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МЕТОДОЛОГИЯ 
 

Увод  

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 за предоставяне на убежище, международна закрила под формата на 

бежански или хуманитарен статут, уредени в Закона за убежището и бежанците, както 

и тяхното съответствие с принципите на международната закрила и общите правни 

стандарти в областта на убежището на Европейския съюз (acquis communautaire). 

Обхват   

Съгласно закона1 Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ) е 

компетентният национален орган, който осъществява регистрацията, разглеждането на 

индивидуални молби за убежище и международна закрила, подадени в Република 

България и вземането на решения по тях. 

 

БХК наблюдава производствата, провеждани от ДАБ във всички нейни центрове в 

София, Харманли, Баня и Пъстрогор. Наблюдението обхваща всички етапи на 

производството на административна фаза пред ДАБ. То се извършва ежеседмично на 

случаен принцип и включва събиране на данни за начина, способите и практиките по 

провеждане на бежанската процедура, които се отразяват в стандартни формуляри за 

оценка на интервю, оценка на решение и наблюдение на съдопроизводствата.  

 

С цел статистическа сравнимост по предложение на ДАБ от 2020г. наблюдаваните 

производствени действия обхващат 100 регистрации, 250 интервюта в производство по 

предоставяне на международна закрила, 100 решения на ДАБ и 50 съдебни заседания 

по дела срещу отказ на международна закрила, или, общо – 500 производствени 

действия. Изборът на случаите е произволен като целта е да се отразят възможно най-

разнообразни случаи и да се представят всички специфични групи, въз основа на 

възраст, пол, уязвимости и др. Пандемията COVID-19 през 2020г. осуети точното 

 
1  Чл.2, ал.3 от Закона за убежището и бежанците (ЗУБ). 
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изпълнение на предварително заложените количествени показатели, поради което бяха 

наблюдавани, съответно – 149% (149 от 100) регистрациите, 90% (226 от 250) интервюта, 

68% (68 от 100) оценки на решения на ДАБ и 34% (17 от 50) от съдопроизводствата. През 

2021г. и 2022г. наблюдението реализира точния брой заложени количествени 

показатели, което позволява пълна сравняемост на резултатите от наблюдението през 

предходната и текущата година. 

Временна закрила на лицата  от Украйна  

Съгласно националното законодателство временната закрила се предоставя с общ 

административен акт - решение на правителството (Министерския съвет) след като този 

вид закрила е активирана от Съвета на Европейския съюз в съответствие с Директива 

2001/55/ЕО. На 10 март 2022 г. българското правителство прие Решение №144, с което 

се предостави временна закрила на разселените лица от Украйна и което влезе в сила 

при публикуването му на 14 март 2022 г. Така всички бежанци от Украйна, влезли в 

страната и заявили пред властите, че търсят закрила, незабавно и без всякакви 

допълнителни процедури получават документ, удостоверяващ правния им статус на 

чужденци с предоставена в България временна закрила. По този начин до 31 декември 

2022 г. временна закрила получиха 149 268 разселени лица от Украйна. Тъй като този 

вид закрила е получавана незабавно и без провеждането на индивидуални 

административни производства за отделните лица, настоящият доклад не включва 

въпросите относно достъпа до временната закрила, предоставянето й или нейния 

обхват. 

 

 

През 2022 г. наблюдението обхвана  
335 мъже, 82 жени, 14 придружени деца  
(8 момчета и 6 момичета) и 69 непридружени 
деца (68 момчета и 1 момиче) от хората, 
потърсили закрила в България.  
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І. ПРОИЗВОДСТВО 
1.1 . ДОСТЪП ДО ПРОЦЕДУРА  И РЕГИСТРАЦИЯ  

1.1.1. Срок на регистрацията 

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

длъжностно лице на Държавната агенция за бежанците, следва да бъдат 

регистрирани като търсещи закрила в срок от 3 работни дни2 от датата на подаването 

на молбата. Записването и обработката на информацията все още се извършва 

ръчно от служителите на ДАБ. Когато молбата за международна закрила е заявена 

пред друг държавен орган3 – най-често, органите на МВР Главна дирекция „Гранична 

полиция“ (ГДГП) или Дирекция „Миграция“ (ДМ) – регистрацията трябва да бъде 

извършена от ДАБ в срок от 6 работни дни от подаването на молбата.  

 

През 2022г. се отбеляза поредното подобрение в спазването от ДАБ на срока за 

лична регистрация на търсещите закрила, задържани за незаконно визане или 

пребиваване в СДВНЧ на ДМ - МВР и които са подали до ДАБ молбата си за закрила 

чрез органите на имиграционната полиция. Средният срок на задържане се намали 

от 7 календарни дни през 2021г. на 6 календарни дни през 2022 г., равно на среден 

срок на задържане и регистрация в рамките на 4 работни дни при 0 дни закъснение. 

