 

 

В 27% (35 мониторирани случая) наблюдаваните съдебни заседания са проведени с 

участието и съдействието на преводач от езика, говорим от кандидата за закрила, по чиято 

жалба е образувано съответното съдопроизводство.  

 

Наблюдението в Административен съд– Сливен идентифицира като регулярна практиката 

на съда да не призовава преводач при първото насрочване на съдебно заседание и едва, 

когато лицето се яви лично за разглеждане на делото, да се насрочва друга дата с 

призоваване на преводач. В тези случаи обаче няма адекватна комуникация между съда и 

кандидата, което води до неразбиране от кандидата на случващото се по време на 

съдебното заседание и липса на надлежно уведомяване за следващото съдебно заседание. 

Това води до пропускане от кандидата на следващото съдебно заседание, което се тълкува 

като съда като дезинтересиране от процеса и се отразява на взетото впоследствие съдебно 

решение. Тази практика съставлява сериозно нарушение на съдопроизводствените 

правила, която води до лишаването на кандидатите за закрила от пълноправното им 

участие в процеса по разглеждане на техните жалби срещу отказ за предоставяне на 

закрила. 

 

2.3.5. Участие на прокуратурата  

 

Наблюдението констатира участие на прокуратурата в съдебните заседания по бежанските 

съдопроизводства в 98% (128 мониторирани случая). В 91% (105 мониторирани случая) 

обаче участието на прокуратурата бе формално с очевидно непознаване на казуса по делото 

и без да се представя дори минимално мотивирано становище по конкретната жалба или 

казус.  

2.3.6. Процесуално представителство  
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Съгласно предоставените данни от ДАБ63 през 2019г. са били проведени общо 487 

съдопроизводства без разграничение по първоначални и последващи молби. По тях по 

сведения на ДАБ са произнесени 440 съдебни решения, от които 385 съдебни решения на 

въззивна и 55 съдебни решения на касационна инстанция. От тях през 2019г. са 

наблюдавани 27%64. Наблюдението обаче обхваща единствено съдопроизводствата по 

първоначални, но не и по последващи молби, но при липсата на данни от ДАБ за такава 

разбивка не е възможно посочване на точното процентно съотношение на наблюдаваните 

съдопроизводства. В тази връзка не е възможен и категоричен извод за преобладаваща 

законосъобразност или незаконосъобразност на производствата по ЗУБ на 

административна фаза, както се утвърждава от ДАБ (виж, по-горе 2.2.3, параграф шести).  

 

Общо в 93% (123 мониторирани случая) от наблюдаваните случаи кандидатите за закрила 

участваха в наблюдаваните съдопроизводства със съдействието на процесуален 

представител.  

 

В 4% (5 мониторирани случая) адвокатите, упълномощени или назначени за съдействие и 

защита по съдопроизводствата демонстрираха формално отношение и неподготвеност за 

защита по делото.  В останалите 95% (110 мониторирани случая) адвокатите в бежанските 

съдопроизводства демонстрираха предварителна подготовка по делото и представиха 

детайлни аргументи в подкрепа на жалбата против отказа за международна закрила. 

 

На 65% (85 мониторирани случая) бе назначен служебен адвокат от съда по тяхна молба. В 

8 от мониторираните случаи кандидатите участваха в съдопроизводствата по тяхна жалба 

против отказ без процесуален представител, като в 5 от тях е бил назначен служебен 

защитник, но той не се е явил на съдебното заседание.  

 

Наблюдението установи продължаваща практика за назначаване по бежанските дела на 

значителен брой адвокати, включително от НРПП, които демонстрират непознаване на 

бежанското право и като цяло липса на възможност да предоставят адекватна подкрепа на 

търсещите закрила. Въпреки тези случаи наблюдението установи и запазване на 

тенденцията за увеличаване на случаите, при които назначеният служебен адвокат 

подхожда професионално и отговорно към възложения му случай и осъществява 

процесуалното представителство при очевидно предварително проучване на казуса, с 

представяне на допълнителни доказателства и търсене на възможните форми на 

съдействие за организиране на най-добрата защита на представлявания от тях търсещ 

закрила. 

                                                

 
63 ДАБ, Коментари към Годишния доклад за наблюдение на производствата по ЗУБ от 10 март 2020 г. 
64 131 от общо 487 дела 
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Съгласно предоставените данни за съдопроизводствата през 2019г. на въззивна инстанция 

са отменени 12%65 от актовете на ДАБ, а спрямо 88%66 жалбите са отхвърлени като 

неоснователни. На касационна инстанция са отменени 16%67 от актовете на ДАБ или 

въззивните решения, които ги потвърждават, а спрямо 84%68 касационните жалби са 

отхвърлени като неоснователни. Посочените процентни съотношения на съдсебните 

решения на въззивна инстанция обаче са изчислени спрямо всички съдопроизводства, 

тоест, както съдопроизводствата по законосъобразност по жалби против отказ по 

първоначални молби за закрила, но така също и съдопроизводствата по допустимост по 

жалби против отказ да се образува административно производство по последваща молба. 

Следователно, на база на така посочените съдебни решения не е възможно формирането 

на генерален извод относно законосъобразността на производството по ЗУБ на 

административна фаза съобразно резултатите от постановените съдебни решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
65 27 отменителни съдебни решения от общо 217 постановени съдебни решения на въззивна инстанция през 
2019г. (АССГ – 22 от общо 85 постановени решения; АС Хасково – 5 от общо 130 постановени решения и АС Сливен 
– 0 от общо 2 постановени решения).  
66 190 потвърдителни съдебни решения от общо 217 постановени съдебни решения на на въззивна инстанция 
през 2019г. (АССГ – 63 от общо 85 постановени решения; АС Хасково – 125 от общо 130 постановени решения и 
АС Сливен – 2 от общо 2 постановени решения).  
67 9 отменителни съдебни решения от общо 55 постановени съдебни решения от ВАС. 
68 46 потвърдителни съдебни решения от общо 55 постановени съдебни решения от ВАС. 
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 Част ІІІ. Препоръки 
 

Препоръка 1.  Да се преустанови провеждането на производства за предоставяне на 

международна закрила в СДВНЧ към Дирекция „Миграция“ на МВР като вместо това да се 

предприемат действия по настаняване в териториални поделения на ДАБ от затворен тип, 

когато това е приложимо с оглед на уредените в закона основания. 

 

Препоръка 2.  Провеждането на социално интервю от служители на ДАБ за определяне на 

нуждите на търсещите закрила и първоначалната и последваща идентификация на 

евентуална уязвимост да бъдат обединени в една комплексна оценка на случая, чиито 

заключения да се прилагат в писмен вид по всяка преписка с оглед съобразяването им при 

провеждане на производството и постановяването на решение по молбата за закрила. 

Заключението за принадлежността на лицето към уязвима група следва да е достъпно и за 

решаващия съд при обжалване на отказ за предоставяне на международна закрила за 

преценка за отчитане на уязвимостта, особено в случаите на непридружени деца. 

 

Препоръка 3. Към подготвяните от ДАБ стандартни оперативни процедури (СОП) за 

първоначална и последваща идентификация и препращане на уязвими категории лица да 

се допълни задължение за събиране на социалния доклад, изготвян от отделите „Закрила 

на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“ като част от индивидуалната преписка 

на кандидата, търсещ закрила, за да се даде възможност на служителя, вземащ решение да 

съобрази всички факти и обстоятелства по случая.  