В резултат от всички чужденци, подали молба за закрила в полицейски център за 

задържане, 87%4 бяха освободени средно 2 работни дни преди изтичането на 

определения от закона краен срок, като 0% бяха незаконно задържани за повече от 

6 месеца. Това представлява подобрение относно спазването на срока за 

регистрация с 1% спрямо предходната 2021 г. 

 

 

 
2  Чл. 61, ал. 2 от ЗУБ вр. чл.6, ал.1 от Директива 2013/32/ЕС (Процедурна директива). 
3  Чл.58, ал.4 ЗУБ. 
4  13,192 лица от общо 15,130 търсещи закрила, подали молба за закрила в условията на задържане в СДВНЧ Бусманци и 

Любимец на ДМ-МВР (2021: 86% или 7,382 лица от общо 8,528 търсещи закрила / 2020: 55% или 1,533 от общо 2,781 
търсещи закрила). 

Регистрация <6 работни дни: 87%
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1.1.2. Производство в полицейските центрове за задържане  

Съгласно закона по време на производството Държавната агенция за бежанците има 

право да задържа търсещи закрила само за установяване на тяхната самоличност 

или при данни за риск за националната сигурност или обществения ред, само за 

възможно най-кратък срок и само в нейните специално определени за тази цел 

центрове или помещения от затворен тип (ЦЗТ/ПЗТ).  

 

ДАБ обаче няма право да провежда производство в полицейските центрове за 

задържане (СДВНЧ), независимо от това, че молбата за закрила е подадена от лица, 

задържани в тях. По закон ДАБ е длъжна да изведе търсещите закрила, да ги 

регистрира в срока от 6 работни дни и да ги настани в свой регистрационно-

приемателен център (РПЦ), където да проведе производството и да вземе решение.  

 

През 2015 г. ДАБ въведе незаконната практика не само да регистрира търсещи 

закрила в полицейските центрове за задържане на Дирекция „Миграция“ на МВР 

(СДВНЧ Бусманци / СДВНЧ Любимец), за да спази срока за регистрация, но и да 

провежда цялото производство и да връчва решения в тези места на задържане в 

нарушение на всички описани по-горе изисквания на закона – основания, срок и място 

на задържането по време на производството. Националните съдилища трайно 

възприемаха тази практика като несъществено нарушение на производствените 

правила и да отказваха да я санкционират.  

 

През 2022 г. наблюдението констатира, че ДАБ преустанови тази незаконна практика 

почти напълно. За цялата година ДАБ извърши 1 регистрация в полицейски център 

за задържане в СДВНЧ Бусманци и проведе 1 производство с връчване на решение, 

отново в СДВНЧ Бусманци.  

 

 

0,5%
от всички 
10,999 
търсещи 
закрила

0,009%

от всички 
20,407 
търсещи 
закрила

2
0

2
1

2
0

2
2
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1.1.3. Отказана регистрация в центровете на ДАБ 

През 2016г. в нарушение на закона ДАБ започна да отказва да регистрира лица, 

търсещи закрила, когато те се появят в нейно териториално поделение и заявят, че 

искат закрила (т.нар. „лица на самоход“). Вместо това служителите на ДАБ подаваха 

сигнал до местното полицейско управление, в резултат на което търсещите закрила 

биваха арестувани и откарвани полицейски център за задържане (СДВНЧ).  

 

В началото на 2022 г. тази практика на ДАБ продължи и засегна общо 72 търсещи 

закрила за периода от 1 януари до 31 май 2022 г., или, 0,9% от всички 7,924 лица, 

подали молба за международна закрила до този момент. След това от 1 юни до 31 

декември 2022 г. броят на търсещите закрила с отказана регистрация в ДАБ обаче 

значително намаля със 70% като засегна общо 22 души, или, 0,1% от всички 12,483 

лица, подали молба за международна закрила през този период. 

 

1.2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА НА УЯЗВИМОСТ  

Съгласно правилата на ДАБ още по време на регистрацията трябва да присъства 

експерт по социални дейности, който да установи дали търсещият закрила, 

принадлежи към уязвима група или има специални потребности. Законът определя 

като „лица от уязвима група“ децата, и по-специално - непридружените деца, хората 

с увреждания, възрастните хора, бременните жени, самотните родители с 

ненавършили пълнолетие деца, жертвите на трафик, хората с тежки здравословни 

проблеми, психични разстройства и онези, които са понесли изтезание, изнасилване 

или други тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие.  

 

 

 

 

 

01.01 - 31.05.2022

0.9%
01.06 - 31.12.2022

0.1%
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Наблюдението установи, че през 2022г. социалните експерти на ДАБ са присъствали 

в 67% (67 от 100 случаи) от проведените регистрации на търсещите закрила. От тях 

28% (19 от 100 случаи) са били на непридружени деца. В останалите 33% от случаите 

обаче регистрациите са проведени без присъствието на социален експерт и без 

гаранции за ранна идентификация на евентуална уязвимост. 

 

 

 

67% 33% 

 

С изменение на закона от 2020 г. бе прието правило, което предвижда, че при 

установяване на уязвимост или специални потребности, ДАБ задължително трябва 

да извърши оценка на потребностите (needs assessment) на конкретния човек, като 

при необходимост да изготви план за неговата подкрепа (individual support plan). 

Оценката и плана задължително трябва да се приложат към личния файл (personal 

file) на уязвимото лице, за да може да бъдат взети предвид в решението на ДАБ дали 

да му се предостави закрила.  

 

През 2022г. наблюдението установи, че само в 18% (5 от общо 27 случаи) във файла 

на уязвимите лица се откриват документи за идентификация на уязвимостта и 

оценка на потребностите, като само в 7% от тях (2 случая) е изготвен и план за 

подкрепа. Но дори в тези случаи уязвимостта не е взета предвид в решението. 

Наблюдението по този показател се извършено на етапа на взето решение по 

молбата за международна закрила, когато в личния файл трябва да се намират 

всички събрани по конкретния случай формуляри, доказателства и становища.  

 

 

 

18% 82% 
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1.3. НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА  

1.3.1. Представителство на непридружените деца 

От октомври 2020г. представителството на непридружените деца по време на 

производството се осъществява от Националното бюро за правна помощ. Тъй като в 

бежанския закон това представителство е уредено в чл.25 служебните адвокати на 

непридружените деца са по-известни като „адвокат по чл. 25-ти“.  

 

През 2022г. НБПП назначи представителство от служебен адвокат на всичките 3,348 

непридружени деца, подали молба за международна закрила през тази година (100%) 

и на 34 непридружени деца, подали молба в края на 2021 г. От тях поради напускане 

на България е било предсрочно прекратено представителството на 3,103 деца, 

подали молба за закрила през 2022 г., така че реално представителство от служебен 

адвокат през тази година е осъществено спрямо 245 непридружени деца, търсещи 

закрила. 

 

1.3.2. Специални условия за непридружените деца 

Съгласно закона5 в териториалните поделения на ДАБ се осигуряват необходимите 

условия за децата, търсещи международна закрила. 

 

През 2019 г. заработи първата така наречена „сигурна зона“ в общежитието във 

„Военна рампа“ към центъра на ДАБ в София с капацитет за настаняване на 150 деца. 

В него се осигурява 24-часова грижа, настаняване и специализирани услуги за 

непридружените деца. Доколкото във „Военна рампа“ се настаняват хора от 

Афганистан, Пакистан и Иран, в сигурната зона там се настаняват само деца от тези 

държави на произход, основно - от Афганистан. Непридружените деца от арабски или 

друг произход са настанявани в сигурната зона в кв. „Овча Купел“ в София, която бе 

открита през януари 2020 г. с капацитет за настаняване на 138 деца. Сигурните зони 

в тези две териториални поделения на ДАБ в София се финансират от европейския 

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

организация по миграция (МОМ). За момента финансирането за тези две зони е 

осигурено до 31.12.2023 г. 

 
5  Чл.25а от ЗУБ. 
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Поради това, че и през 2022г. броят на регистрираните като търсещи закрила 

непридружени деца в България отново бе значителен - 3,348 деца, двете сигурни зони 

към центъра на ДАБ в София се оказаха недостатъчни за настаняването на всички 

тях. И през 2022 г. непридружени деца продължиха да бъдат настанявани извън 

сигурните зони в зоните със смесено население в поделенията в общежитието във 

„Враждебна“ към центъра на ДАБ в София и в центъра в гр.Харманли. Към 31 

декември 2022 г. 39% от непридружените деца са били настанени в бежански 

центрове извън сигурните зони. 

 

 

  

61% 39% 

 

В края на 2022 г. ДАБ обяви договорено финансиране от УНИЦЕФ за създаването 

през 2023 г. на сигурна зона за непридружени деца и в бежанския център в гр. 

Харманли. 