 

Препоръка 4.  ДАБ да включи в организираните от нея обучения социалните работници от 

отделите „Закрила на детето“ към ДСП,  в чийто район има териториално поделение на ДАБ 

за запознаване с особеностите на производството по международна закрила и 

специфичните нужди на тази уязвима категория. Препоръчително е да се договори с 

Агенцията за социално подпомагане спазване на задължението на социалния работник от 

ОЗД-ДСП за регулярно наблюдение върху детето извън провежданите процесуални 

действия, за да се гарантира контрол върху условията за прием и предписване на мерки 

съгласно общия режим за закрила на децата при необходимост. 

 

Препоръка 5.  Непридружените непълнолетни и малолетни деца да бъдат настанявани само 

в онези териториални поделения на ДАБ, в които има осигурени изискуемите по закон 

„специални условия” за настаняване при режим за полагане на 24-часова грижа и охрана. 

 

Препоръка 6.  Да се съдейства за приемането на методика за комплексна оценка на 

възрастта, основана на когнитивни и социално-психологически маркери и неинвазивни 

медицински експертизи при спазване на всички процесуални стандарти. 

 

Препоръка 7. Информацията за страните на произход, генерирана от Дирекция 

„Международна дейност“ да бъде направена достъпна на сайта на ДАБ за останалите 
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участници в административното производство – представители от общинската 

администрация, социални работници, адвокати и служебни защитници, съдии и прокурори.   

 

Препоръка 8.  Да се преустанови незаконосъобразната практика по сезиране на органите 

на МВР за задържането на кандидати за закрила при личното им явяване в териториалните 

поделения на ДАБ. 

 

Препоръка 9. Да се осигури пълен седмичен график на планираните от ДАБ производствени 

действия с оглед провеждането на мониторинг върху провежданите производства.  

 

Препоръка 10.  Да се допълни текста на въвеждащата информация, която се предоставя в 

началото на провежданите интервюта, за да се застъпят и в по-голям обем правата на 

кандидатите за закрила по време на производството. 

  
Препоръка 11.  Да се осигури правна помощ при връчване на отрицателни решения на 

всички кандидати за международна закрила като предимство имат кандидатите, които 

принадлежат към уязвими групи. 

             
 

Приложения: 
 

І. Коментари на Държавната агенция за бежанците при МС по Годишния доклад за 

наблюдение на производството по ЗУБ от 10 март 2020г.  и  от 31 март 2020г. 

 

ІІ. Формуляри за за наблюдение на производственит действия на административна и 

съдебна фаза (регистрация, интервю, връчване на решение и съдопроизводство) и за 

оценка на решение на административния орган 

 

 

 

Български хелзинкски комитет           31 януари 2020 год.  
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Apa6ta

TaAx!,1Kr,r

neHAxa6la

Apyro

o
C
C

KrcpA!4

Xa3apa

Typqrt

o
o
o

nyqyH rl

flepcufiqu

YKparHqu

! Buspacrnr xopa

f nraua, npexr,rsenrn O[3[qecKo
Hacurue

/lrqa, npexrBent,,l Mr.reHxg
ululu HacuAue

CTPAHA HA NPO 3XOA

Q loranracrau

Q naxr,rcran

O vxnanxa

IIPYIA CI PAHA

,n!4qa, npexulBen!4 ceKcyar Ho
r,4/L4 CB-t p3aHO C nO,fla HaC!4,fl14e

Cvpue

Vpa.,i.

Maru

! nr.rua c xpoxra \lHu vra Apytv
TexKx MeArq14HcKr,l

3a6onaaaHVA

ty'paK

TypLI,!F

Apyro

npeBoA

L43nO.fl3BAH J'rt1 E nPEBOAAT,] HA AA5?

Ca,
tu1(]/lt] I toficHL IE

Cn. Q Henpr.raoxrarlo
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AonHaTa 4h0pa e reHeprpaHa or cucreMara. MoB He s npoMeHafrre
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MoIrTErlflT E VBEAOMEH, qE /MA nPABOTO AA nOraCKA hHTEPBIOIi4CT oT APvr nOn

Oa, O"" Q Henprnoxranlo

Q Henpraaoxr,rn,ro

MO.nr4TEIqT E yBEAOMEH, LrE r4MA nPAEOTO AA nOL4CKA nPEBOAAq OrAPyr no,l

Oa" O*u

Aeqa

HA3HAqlrilA ll14 E llA6 t KCilgP [.13A :JA vC lAf-]OUr,tsAll[ ]o HA Bir3iAC I IA. i'lA li[ i I i {)

l.\a -Jr' i'l.r e Haurlyra !1i.i])ourlaLir;

l,l3BbPlljEHA ,l14 [ i:KCilLPl |,'13AIA CbC C i,,]lA{ r1i i O 14 lloMlOL1..liA HA Oi,i.LltlllCl(AiA B.r}Aa l

He H9 e ranh.ririi 1,1!+opi,raUx,

Ai,yi !l IlPlCbCiBAAIV rlll4S(l VllV ?at{t4rt4
PoAi]rira ;n!431,( He ilp14cl,crBa 6.n lr; t x/pr.r4Hrririr

Heflp!a,,rcx11l,1()

Ol lrzllll! I t pOACI tsO L pOAi'llllA

I lprKa Cbpe6peHa

8Pb3KA C 6it13bK

Apyrta npucr,crBau-{ra, hqa

HACrckt lK.,4i tv, onE"r ri Llr

.Aa

cour,lturLH PA6Oi Hl,lK I'rA ACrl

/1a

HC i-.1erlpt ,,ioxlrMo

i-1e n p rin ox r,1M o

r rP[AcrAt.]lr rEr HA oEulrlHC(A AllMrlH rlcr PAu,4il

lla iJe li ell pL..noxl4r.4o
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AALIOI{AI bl L HA:tf lALlll-i Ol:

Hdqx0lla.fl 1]0 5'()o0 ir, fli).r,]i.ra
n c|t.ro til

' Llaare! aAsoKal

llAt 11r lo

il a: n p ri.r'i0x t1tl0

HAlvltctl/l i li4 Cl COi^l,4ArlHl4rlT PAbOTHtiK HA ACn nO EPE|E HA 14HTEPBiOIO

Ad

[i (A(BC Ti I3IJA3HIJA HLI CIJAIA HAMICA

Kplrep14!,1 3a oqeHKa

AKO |VOJ'ITTETRT E 571,1 3MbPXAH/A B

Oa"
CABHI],

QH
E NP'4KAqBAH/A KbI\,4 APYT qOBEK?

Q Henpuaoxuuo

6VJt. NA

e

r,4 HTE B rO r,4 PA U.l 119T PA3TCHTBA /rh ,l HOOPr\,1Ar-1r49 3A BhAA HA nPO'43BOACTBOTO?

Oa"
t,IHTEPBtol,lPAlLlt1frT yBEqOMflBA/tt4 MOJI4TE.n9, OCOSEHO B C.nyqA,1TE, KOTATO E yCTAHOBEHA vF38t4tMOCr, r.r E

r,lHOOP[I4AUr8TA, CnOAEIEHA nO BPETVE HA hHTEPBTOTO E KOHO/AEHLll,4MHA?

Oa,
yBTAOMEH /ri4 E MOn r r tJrt 1, r.r! c/rE/.IBA /1A IPtllclABt4 Bcr4rrKl4 IOKA3AI EJ rC I tsA. $r HOCrMvr C bEXAHCKATA
[4y 14croPr.lt ] to BPti\,tt HA IlocittllBAu]o ,1H I EPBIo

Ad -le

BTBEXAAU1ATA

Or"

Or.

ts P bri i 
"'1 

t4 I i l, CA HA NiOJ I 14 I Liltl y(AIAH l4tl 3A flPABAIA r,1 3AlibJlXEHr,1'r rA r;ry rr0 ly5
ile

' uPbrtEijo./'rr ! HA KAHllr,,l/l3tA MottltJrPAHO

lla

?H]lt!"'l14[ 34 HAC'IAHUl]AHl lJ ll3l
rle

N E OOPI\,4MHA OLIEHKA HA Yfl38'lIVlOCTTA HA KAHAI,,IAAIA

nPCBEAEdO irr E COUT4MHO 14HIi?Bl0 3A OUiHKA HA yfl3BrMOCr?