 

1.3.3. Правна помощ на непридружените деца 

Назначаваните представители в производството на непридружените деца са 

адвокати, вписани в регистъра на Националното бюро за правна помощ (НБПП) и 

поради което по силата на своята професия имат право да предоставят безплатна 

правна помощ на децата, които представляват, която включва задължението да им 

разясняват процедурата и техните права, да ги съветват и да ги представляват пред 

ДАБ, останалите държавни органи и пред съдилищата.  

 

 



 
     Български хелзинкски комитет 
     Програма за правна защита на бежанци и мигранти  

 

12 

 

 

Наблюдението установи, че и през 2022 г. в 100%, или, във всички мониторирани 

интервюта непридружените деца са имали представител – адвокат по чл.25, който е 

присъствал на тяхното изслушване и е оказвал на детето съдействие и правна помощ. 

                 

2021: 2022: 

100% 100% 

 

Законът изисква специална квалификация на служебните адвокати, които ще 

представляват непридружени деца в производството като гаранция, че са в състояние 

да защитят неговия най-добър интерес. През юни 20212г. НБПП съвместно с МОМ, 

ВКБООН, УНИЦЕФ и БХК проведоха 2 квалификационни обучения за служебните 

адвокати, представляващи непридружени деца в производствата в центровете на 

ДАБ в София и Харманли.  

 

Наблюдението установи през 2022 г. значително подобрение по един от основните 

проблеми от предходните години относно представителството на непридружените 

деца. От 2019 г. до 2021 г. ДАБ бавеше с повече от 2 месеца след регистрацията на 

непридруженото дете изпращането на искане до НБПП за назначаване на служебен 

адвокат. Навременното назначаване на представител осигурява на квалифицирана 

правна помощ и защита на непридружените деца и техния достъп до права, в това 

число - до медицинска помощ при необходимост.  

 

През 2022 г. в 100% от обхванатите от наблюдението случаи на непридружени деца 

искането за назначаването на представител е подадено от ДАБ до НБПП в срок до 2 

седмици от регистрацията на детето.  
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След получаване на искането от ДАБ за назначаване на представител на 

непридружено дете НБПП в срок до 7 календарни дни е определило представител и е 

уведомило бежанския център, където детето е настанено. Само в 1 случай през 2022г. 

назначаването е било направено в двуседмичен срок. 

 

 
 

 

2021: 2022: 

60 дни 14 дни 

 

Наблюдението установи значително подобрение и при изпълнение на задължението 

на ДАБ да уведоми незабавно непридруженото дете за това кой адвокат му е 

определен за представител като му даде копие от решението за неговото 

назначаване. От него детето може да разбере името на адвоката, който отговаря за 

неговия случай, както и данни за контакт, ако иска да се свърже с него в случай на 

нужда. През 2022 г. само в 4% от наблюдаваните случаи (1 от 23 случаи) това 

задължение не е изпълнено. За сравнение през 2021 г. това задължение не беше 

изпълнявано в 100% от наблюдаваните случаи.  

 

2021: 2022: 

0% 96% 
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1.3.4. Оценка на най-добрия интерес на детето  

ДАБ има утвърдени два вида формуляри за оценка на най-добрия интерес на детето. 

Бързата оценка се прави до 3 дни от регистрацията за всички деца – придружени и 

непридружени. Пълна оценка се прави до 10 дни от регистрацията, при констатиран 

висок или среден риск за детето. През 2022 г. наблюдението констатира, че в 56% (14 

от 25 случаи на деца, от които 22 непридружени и 3 придружени деца) по преписката 

има приложен формуляр за изготвена бърза оценка, като в 16% от тях (4 случая) има 

изготвена и последваща пълна оценка.  
 

 

 

 

56% 44% 

 

Основният проблем в производствата на всички деца, търсещи закрила, обаче остава 

пълната липса на интерес и ангажираност на социалните работници от отдел 

„Закрила на детето“ (ОЗД) към дирекциите „Социално подпомагане“ на Агенцията за 

социално подпомагане. По закон те имат задължение да участват във всички 

административни производства на деца и да следят за спазването на техния най-

добър интерес. Това трябва да се прави или чрез даването на устно мнение и 

препоръки на служителя, който провежда производството с детето, или чрез 

представянето на писмен социален доклад към личния файл.  

 

От 1996 г. социалните работници от ОЗД участват в бежанските производства като 

присъстват на интервютата, провеждани с непридружените деца. Тяхното участие 

обаче остана напълно формално и без предпиремането на никакви действия, които 

да помогнат на детето или да подпомогнат вземането на решение от ДАБ по случая. 