A'r 'l -'

llrMa ra,li qHa HHooprnaLl n

:"Jer rprafioxi,l M o

BPbq:i'lA Jll L I lOKAIlA. lA tiOCIltAllAl,]0 ,1r ilLl'tllo?

lla : le iie e BarpoLieHo rHiellEri)

tsPbqL:.1/1,lt E itoKAHA 3A H,\C iOrlj.io lO 
'rrr 

I tPBiO?

'' Aa l..le
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AKO |\,1OJ']6ATA 34 3AKP/,flA E 3AHBEHA npEA Apyr AIPXABEH OprAH, CnA3l,lnAnr4 E AA6 CpOKA OT 6 pAsOTHt4
AHl,1 3A t/138})(4AHETO r,,1 /tr,l9HATA pErhCTpAtlr4f HA KAHAI,,1AArA 3A tVE)(AyHAPOAHA 3AKpr1/tA?

Oa" Or" Q Henpr,raoxur,,ro

AKO l\,l0llt.,AlA i: IIOC/ll/illAi.l]A 14 | 6tlj lA r:li)lly( HAIA 3A PpSlJltKlAH[, PEll,'lC1 i'lPAl] Ilt'l I KAi llltl/lAl Lr i 3 Cp0<
Ot 3 f'AbOIHl lilrrl Ol pLtULFItiC)3AliOilyCIt4lviOCIT

l.l.r 1-.1e n rl L:,Il ox r M o

AKO [4OilbAlA E llOCIliABALlA, 5r1]lA iltl I AOIIyCHATAAO PA3t/tLXllAH!, O I (^3Ai-jO ]ir E l3&qBAHt Apr;.
KAP lA HA OCI*]0iiAlii/L 3110vllcr Pt 64 c iIPol]lllvPAIA c llEltA 3At;AugHt r"rA l43irbi |-1i i 4! i o HA A[4 (qi]. /6u 11 )

i.1 ()l 3yb?

/l;r

norc(AHr m cA l1o r5.itHtl t []1Hr,1 l]o(A3Aliirct 3A ts1,8 8?b3KA C PA3t.,ttx1lAt 0 HA MoJl6A|AT

/la l,1e He pir,,roxllMo

YcraHoBraaHe Ha OaKTure

PA3II'1IBA ,IiI,1 C[ (AHAH/]A]A 3A BI,1AA 14 XAPAK ILPA HA tsPEIIAIA I,1,] I,l IIPIC,I]LIiIJA|]TlO, OI KOI IO CL OI IAC'TtsA /l
l(Oi, aA I lPr1ril,1ll14 I[, I lOPAlll/ KOr'1TO CMtl IA, '-][ l]lL TIOCTPA*1A 0 f IAKOIIA I iPi:C/lIlll]Arl L, A(C Ol.lil Ni I nV,JtO
HAC l bl ltlilO?

,j ', a, 1.-'; 'l,l r 
p tn;r ox tt', o

HAllbjlHC jltl CA llPOvqtHl.( BCtlqK|,1 a/l!M!H It4. 3Ati8tH14 OI KAHrl,lllAiA r4il,'1lll '/'y\Ox.LLn B tulo.llnAIA?

i .,) A, '"i He

t"r He

,-lAl ri I BA ill,,] Cl KAHAX/IAIA 34 H Nt|/[].nElar tt\4 i1t/t CAtA HA HflKOfi O I r rE r r E r "'1JHA\A I ra KOHB.|U/,j tA
or 1951

' ) i e r rp 14,1ox 14 \, o

PAllr ll4TBA

(_) a,
CE <AHAI/IAAIA 3A H t J\!4\:llto 1,4!tY nlinCATA HA OCHOBAHI4tI 3/i XytviAr-ii4 {APEH C lAryl?

Kbllfio L I rPrlJroxr,.lr."4o, ,,rHrtPEfcl4cr br ililrA /ll A4l7l (AHA,{AAlbr t I toT bpO.",1 3AKpl.flA ol oplAHi/ trt
oPlAi-M3Al1r1r] B C 

'PAHAIA 
Ct1 11A POt13XOll?

i-l ll' 1'- ; i-tenprn*xuuo

KIALIO L llPrlIOX14tvl0, ,4HTlPllr3t4CI5t irA3tHtBAi.',t11 KAHATAATA 01i'O(i.tO !tb3t,lOXl1OCt tA tr,ly 3A
Bbr PtLl]HO PA3Ct/t8AHt?

(-) A,

l.) n"

,'- t, i"le

l43cjltAtlA{ llt4 CL HAPvll"lLH'4rl llO LKllrlOa, AKO CA HAIIPABEH,4 lAKtlBA lB5PliEH tlrl Cr I KAHAI4AAIA? HAi lr C

Ol/lLA llPASOlO i1A jllrll:ll V CLl',1t,!f 1 X14llol llO r-l/1. 8

i_'r ;-l-ot lptzlr0x,4Mo

I -) len p r,: n ox r,r,o o

tl3qepnarenHocr
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cbctABin j,r4 E orA:"Il'1 ilpotoKo.rl c onltc

/ild {e

NPENPATEH'I h NO'YI]EHI4 N/ CAAO

Oa.
3ANL4CBAT rT I,,1 CE B NPOTOKOIIA BC q

AA5 AOKA3ATENCIBATA,

Oru
3MI,PXAH [4 Or IOI Ul,1'tTA?

Q Henpr,raoxranlo

BEHri4 OT TtPCEUlr,4fl 3AKpl,4rA OAKTIl 1,4 OBCTOffTEICTBA?

He

KV 3A9

COa,
t4l-.jiIP1i()t4PAll{,1u 

' 
r3i tor3iiA. i tt1 otuoFl]H14 BbnPocr,3A aA rio38oiM HA KA}rlt llAt.A AA Ilplc I HAErl

AC10?U9lACn?

f leila

11t\,1A itrl I tPor,lBoPLq11, c oAK l ,

t\a

,'l3liOXtHtl I lO BP;lll[ HA PLI t/tclPNJntl Wll
iie

!r rpvi.{cAH0 rH lrPBrO?

"l:n pt/IOXt_.!:o

a,AriA flt ci"_ Eb3r.ioxHccJ HA rbpcLti'ilri ;AKP/irA llA t43,CHt1 
'4 

ytOqHfl lL3tl ItPOL]tsOptgtt]?

de

cnA3BA Ittl 
'4HTEPBrO14CtT 

nPAB/IATA 3A HEyTpMHO t4 SE3npr4CTPACTHO nOBEAEHI,IE?

Oa"
ocblJ.lEcTBtBA

Oau
,/t tl cE ToqEH l,a MEKBATEH N

o
PEBoA HA E3 rl K. KotZTo,nuUETo

He

PA36II PA?

Q H e n pr,ra oxra r,,l o

n Prl HE3MOBOn[TEnHO B,IAAEEHE OT
AEVCTBnq nO 3AMTHA HA nPEBOAA']A

nPEBOAAT]A
C APYT?

O""

Or"

Or.

ycnrBA It4 t4HrEPBtOt4CT}T AA KOHTpO,nl/1pA nOBEAEHtIEtO HA nPEBOAAI]A nO BPEME HA lilHTEpB|OTO?

Oa" Q H e n pr,ra oxra r,,t o

HA SLIrAPCKl,l E311K, 
'4 

HTEPBtor,lCrbT npEAnp14 Et\,4A i'',t11

Q Henpraaoxrar,,to

On.

Oa,
V3qhlA NI/, CE HA KAHAI,4AATA NPOTOKO,I]A OT NPOBEAEHOTO I,lHTEPBIO?

Oa" Q Henpr,rnoxur'lo

AAtsA /li4 lvly C! iltr3l,'lOXHOC t llA llOllPAtll /Jll tlObABt4 14HoOPVlAUtl,lA 0l iIPOIOKOIIA?

lia {a ,l a:r tprrl)x ra vrl

AKO KAt,lli.44Al .,l [:lA.llAl':i:ilt]'l:-j1,0(i4lyPll-1 rlltu1yLt'lA!iP!M li:llliOLiLllAa)
KOHCyll lAurlr Ci iEA 3AAbiJXAHLTO?

Aa 1-le

I lPALll lA Il0l'".1OlLt ll

HenpvnoxrMo

or Kor o?

HaLiroHanHo 6r]po 3d npaBHa
noMot.il

lipyr0
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(Du HarHr,,r (oMeHrap14

crobPA3flBA 
'rtl 

t 1LpSiOi4CIbt tsbtlpoct4lL. ItcBEAEHl4tIC ll ItollxollA at4 t(Atc..lrijto, c oAK IA, r-E
, iuol]t_4t Eilr.ti L l1L r[?

l1a I le

3AN/CAHO IIII E h HTEPBIOTO?

! 3eyxo:anr,rc ! nrcu", ura

KOMEHTAP HA MOHl/lTOPl/IPAIU14'

Mo.tq or6e/texere ryx acaKa Apyra orHocuMa KbM HadnrcAeHt ero Ha npoqerypara uHiopMaqrq, Kocro He e or6e.rsjaHa B no-rcpHu1
abnpoau. 8 cnyeal ee or6erexure cnequfuqeH npo6neM B npo1eAeHoro hrrepBp ,nh perhcrpaurf,, MonF or6erexere orHoBo ryk.
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Decisions20l9

I\,4OHITOPl/1PAHO PEII]EH 14E

Q Ceveixo cu6upaxe Q Hacranneaxe a fl37

Q Sexaucrr.r craryr

O orras

t43AATEI HA PEUIEHT4ETO

Q flpe4ce4arenn-r na,{AE Q rureperor.,rcr

HOIVlEP HA PEI.]I EH 

'1ETO

Q xyuaHr,rrapeu craryr Q cnpntro npor.r:aoAcrao

Q nperparexo npou3BoAcrBo Q P"u"xra" .a Aonycr!1Mocr Q Ar6nraxcxo peLuenrae

OcHoBHt, AaH H !,r

AATA HA PEt].,]EH14ETO

yyyy-mm-dd

,1ME HA MO]'I I,'TE]'I fl

CTPAHA BA nPoU3XOA HA t\,,lOI r'lTE.flc

Q,loranurcrar

Q narr,rcratr

O YxPaina

LPyiACrPA,rA

nPt4APyXtHo nt t /1ErU0

llprlajyxerti rlririprApyxeHr H en}/t i-ror're'r'r ! r,1

t:ta,.tofleTx!4

o
o
c

Cy.pvtF

VlpaH

APyro

o
o

,1pa K

Typqla F
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l3 bJl,AatoLiA i pyl tA HA tt I L io
LI.i/ir, e lrri.:

Bt4A

o

iati l.il t:o/l ct I r lr'l

r.lEHTbP

Pnu"/Pu

HA I.,IEHTLP

PLl OBqa Kynen

PnLl6aHn

n3T SycMaHLlu

Yfr3BI/M AIA E N,IOJI|/,]TEI9T

Pl-l BpaxAe6Ha

PnLl XapMaHnr

CABHr'l Iro6uMeq

Q n:r

c
o
o

I,4M E

o
o
o

! uenpr,uppr<ex[ HenrJrHolerHu
,1 N,44,40/reTHrl

f] Brspacrlrr,r xopa

fl lruu, npexuBe,4L.1 Or43r4,recKo
Hacl4r 14e

.nl,Lla, npexuBen!4 M]qeH!.le
vlvr'v Hacvnue

qECKA NPhHMNEXHOCT HA MO'I

Apa6u

TaAx!4 Kr,4

11er4xa6 r

Apyr erHoc

ETH !4

o
o
o
o
liPYiA | !Pfl llAi1ilt,X,-]0C I

o
o
o

Q caa+r

Q PU BoeHHa Pauna

O tq nucrporop

Q caaH,l sycMaHqu

! car.ror", poAlrren14 ! Epeueunu xeura

! xopa c yepexAanun ,n !4qa, npexL,4Berh

I lraua, np"xraaelu ceKcya,nHo 1,4 tr
cBbp3aHo c nona Hac[nue

VTENq

O rlopar,r

C xa:ana

O'rou'

narto,|oTuqeako Haau,lr,te

.fl l/!qa c xpoHr.1.]H!4 L Apyr!4
TexKu 3a60rFBaHr!ff

nyqyHq

nepcufiqu

YKpaiHqu

nrp BoHaq anHa npoBepKa

III,,1 E PEt]IEHI,4ETO B CPOKOBETE NO 3Y5?

IlPrl PtU.raHi4t 3A 0r KA,_3 3,1\ I IPLA0( lABi.ii-lL f.lA tuiLXllvHAPOllHA 3AKP,1,'rA, r rr[ P/,,i t.r ]/i ]rr4 t r i?Lr [4C(AtA O I
lvllvi. OP'Ail ll() Ci,llA Ll 3Ai(OllOyClAHOiltill.l,r CPCK?

Aar rle il cr lDl//l!x ti \4 o

AKTYMHA ]'I'1 E NO AAIA L.{'4TIi4PAHATA B PEIXEH 
'1ETO 

CNPABKA 3A CTPAHA HA NPO'43XOA

2 of5 28/03/2019, l6tO4
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r13lroxEHoTo B cn PABKATA nOAKpEnfl nL4 
'13BOA|4TE, 

HAnPABEH OT 
'4HTEPBtO'4CIA?

O A" O ," Q Henpranoxravo

on/cAHr,1 /rr cA [oAPoEHo

Oa,

PEtllEHt/lFTO BPI,qFHA nV F C

Oau

Ptll.ltHlI lO 8?bLrLHO ]ll L B

lla

HA I.1I,4TI' PAHATA CN PABKA?

He

lL4 E nPEnT4CKATA HA l,,1HTE P BIO l,,l CTA C yKA3AHI,l9 3A li43ntnHEHl,4E?

3roqHl,lqr/TE

o
B PbU.lAHA

Oau

oTKA3AH ,'',]r1 E CTATyT nPtl nO,nOXI4TE,,]HO CTAHOBI4U.IE HA t4HTEPB|OTICTA nO c.n.14 OT 3v6?

Oau On.
nPu nPEAXOAHA OTMflHA HA OTKA3 OT CrA, CnA3EHl,4 Ir4 CA 3MrrrXr4TEIrHr,lTE yKA3AHI,4F nPrl
N P E PA3 TJI EXAAH ETO?

Oa,

Q Henpr.rnoxurvo

Q Henpranoxrar,,lo

Q Henpra,,roxrauo

l"len pt"I]0xIruj a,

noMol{TA HA

o
N PE BOAAq?

He

Q Henpranoxrar,,lo

Q Henpraaoxravo

r ienpr,roxrm(]

O""
l4il lbi lHiilt4 IlLl (A yKA3AiltlrllA |1A lH iLPB{llrclA

lh rle

C""

I lPl4CbCI Llr4f IO HA r ltlllc IAB|4 lLil {r1Jt. 2) 0 r iyb)

He

t'}LLULl lrlL lO fili:)q|:l 14 )ll t;. l] i lPtlct,CI$liI O I 1A AIlBOKAI?