През всички предходни години по време на наблюдението на интервютата не е 

забелязана никаква тяхна загриженост или намеса дори при очевидна нужда от 

облекло и обувки или медицинска помощ и лечение.  
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Наблюдението и през 2022 г. показа липсата на каквото и да било подобрение в това 

отношение. Нещо повече, наблюдението установи, че въпреки че присъстват на 

всички проведени интервюта с деца и непридружени деца, социалните работници от 

ОЗД са представили социален доклад само в 24% от наблюдаваните производства (6 

от 25 случаи), като само 1 от тези доклади съдържа оценка на риска за конкретното 

дете, докато останалите 5 доклада са напълно бланкетни и формални. 

 

1.3.5. Експертизи за установяване на възраст  

През 2022г. ДАБ назначи 33 експертизи за установяване на възраст на непридружени 

деца поради възникнало съмнение в заявеното малолетие или непълнолетие. В 

резултат на експертизите като пълнолетни са били определени 5 търсещи закрила, 

което съставлява 15% от всички проведени експертизи за възраст. За сравнение през 

предходната 2021 г. за пълнолетни са приети 80% от случаите (37 от 46 експертизи). 

В 100% от експертизите се използва инвазивното рентгеново заснемане на китката 

на дясната ръка. През 2019 г. междуведомствена работна група с участието на 

експерти от НПО разработи методика за комплексна оценка на възрастта и правила 

за провеждането й. Те обаче и до ден днешен не са разгледани или приети. 

1.4. ИНФОРМИРАНЕ ЗА ПРАВАТА  И ПРОЦЕДУРИТЕ  

1.4.1. Въвеждаща информация 

През 2022 г. в 94% (330 от 350 случаи) от наблюдаваните производства служителите 

на ДАБ са предоставили въвеждаща информация на съответния език натърсещите 

закрила във връзка с производството им и техните права и задължения. В 90% (315 

от 350 случаи) от мониторираните производства търсещият закрила е бил надлежно 

уведомен, че информацията, която се събира от тях по време на проведените 

регистрация и интервюта е конфиденциална и ще бъде използвана само за целите на 

производството. 
 

 

 

 

 

94% 16% 
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1.4.2. Специална информация във връзка с пола 

Наблюдението показа, че само в 13% (47 от 270 случаи) от мониторираните 

производства, в които интервюистът и търсещият закрила са били от различен пол, 

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

от интервюист от същия пол. В 82% (223 от 270 случаи) това задължение не е било 

изпълнено. Това е отстъпление в сравнение с 2021 г., когато това изискване бе 

изпълнено в 30% от случаите. От неуведомените търсещи закрила 78% (37 от 47 

случаи) са жени, като на 56% от тях (21 от 37 случаи) интервюто е проведено от 

интервюист от мъжки пол.  

 

   

 

   

56%  44% 

 

В 12% (44 от 223 случаи) от наблюдаваните производства, в които преводачът на ДАБ 

и търсещият закрила са били от различен пол, търсещият закрила е бил уведомен, че 

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

В 80% (179 от 223 случаи) това задължение не е било изпълнено. От неуведомените 

за това право търсещи закрила 77% (34 от 44 случаи) са на жени, като в 91% от тях 

(31 от 34 случаи) интервюто е проведено с помощта на преводач от мъжки пол. Това 

е влошаване в сравнение с 2021 г., когато неуведомените жени са 60%. 

 

1.6.4. Информация в писмен вид 

Наблюдението установи, че задължението за връчване на писмени инструкции на 

съответния език за правата и задълженията още при регистрацията на търсещите 

закрила е изпълнено в 77% (77 от 100 случаи) от мониторираните производствени 

действия. В останалите 23% (23 от 100 случаи) писмена информация за правата и 

задълженията не е била връчена на търсещите закрила.  
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1.5. ДОКАЗАТЕЛСТВА  

1.5.1. Събиране на доказателствата 

През 2022г. в 67% (67 от 100 случаи) от мониторираните решения по молби за 

международна закрила са представени документи в подкрепа на заявената бежанска 

история. В 49% от тях (33 от 67 случаи) е изготвен протокол за приемането им от 

интервюиста на ДАБ като гаранция за тяхното съобразяване при вземането на 

решението по молбата за закрила. В останалите 50% (34 от 67 случаи) такъв не е 

изготвен. 
 

 

 

 

 

49% 51% 

 

1.5.2. Указания при липса на доказателства 

В 56% (56 от 100 случаи) от мониторираните регистрации търсещите закрила са 

уведомени, че следва да представят всички налични доказателства в подкрепа на 

изложеното от тях, а в останалите 44% (46 от 100 случаи) това не е било направено. 

В 100% от случаите, при които са представени доказателства от търсещите закрила, 

те са били преведени на български език от ДАБ, за да могат да бъдат съобразени от 

решаващия орган по разглеждането на молбата за закрила. 