J?

CbEPAHI,4.fl
TL PCEU.ltlf

Oa"

l/r cA AocrATbtlHo AoKAIATEICTBA BrB Bpt3KA CbC CrlryAUlrrTA B CTPAHATA HA npOtl3XOA HA
3AKP 14IIA?

Or" Q Henprraoxrrvo

I t4 CA AOKA3ATE/ICTBA OT CTPAHA HA TbPCELL[49 3AKPU.nA?

Oru Q Henpr,roxravo

il e{r pr-.JIoxu r,r o

Herlp!.ino){t1v{)

nPEACTABEHt4

Oa"
{tPEBL/ILH14 jtl CA lJCrqKr4 AOKA3AIt:.1la r UA, IPtlriAtsLH14 Ol MOjrrlltJrtl

/la He

ol t(c,i o cA tiPi:lLEII i ll4 lioKA3Ar LIa t ttA tA,,

AA5 I lpeEeaeHr or r,4c.rr,fler, (,ruel
.ra(THa are8qri!)

C.borBercrBhe

nPABrlrlHO Illi'l CA flOABEAEHI,'1 OCHOBAHI,'19TA, 3AfrBEHI,4 OT N,4 O.n r4TErlfl BtB BP}3KA C flPT4IIATAHE HA 3AKOHA ,1

onpEAErflHE HA Br,1AA 3AKpr1rA, KofiTo c,,'TEABA AA cE npEAocrABr,4?

3 of5

Oa, Or" Q Henpraroxraruo
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C}OEPA3EH'1 IIl CA BC I,] K'1 3AflBEHI,,] 9 34KPI/IA OAfi]/1?

Os" Q Henpraoxnv,o

CtOTBETCIBA,fll,4 AUCn03r'lll,'1BA HA t/3rlOXEHl,'lTE B MOTl,4BtzlTE OAKTh h OECTO9TETCTBA?

Oa, O"" Q Henpraaoxuruo

|43CI'EABAAV tV CA B AOCTAT}qHA CTEnEH BCrqKr N4ATEP'1MH|4 OCHOBAHhff 34 AABAHE HA 3AKPl,1/rA?

Oa, On" Q H e n pra,rr oxra ra o

oT TTPCEt!t/

O*"

frCHO NT CA NOCOqEH'1 B PEIXEHI,,IETO KOI4 ACNEKTI,4 OT IVOII6ATA CA NP/ETI,4

Oa, Or.
3A yCTAHOBEHh t4 3AlLlo?

Q Henpraroxranro

Q Henpuaoxrar,,ro

TEXECT, CtO6PA3HO HOPIVATA I,1II.75(2) OT 3Y5?

Q Henpraaoxrrvo

I,1 KOLl ACNEKTh OT MO,rI5AIA HE CA NP'4EILl I,13AUIO

Oa, Or" Q Henpranoxr,ruo

B CnyqAl4 HA HEAOCTOBEPHT4 I4I nPOTLIBOPELIUBV OAKIT/11,13/|OXEHt'l OT M O AVTEfi{, nPEAnPVETn nU cA
HEOEXOALII\,IIITE CTbnK OT CTPAHA HA I4HTEPBIOI/CrA, IAKA qE IE AA 6}4AT |/'3qCHEHV

O a" O "" Q Henpuaoxnl,ro

I,43AATEIflT HA PEUJEHTIETO MOT'4B,1PAtt/ U3BOA!.C|,4, qE OnPEAEI ,,I OAKTl,,l OT MO,flEATA HE CIEABAAA CE
KPELT/T|,4PAT tr',tti, CnEABAAA CE nPUEMAT 3A HEAOCTOBEPHT,l 

'{ 
nPOT'4BOPEr.t h Bt?

Oa,
OKA3ATEIICTBEHATA

Or.
no,fl3A HA 6EXAHEqA',

n PABtlrlHO ,lr4 CA tz1AEHThOr'lLlt/PAH11 B PEIUEHI,4ETO HMI,lqrlETO HA OCHOBAHIiIfl nO KOHBEHUt49TA OT 1951 r.
I/'II4 IUNCATA HA TAK'IBA

Ca" Q Henpra,roxruo
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T. }I(A IIJiII'IAHA CABOBA
AI,IPEKTOP HA
TIPO|PAMA 34' TIPABHA 3AIIIIITA HA EEXAHUI,I },I MT{|PAI{TT{
EI,JITAPCKTI XEJ'I3I{HKCKI,I KOMI{TET

KOTII{E

TIPEACTABI,ITEJICTBO
HA BbPXOBHI,Iq KONIflCAPUAT
HA OOH 3A EEXAHUITTE B PEfIyEJTILIKA EBJIfApI{fl

OTHOCHO: lodurueu dox.tad rra Et,teopcKu xe,BuHKcK, Koyumem 
'u 

rrubtor)etrue ,a
npou36o0cmaomo 3a npeoocmorzrrc ua .uecrdyuapodnu tarputa o peny6luxtt
6t .tzaput se 2019 z.

YBA}ITAEMA IOCIIO)I(O CABOBA,

B'sn npr,:xa c rrpeAocraBeHnr r:a lrpxaBHara ar.cHrrt..t, ta 6exaHrture rrpu
MuHacrepcxul cr,ner (!AE npu MC) B nperBapHTeneH nopqiqlK lpoexr Ha I-,oaurlcs
.qol(r'Iaa 3a ua6,tronesue Ha rtpoH3BoAcrBoro 3a perocraBrHe Ha MexavHapoaHa 3aKpl]jra B
Peuy6,ruxa Et,rrapul za 2Ol9 ,. or crpaHa ua AreHrlulra 6axa oneparueeH rrops*L*
H3rrpaTeHH H3qepnaTexHr.r xoMeHTapfi B cneil HalpaBeH npefnca oT excnepTH Ha Ir4peKrIr.{H
.,Kavecroo Ha npoqelypara 3a MexryHaponr{a 3a(puJra". ..CoqrrarHa ,qefisocr H aaanrauHr..
u .,MeNgynapo;1Ha geiiuocr''.

llpu nper,rega Ha peBu3r4paHuq or Barra crpaHa rrpoext.Ha roKJraa ycraHoBr.rxlre. qe
rlo erHa uacr or npo6,reMarHqH[ITe Bbrrpocu e orqereHo u orpa3eHo c]'aHoBuurero ua lABnpu MC. xoero ctrllraMe 3a noJroxr.rreJlen u o6exrnseH eJreMeHT B rornara. o, rpyao
crpaua. o6ave, He MoxeM aa KaxeNr. qe flpoel<Tr,r Ha aox,-ra,q B urirocr c,tegna o6exruucu
rlotrxoa. rropa.qu (oero rrpoabnxaBaMe .la H3pa3rBaMe Hecr,r,lacHe tsr,B Bpb3xa c nocoqerrHle
IIO-.qony ItoHcTaTaur.rH.

B qact:a orHocHo lloclr,n ro npoueaypa u pefusrparluq. cquraMe. qe B Hogoro
H3peqeHue orHocHo ocHoBHa'ra IIpuquHa 3a Hecrra3BaHe cpoxa Ha pefHcrpaqHq ca troflycHarH
cNrr'rcJroBa r'r rexHHqec(a rperxKa - aKo roBopuM 3a CBOeBpeN{eHrro ocno60N;laraue HaqyxiqeHuure or ClBHtl He MoxeM /Ia roBopuNl ra sa6aeegu pcrucrpau11u. KeKro H B
H3peqeHHero ce HMa rrperBur q-!. 58, a[.4 or 3yE. a He qr. 59g, zr_q.4. I]a ciereaqo vrrcro,
npo.qbrxaBaNre aa He npHeMaMe u3BOAa 3a ..B.jro[IaBaHe ]ra cTaHlapTa 3a cBoeBpeMerrHa
perncrparrus na uol6ure 3a MexryHapoaHa saKpuna. noaallleHu npe,{ .cpyr .qr,pxaBeH opraH..
B Ta3H qacr rra roKrana. @axr e, .re craBa B.r,r.rpoc 3a e,q,HhLrHH, u]o_q,paHu cryqa H B.ro3H

I
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flpe4.nararue B Ta3u qacr reKcrrr aa 6rAe orHoBo KopnrupaH. cquraMe 3a rrpaBr.rJrHo
4a ce nl6eruar npo6lelraruvHr.rre r-r3pa3r,r, Karo ce KoHcrarr4pa Hanrruero Ha eaHHr.rqHH
c:ryrau /rarro e n 4eicrnure:ruocr/ ua no4anane sa uol6a 3a 3a(pnna [peA Apyr atpxaBeH
oprau, B (or.rro e r,rMarro :a6anena perucrpaqur, KaKTo lr r{e B Te3rr cryrra[ or c.r:paua ua lAE
upu MC e 6ula cr,gAa.qena Heo6xo4rauara opraHr8arlus 3a r.r3BbpuBaHe Ha perucrpaqfi, B
CIBHq c oureA r.r3r4cKBaHero Ia 6lAe ocur)?eH Aocfl,fl Ao npor.r3BoAcrBo Ha qyxlure
fpaxIaHH.

HacrossaMe 3a noBropHa KopeKrlru Ha reKcra B T:Bu qacr, mfi xaro nper 2018 r. r.r

upee 2019 r. HrMa fioaaaeHa Hr.rro eaHa xal6a or qyxnfi rpaxraH[:a ga6agcHe Ha cpoKa 3a
perlrcrpaqEr, nopa,qr.r Koero urua u o6pa:ynaHr, ,qena fipea aaMr-rHr.rcrparr4BHr,rre cr.4lrjrr4rua
n Peny6:rurca Ellrapur. Aoxlaar,r c6ulo raKa He orpa3rBa 6por ua cnyqaure, npr.r Kor.rro e
KoHcrarr,rpaHo uo4o6no :a6ag.f,ne 3a perrrcrpauu, Ha rtpcerrlt4 3aKpr4na qyx.{eHrlu.

flo ornouenue Ha rr3BoAa 3a flpoAtnxaBaula He3aKouoc.bo6pa-:na npaxruxa or
crpaHa Ha ,,{AB upu MC aa oma:ea perucrpaq}u Ha rtpcerqH 3aKpuna n}rqa flpu rrxHoro
,BrBaHe rEqHo npea aaMLHl.tcrparr4BHIrq opraH, Karoo Beqe oue ol6elqga,rra Ha BeaoMcrBoro
ca I'I3BeCTHI eAI4HCTBeHO CnyqaI,I Ha r(aHAu.qarH 3a 3aKpHna, KOLiTO Ca 6U:rU CnOerpeueuuo
PETHCTPHPAHI.I. .{OX;TA4IT B TA3I,I qACT E JII{IICH OT KOH(PETI,IKA B IIOCOKA B KOC TEPETOPI{ZINHO
loAeJreHI'Ie e xoHcrarl'IpaHa riBll rIpaKTI'IKa, KoJIKo raKrrBa cnf{au ca KoHcrar[paHl u IIpI4
xaxsa o6ctogre:rcrna. Bugno or HanpaBeHoro B Te(cra aorrbnHeHlle, qr.rrrrpaHl,ITe aena ca
3aBeAeHr,r cpeuly Ar.rpeKrrr,rx ,,Murpauu.e" 3a orMrHa Ha He3axoHoc6o6paruu :anoae4u sa
3a,{6pxaHe e CflBH9, a He ca 3aBeAeur.t cpeuy AA6 npu MC ra 6es4eftcrrue ua
a.(MliHr.rcTpaTHBHr,r, opraH ,(a [3nuHr,r 3aar-]xeHue, [porr3THqaqo nprKo or HopMarr.rBeH
art - 3Y6. C orle.q Ha rocoqeHrrre o6c.rolre:rcrna, npu Jlxlcara Ha KoH(perr.rKa Aoprr 3a
6por ua uonuropupauu no4o6HLt crlyqau, npeAnaraMe ro3H rexcr Aa ornaAHe.

B,{acr-ra orHocHo yr3Br,rMLITe rpyl}I, B tr3upareHrrre Beqe KoMeHTapfl cMe H3rcHr,rJg.l,
qe raKa HapeqeHxTe ,,rpyfloBr.r KoHcynTaqtru Ha HoBoHacTaHeHaTe KaHAr.rAaTr.r aa raxpu.na..
HrMaT 3a rlell HrrTo ycTaHoBrBaHeTO Ha TeXHr{Te 3ApaBHn LIJIr{ COTIHIUIHH HyXAli, HrrTO
T'XHATA Y'3BI,IMOCT. fIPU CUqCCTNYBAXI I,I3BOA B AOKNA.qA 34 COq'I€IJIHI,I CKCIIEPTI.I HA
Areaqurra 868 BcI.IrrKr{ TeplrropllanHlr floaeneHllfl, Konro rrpuctcrBar no BpeMe Ha
MeALIIITHCKIiT9 [lperneAl'I ]InH per]Icrpauurra, cqI'ITaMe 3a HeKopeKTHo .4a ce rBbpAa, qe re3I-I
couraJrHH er(cfieprrr u4euru$uqupar 3apaBHr.r u coqrrarHr.r Hyx,qx, KaKTo r.r yc3Br.rMocr no
BpeMe Ha rpynoBH KoHcynrarlHr.t.

B u:loxesuero Ha AoKlraaa orHocHo lporleaypnre crrprMo HerrpuapyxeHr.r Aeua
[poAbJrxaBa aa cburecrByBa rercr, xofiro IAB upu MC ue npueua 3a apryNrer{rr.rpaHa r,r

o6exrr,rsHa oIIeHKa Ha r.r3BcprxeHara B rlrnocr gefiuocr no orHorrreHue Ha HelpEApyxeHr,rre
KaHAr.rAarr.r 3a 3aKpura - nxlcara Ha npeacraBraren Ha eran perr4crpaqur. flo roau nrnpoc,
IIpeABHA apryMeHTnre L3npareHI'I or Halxa crpaHa, cqI'IT,IMe, qe HrMa 3aI(oHoBo tI3HcKBaHe
HI'TO HA HAIII'OHiINHO HI,IBO, III4TO HA HI,IBO EC, XOCrO IPEANOJIATA 3AAIJIXI{TEJIHO NPHC6CTB1IE
Ha [peacraBlrren no BpeMe Ha perlrcrpall]Ir. B rosu cMlrct.lr ro3I.I nOKa3areJI He MOXe aa e
eneMeHr or sa6rrcaenuero H aa ce [paBu oqeHKa Ha razu 6aza. B 4onr::Heuue,
xoMeHTLIpaHa e JILrlcaTa Ha [peAcTaBIrTeJI nO BpeMe Ha eTan per]icTpauHr, Ho He ce
or6encssa HanpeaaKbr, rofiro ce nocrr4rHa npe3 flocJ]eaHrrre rorHHH IIo orHolrleHr.re
MexaHrr3Ma Ha [peAcTaBr.rTeJrcTBo Ha Henpr_rapyxeHxTe Aerla, Tbpceuu 3aKprrna _
rlocrHrHara npe3 ro,4r.lHure r, flpoAbnxrrJra u npez 2019 r. r.r3K,,xoqHTeJlHo 4o6pa
KOMYHI,IKAII}I' II KOOPAI,IEAUU' C O6TqIUCXUTC CTPYKTYPI4, CBOEBPEMEHHOTO HA3HAqABAHE HA
rrpeacraBrrrer Ha BcrKo eaHo Henpr{apyxeHo aere, AocrurHaroro go6po uuno Ha no3HaBaHe
EA 3AAAIXEHI,I-f,TA, KOI,ITO I4MA IPEACTABI,ITCIIT. BCU'{XU TE3II PE3YJITATI,I HE CA KOMCHTHPAHI.I,
A B CbIIIOTO BPEME CA IINOA HA MHOrO IOCJIEAOBATEJIHH II IIEJIEHACOIIEHI,I YCI,IJII,, OT CTPAHA HA
.(AB upu MC 4a ocnrypu HaAJrexHo npeAcraBr,rreJrcrBo Ha ra3r,r rpyna rlpceu1x jaKpuna
qyx.(eHqH L Aa ycbBbprxeHcrBa MexaHr,r3Ma Ha npeAcraB[reJrcrBoro. flopa,4u resu npHrlrHrr
cqHTaMe, qe B AoKnaIa cneABa HaMeplr uecro rfaxmr, qe npe3 2019 r. Ha Bcrxo