 

1.5.3. Препращане на доказателства, иззети от други органи 

Във всички мониторирани случаи при подаване на молбата за закрила пред друг 

държавен орган – Гранична полиция или Дирекция „Миграция“, документите, иззети 

от търсещия закрила, са били своевременно препратени до ДАБ за използване в 

неговата процедура. Това представлява подобрение в сравнение с предходната 

година 2021 г., когато в 5% (5 от 100) от наблюдаваните случаи това задължение не 

беше изпълнено, а търсещите закрила – лишени от възможността да докажат своята 

бежанска история, тъй като документите, с които са разполагали, не са били 

изпратени в ДАБ. 
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1.6. ИНТЕРВЮ  

1.6.1. Организиране и уведомяване  

Законът предвижда6, че веднага след регистрацията се определя дата за провеждане 

на интервю, като търсещият закрила се уведомява своевременно за това. Късното 

връчване на покана за интервю, или връчването й по време на самото интервю, са 

нарушение на правото на търсещия закрила да се подготви и да ангажира частен или 

служебен адвокат, ако желае. А ако търсещият закрила изобщо не е уведомен за 

датата и часа на интервюто, няма как да знае кога трябва да се яви на изслушването 

си. Неявяването на интервю обаче се приема от ДАБ като изоставяне на 

производството и основание за неговото прекратяване.  

 

Наблюдението установи, че през 2022г. в 24% (24 от 100 случаи) има връчена покана 

за провеждане на интервю. В други 27% (27 от 100 случаи) търсещите закрила са 

подписали поканата за интервю, но без да получат копие от нея, а вместо това тя е 

приложена на съхранение в личния им файл. 8 от тези случаи са на непридружени 

деца. Така през 2022 г. общо в 51% от наблюдаваните случаи търсещите закрила не 

са били навременно, или изобщо, уведомени кога ще бъдат изслушани по молбата им 

за закрила. Особено тежко е това нарушение в центъра на ДАБ в Баня, където в 100% 

от случаите връчването на поканите за интервю става в началото на въпросното 

интервю, което напълно обезсмисля поканата.  
 

 

 

 

49% 51% 

 

1.6.2. Превод  

Самото интервю трябва да се провежда7 на заявеният от търсещия закрила език, а 

когато това е невъзможно, на друг разбираем за него език.  

 
6  Чл. 63а, ал. 1 и сл. от ЗУБ. 
7  Чл. 63а, ал. 8 от ЗУБ. 
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През 2021 г. година това правило не бе нарушавано, но през 2022 г. наблюдението 

установи 3 случаи в центъра на ДАБ в Баня, където интервюто е проведено с помощта 

на преводач, който не владее езика, от който превежда. Интервюистът в тези случаи 

не е предприел замяната на преводача, въпреки че търсещите закрила не са могли 

да разбират поставените им въпроси и да изложат в пълнота фактите от своята 

бежанска история. 

 

През 2022 г. значително е завишен контролът върху преводачите като само в 0.2% (1 

от 350 случаи) интервюистът не е успял да овладее поведението на преводача, с 

когото е възникнал спор и пререкания довели до отлагане на интервюто. През 

предходната година тези случаи са били 11% (40 от 350 случаи).  

 

1.6.3. Интервюиране на деца  

Отбелязва се подобрение при провеждането на интервю с непридружените деца, 

доколкото в края на 2022г. ДАБ въведе използването на адаптиран формуляр, 

съобразен с тяхната възраст и развитие. Наблюдаваните в края на годината 8 

интервюта с непридружени деца показаха, че използването на адаптираните 

формуляри улеснява разбирането на въпросите от децата и тяхното по-пълно и 

свободно изразяване. 

 

1.6.4. Гаранции за цялостно снемане на заявленията 

Законът изисква8 по време на провеждането на интервюто да се прави аудио или 

аудио-визуален запис, въз основа на който се изготвя протокола за интервю. През 

2022 г. аудиозаписи са извършени в 99% (248 от 250 случаи), което съставлява почти 

пълно спазване на установения от закона стандарт. Единият от двата случаи, в които 

не е направен аудио запис, се отнася за интервю по молба за събиране на семейство, 

а във втория случай търсещият закрила е поискал прекратяване на производството. 

 

Регистрационните листи и протоколите от проведено интервю трябва да се прочитат 

на търсещия закрила преди бъдат подписани от него9.  