Henpl-rapyxeHo AeTe B XOAa Ha [pOn3BOACTBOTO e 6]rn Ha3Har{eH rrpeAcTaBrrTeJl, B qr4eTo

flpxcbcTBrre ca 6unfi u3BspueHrr Bcr,rqKr4 npou3BoacTBeHrr,(efi cTB[r.
Ornooro qacr"ra B .qoKtraaa, Korro Kacae [peAocraBrHero ua uusopuaqur ua

Trpceqrrre 3aKpuna KaHAr4,qarlr, crrrrraMe, qe roBa e egua or gefiuoc-tv-re Ea flAE npu MC,
Korro ce n3trlJlurBa sa 100 % B c'r,orBercrBr.re c Bcrrq(r4 npaBHlr craHAapru orHocHo
flpaBoro ua uut[oprraaqtu. floqpo6uo, B r,r3npareHrrre KoMeHTapr4 cne o6.rcrruur 3a pe,{a lr
HaqlrHrre, rro Korrro ce uu$oprr,rupar r,r;rr{ Motar 4a ce antfoplrupar rspceuHre 3aKpr]na
qyx,qeHqr, 3a cBoure npaBa t,r 3aA6:rxeur.rr. flopaAu ra-:u [puqr,rua He npueMaMe r.r3ueceHr{re
aaHur.r, cborBerHo [porleHTHtr crofiHocrr.r, rlo ro3r,r [oKa3areJr.

B qacrra or aoKJla,qa orHocHo AoKa3arercrBara, npeABLrA cr3AaAeHr,tt MexaHI.I3GM 3a
Ha.q.[exuo r.ru$oprrrupaue, cq]rraMe, qe Bclrqt<x KauAr.raarr, 3a 3arpr{na, c BprqBaHero Ha
yKa3aHltr, Ha eran perucrpagq urLt B xoAa Ha caMoro npou3BoAcrBo ca 6r.uu yeegoruenu :a
IPCAOCT'IB'HETO HA BCI,IqKU HAJIIIIIHI,I AOKA3ATCICTBA.

flo otgourenrae Ha rr3JroxeHnero, cB6p3aHo c npoBexlaHero Ha HHTgpBro, cqHTaMe rre
He e (opeKTHo Aa foBopr4M 3a He3HaHr4e oT CTpaHa Ha KaHAIlAaTr,rTe 3a 3aKpl{na OTHOCHO

aarara Ha HacporreHo r.rHTepBro. Beqe cue n3flparr.rJrr{ fioapo6nu KoMeHTapH B ra3r.r Bp63Ka u
e $axr, ve Br,B BcsKo JraqHo Aeno Ha qyxleHeu Karo .racr or npefi]rcxara ctIIIecrByBa
npr.rJroxeH e(3eMln.flp oT noKaHr,rTe 3a HHTepBro, B6pxy KorlTo e HaJILIqe noanrrc oT cTpaHa Ha
KaHALIAaTa. He npUerr,raue LI3BoAr,rTe B Ta3[ qacT 3a BJIOII]aBaHe Ha CTaHnapTa [pLI H3rI[TaHeTO
Ha upoToKoJILITe OT r,IHTepBIOTa r.r perIrcTparIEoHHLL nr4CT OT [spBOHaqaJ]HaTa perfiCTpaquq -
oT eaHa cTpaHa I,IMa np[pilBHsBaHe Ha HeI.r3qt4TaHeTO Ha [poToKon Ha HeH3qHTaHeTO Ha
petlrcTpauHoHeH -rlncT, a 3aKoHoBO 3aArnXeELIe 3a H3qUTaHe CbXIeCTByBa CIIMO nO
orHorueHr.re Ha nporoKoJrrrre. Or 4pyra crpaHa, BrB Bpr,3Ka c npr.rHqrrnHoro Hr.r craHoBHUIe
oTHOCHO MeTOAOnOrr4rTa, CpaBHeHr4ero c6c cTaHAapTa [pes 2018 r. He e apfyMeHTr.rpaHo.

C oueA Ha r.r3rrpareHnre no4po6nu lr aptyMeHTupaHr{ KoMeHTapu or crpaHa Ha AAE
npu MC, He MoxeM .(a [preMeM 3a o6ocHoBaHlt u3HeceHI,ITe AaHHI{ a KoHcraraullu B qac.l-I.a
orHocHo unrfopuaquxra 3a crpaHara Ha npolr3xoA. Muenuero HLI e, qe r.r3IIoJI3BaHHTe
[oKa3areJIL r ua6ruoAeuuero [peaocraBsr Bb3MoxHocr sa cy6erruruo r:bnKyBaHe
B3ABIICIIMOCT OT BCCKI,I I'HAI'BI'AYZINEH CNYqAfi H B TA3I.I BP63KA HE IIIOTAT .4A CJIYXAT 3A
Kpurepuu rrpu r.r3BexlaHero Ha o6errusHu KoHcraraur,ru.

Brn nprsxa c r,t3Borure, HarrpaBeHr.r B qacr.ra <faxruuecru KoHcrarauuu,
or6en 3BaMe, qe cnopea uac 6porr na sa6aroaanasrrre rrpou3Boacrneua 4eficrnlrr, Ha <fona
ua o6rqux 6pofi npouuo4crneur.r geficrnus 3a 2019 r. e HecT,pa3MepeH H He Moxe Aa
flocJryx]r 3a aocrr-rraHero Ha o6eKTuBHt4 r.r3BOAE OTHOCHO sCeO6XgarHara saxouocro6pa:uocr
Ha fipor.r3Bo,(crBara no 3YE. floapo6ua crarr.rcrr,rKa 3a o6quc 6poft npou:oogcraeur.r
geficrnur, x3B6prxegr.r or AAB nplr MC npe: 2019 r., 6enre rpeAcraBeHa B r.r3npareHr.rre or
Arenqurra KoMelrrapu.

flo norog Ha AonrnHeHr,rrra, HalpaBeHr.r B qacr-ra [paBHr.r r43BoArr, rue o.r6elexuu,
KaKTo e locoqeHo 14 B caMus AoKJIaA, qe rlI,IcMeHo cTaHoBI,Iqe oT HenocpeAcTBeHI{, Har]aIJIHITI(
Ha I{HTepBIoIlpaqu, opraH orHocHo yAT,JIxaBaHero Ha cpoKa Ha [po[3BoAcrBoro ce rr3rorBs
EAI.IHCTBEHO [PI,I HECA|JIACUE HA IPEKI.IS HAqZINHI,I(. OVCNU4UO B MOHI,ITOPI,IPAHHTE CNYqAI,i HE
e 6uro uaruqe HegbrJracue or crpaHa Ha IIpeI(]r, ptKoBoALITen H B To3L cuuct r ne e 6u,to
ueo6xo4utrlo r.i3rorBraero na no4o6uo craHoBrrule.