 
8  Чл. 63а, ал. 3 от ЗУБ. 
9  Чл.63а, ал.9 от ЗУБ. 
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През 2022г. в 18% (65 от 350 случаи) от наблюдаваните действия регистрационните 

листи или протоколите от проведеното интервю не са били изчетени на търсещите 

закрила преди да ги подпишат, като 18% от тях (12 от 65 случаи) са на непридружени 

деца. В 72% от тях (47 от 65 случаи) не е изчетена информацията, записана в 

регистрационния лист, в който се отразяват първоначалните данни за самоличността 

и историята на търсещия закрила. Изчитането преди подписване гарантира липсата 

на грешки и неточности при съставянето на регистрационните листи или протоколите 

за интервю. Тази липса е важна за съпоставянето на данните между тях и 

установяването на евентуални противоречия, които дискредитират изявленията на 

търсещия закрила. Така в 15% (38 от 250 случаи) са констатирани противоречия 

между казаното от търсещия закрила при регистрацията му или в предходно интервю, 

като 13% от тях (5 от 38 случаи) са на непридружени деца. Въпреки че във всички тези 

случаи на търсещия закрила е дадена възможност да обясни противоречията, 

корекции в първоначално записаните лични данни се допускат в системата на ДАБ 

само след представяне на оригинален документ за самоличност, което не винаги е 

възможно за бежанците. 

 

 
 

 

 

 

18% 82% 

1.6.4. Установяване на фактите 

В 84% (211 от 250 случаи) от наблюдаваните интервюта е направено изследване на 

заявените търсещия закрила опасения и обстоятелства в държавата му на произход. 

Останалите 16% (39 от 250 случаи) от наблюдаваните интервюта са по молби за 

събиране на семейство от лица с предоставена закрила, където тези обстоятелства 

не се изследват. Следователно, може да се заключи, че в 100% (211 от 211 приложими 



 
     Български хелзинкски комитет 
     Програма за правна защита на бежанци и мигранти  

 

21 

случаи) ДАБ е провела изследване на фактите по заявените опасения от 

преследване.  

 

Във всички случаи (100%) са проучени основанията както за предоставяне на 

бежански статут, така и на субсидиарна закрила под формата на хуманитарен статут.  

 

Остава обаче на незадоволително ниво проучването на алтернативите за вътрешно 

разселване. През 2022г. в 34% (27 от 78 приложими случаи) при провеждането на 

интервю, когато такава алтернатива е била приложима, не е изяснявано дали 

вътрешното разселване е обективно възможно, дали ситуацията в тази част на 

страната е трайна и какви са причините търсещият закрила да не избере разселване, 

вместо бягството от държавата на произход.  

1.7. ПРАВНА ПОМОЩ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ  

1.7.1. Достъп до правна помощ 

Държавата следва да осигурява условия10 за получаване на правна защита на 

чужденците, търсещи международна закрила в България. По принцип, физическите 

лица, които поради 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). От март 2013 г. търсещите закрила 

изрично получиха право11 на правна помощ, финансирана от държавата. 

 

През 2022 г. правна помощ на административна фаза е предоставена на 245 

непридружени деца и на 12 пълнолетни лица със специални потребности от уязвими 

групи.  

 

1.7.2. Правна помощ за уязвимите лица 

При изразено желание от уязвимия търсещ закрила да получи правна помощ 

директорът на съответното териториално поделение на ДАБ или упълномощен от 

него служител, трябва в срок до 3 дни от получаването на докладната записка, да 

изпрати уведомително писмо до НБПП с молба за определяне на служебен адвокат.  

 
10  Чл. 23, ал. 2 от ЗУБ. 
11  Чл. 22, ал. 8 от Закона за правната помощ. 
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Наблюдението на проведените интервюта установи, че през 2022г. в нито един (0%) 

от проучените 8 случая на уязвими пълнолетни лица не са били назначени служебни 

адвокати от НБПП. Случаите са на жени, преживяли насилие или жени, които са 

единствен родител. При наблюдението на решенията, издадени от ДАБ, са 

установени 2 случая на уязвими пълнолетни лица, едното от които (50%) е получило 

правна помощ и му е бил назначен служебен адвокат. 

 

За правната помощ на непридружените деца – виж, 1.3.3. 
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ІІ. РЕШЕНИЯ 
 

През 2022 г. наблюдението обхвана 100 решения на ДАБ, от които 69 за предоставяне 

на хуманитарен статут, 3 за предоставяне на бежански статут, 14 за прекратяване на 

производството, 1 за отказ за предоставяне на закрила, 7 за събиране на семейство, 2 

по допустимост на молбата за закрила, 1 в дъблинско производство и 3 решения за 

задържане в затворен център на ДАБ. 