Korroro Ao [ocoqeHara B HoBa, TeKcr JIIrlca Ha LI3]rcKBaHe 3a rracMeHo craHoBr,rue
OT CTPAHA HA HEIIOCPEACTBEHH' P}KOBOAI.ITEJI HA I4HTEPBrcXPAUfi' OPrAH NPI' HCCT,IJIAC}IC B
cnyrraMTe Ha npoeKropeureHr4, 3a [peaocraBrHe r,rnH orKa3 aa ce npeaocraBr.r MexryHaporHa
3aKpr.ua, cqr4TaMe, ve r .{AE npu MC rf yuxquouapa 4ocrarr,rrHo Ao6r,p MexaHu3rlr /olllcas
no4po6uo B rl3rrpareulrre KoMegTapr.t/ 3a octrltecrBrBaHe Ha r(oHrpoJr Bbpxy r.r3rorBeHuTe
lpoeKroperxeHEs.

Bls npr:xa c qacrra oruocuo npaBHara rroMoul llpu BpbqBaHe Ha orpuuarenHr,r
peueHur, npe.qBr.ra rrpeAcraBeHara oApo6Ha r,ru$opuaqux la o:auuo4eficrBrrero Mexry



,{AB npIE MC u HBfIII /xosTo He e Bruroqeua Karo craHoBuule or crpaHa ua Areuqurra,/, ne
cMe ctrJracHl,r c rr3Bo.qa, qe [pe3 2019 r. n Huro earrH or MoHr4ToprrpaHr,rre cnyqar4 He e
IIpe,(ocTaBeHa [paBHa IIOMOTTI rlpr.r BptqBaHe Ha oTpr, IaTeJrHr.r peureHr.r, Ha yr3BrrME
KaHAr,rAarr,r. Tyx oruono B63HrrKBa Btnpoctr oruocHo MeroaoJrorlr.f,Ta ua ua6lrcgeuuero u
cborBerHo o6errurHocrra Ha pe3ynrar[Te or npllJlarauero. Bugno or raHHr.ITe B

H3[paTeHrre Beqe KoMeHTapr,r, B a.4MI,rHracTpaTr.rBHoTo [pon3BoAcTBo e oc]rtypeHo
IlpeaocTaBrHero Ha [paBHa floMorrl npr4 BpEqBaHe Ha perneHr.tr Ha Bcr4qKr,r yf,3BuMr.r
KaxAr.rAarr,rr B roBa rrucro H orpr.rrlarenHr{ peureHus. flo4uepranaue, rre AaHHHTe na HBfIfI
rroKa3Bar 3Harrr.rreJrHo Br.rcoK 6poft HelprrapyxeHr-r .4erla, B!3non3BaJllr ce or nperBr,raeuuTe B

ooxBara Ha 6e3nrarHara npaBHa noMoru AefiHocrH.
flo o'rsolrexue Ha qacrra lpoqecyanHo npeAcraBurencrso or6ers:naMe, qe AAB rtpfi

MC nts cBor,rre KoMeHTaprr npeaocraBr.r crarlrcru(a orHocHo orMeHl.rrenHr.rre u
[orBrpAxrenH]t perxeHru rpe3 2019 r., KaKTo cneABa:

Ha6rrc4ananure or EXK cr4e6uu 3aceraluc ca 131. O6uro [poBeAeHr.rre cr,4e6Hr,r
3aceAaHr,rs ca 487. flocrauoBeHuTe peueHr4r B non3a Ha.qAE ca 382, a o.ruesureluure , 58.

Aguuuucrpa,useH c6A - rp. Xacrono - 136 aela - nocraHoBeHu 5 oruesure.nnrl
peuleHur n 125 e norsa HaAAB

AgrvulHucrparzaeH sbA - rp. CrlrseH - 2 Eeta c 2 petteuut n no:rsa na flAB.
flpoqecya.urrzre flpeacraBr,rrenr{ or ArrpeKrIH, KIIM3 ca ce ,Brlnu ta 122 geta tpea

ACC|. flocranoBeHr.rre peueHu, B no.rr3a Ha .{AB npn MC ca 63, a orueuesure - 22.
flposeaeHure c6ae6Hu 3ace,4aHr,r.f, npea BAC ca o6uo 101. Peureuusra B roJr3a Ha IAE ca
46, a orueueuure perxeHr.rq na.{AE cle4 perrreHne Ha BAC ca 9.

HesaBrac[N,ro or lpeaocraBqHero, B ao(na4a caqecrByBa HeKopeKTHo or6ersseaue
orHocHo n[rcara Ha [peAocraBeHa crarlrcrllra tto ro3lr Br'rrpoc or crpana aa AreHIIIrrra.

Bra npr:xa c ornpaBeHu npeloptKt B fipoexTa Ha aoKJraA, r,r3pa3rBaMe MHeHr.re qe
cGUrHre cJreABa .qa 6rAar [pepa3rneAaHr.r, c orJreA Ha HalpaBeHr.rre or Harrra crpaHa
apryMerrrr.rpaHx KoMeHrapr{ no r.r3JroxeH}rero. CqrrraMe, qe flpenopbxa 5 orsocso
I{acraHrBaHero Ha Herrplr.4pyxeHr.r Aeua, fipenopt'Ka 8 oruocuo ocr.rr),T]sBaHe Ha 24-qacosa
perncrpaulrr, npelopr(a l0 oTsocuo ocHryprBaHe Ha IIbJreH ceaMr.rqeH rpaonK n npenopr,Ka
12 orHocHo ocurypcBaHe Ha rrpaBHa [oMoul npr4 BpbqBaHe Ha orpr{rlareJrHx perxeHu, Ha

Y'3BXMI,I N'IUA CJIEABA AA OTNA.qHAT, T'T,fi XA'TO CbIIIECTBYBAT MCXAHI.I3MI,I }I CA HAJ'IHIIE

4eficrnaqu opraHlr3alruoHHl Meprrr, xouro o6esne'{aBar u3[bJlHeHrrero Ha pereBaHTHlrre
AeftHocrr.r. B 4ousaueHlre, flpenoptKa 9 orsocno [peycrauoBsBaHero Ha
uesaronoclo6palnara fipaxTr.rKa rro ce3r.rpaHe Ha opraHrrre sa MBP cr,rqo e KoperoHo Aa
orna,4He. flpu qurapanero Ha eAr.rHHrlU cJr)AaH, Kor.rro ocraBar Her{3Becrur.r Ha .{AE npr.r MC
H 3a Kouro Areuqurra He e 6ulra yBeaoMeHa cBoeBpeMeHHo, KaKTo L [prr Jrr][cara Ha
cr,Ae6nu rpon3BoAcrBa cpeuly lAE Ta3I,I BpI,3Ka, He MOXeM Ia [pUeMeM
KOHCTaTaUI.ITTa 3a CbI{eCTByBaIqa ga o6extugna r.r KopeKTHa.

C ynaxenue,

fluuurtp Kupon
[uperrop Ha ar.rpeKurrq

,,Ka.recrao Ha nporleAypara
3a MexayHapo.qna rarpula"

flulrra Manoroea
luperrop Ha Ar,rpexrlv,
,,Coquarsa aeftnocr u aaanrauu.f,"

AbPX(ABHA
ArT,HtIt{fl

::A
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