2.1. СВОЕВРЕМЕННОСТ  

Съгласно закона12 в срок до 4 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, който трябва да се произнесе в решение до след още 2 месеца, или, 

общо – в срок до 6 месеца от регистрацията на търсещия закрила. Своевременното 

вземане на решение по молбата за закрила е основна процесуална гаранция за 

търсещите закрила, тъй като елиминира както правната несигурност относно 

техния статут и перспективи, така и предпоставките за нередности и корупция в 

хода на бежанската процедура. 

 

През 2022г. в 97% (97 от 100 случаи) от наблюдаваните решения този срок е спазен. 

В 3 от тях срокът не е спазен, което представлява минимално влошаване в 

сравнение с 2021г., когато в 100% от решенията имаше спазен срок.  

 

 

 

 

97% 3% 

 

 

 

 

 
12  Чл. 75 от ЗУБ (в редакция ДВ бр.52/2007 г.). 
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2.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРАНАТА НА ПРОИЗХОД  

През 2022 г. в 30% (30 от 100 случаи) от проучените решения по молбите за закрила 

е цитирана актуална информация за държавата на произход при коректно 

посочване на нейните източници. В 43% (43 от 100 решения) не е била цитирана 

никаква информация за държавата на произход. От тях обаче 100% са 

положителни решения за предоставяне на статут (40 за бежански и 3 за 

хуманитарен статут). Въпреки това посочването на информация за страната на 

произход в мотивите е съществено за преценката на правилността и 

законосъобразността на решението, особено ако се предоставя хуманитарен, но 

се отказва бежански статут. В останалите 27% (27 от 100 случаи) от проучените 

решения, в които липсва информация за страната на произход, тя не е била 

изискуема по закон (14 решения за прекратяване на производството, 7 за събиране 

на семейство, 1 решение в дъблинско производство и 3 решения за задържане на 

търсещи закрила в затворен център на ДАБ).  

 

В 29% (29 от 30 случаи) от решенията, в които е посочена информация за 

страната на произход има съответствие между информацията и произнасянето 

(диспозитив) в издаденото решение. В 1% (1 от 30 случаи) липсва такова 

съответствие. 

2.3. ФАКТИЧЕСКИ КОНСТАТАЦИИ  

2.3.1. Установяване на фактите  

Отбелязва се общо подобрение в сравнение с предходната 2021г. по ясното 

посочване в решенията на това кои обстоятелства се приемат за установени. През 

2022г. това е направено в 78% (78 от 100 решения) докато през 2021г. това е 

направено в 61% от проучените решения. В 59% (59 от 100 решения) се посочва кои 

от заявените обстоятелства не се приемат за установени и по каква причина. В 90% 

(20 от 24 приложими случаи) ДАБ излага мотиви за причините да не кредитира 

заявленията на търсещия закрила, докато в останалите 16% (4 от 24 приложими 

случаи) не се посочват причините за това, нито за кои от заявените от търсещия 

закрила факти и обстоятелства е установено, че са неверни или неточни.  
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2.3.2. Причинно-следствена връзка 

През 2022г. в 81% (81 от 100 решения) основанията за предоставяне на закрила са 

идентифицирани правилно съгласно правните дефиниции на закона13. 

Наблюдението също така установи, че в 97% (97 от 100 решения) произнасянето е 

съответствало на изложените в него факти и обстоятелства, а в 74% (74 от 100 

решения) се изследвани и всички приложими материалноправни въпроси. В 4% (4 от 

100 решения) произнасянето е формулирано чрез използване на повтарящи се 

стандартни параграфи за отказ на закрила без те да кореспондират по какъвто и да 

било начин със заявената индивидуална история, събраните в личния файл факти и 

обстоятелства или други данни, свързани с личността или опасенията на търсещия 

закрила. Останалите 22% (22 от 100 решения) се отнасят до произнасяния, при които 

не се прави изследване на обстановката в страната на произход. 

 

2.3.3. Принцип in dubio pro fugitivo (съмнението в полза на бежанеца) 

През 2022 г. бе наблюдавано подобрение в сравнение с предходните години14 на 

начина за разпределяне на тежестта на доказване в бежанските производства и 

прилагането на принципа за тълкуване на съмнението в полза на бежанеца. В 94% 

(94 от 100 случаи) тежестта на доказване е правилно определена и разпределена, а 

принципът за тълкуване на съмнението в полза на бежанеца е бил приложен на 

практика. За сравнение през 2021г. тежестта на доказване е била правилно 

определена в 88% (88 от 100 случаи), което отбелязва подобрение по този показател. 

2.4. ПРАВНИ ИЗВОДИ  

Наблюдението показва подобрение в извършването на правната квалификация на 

заявените основания за закрила през 2022г. В 95% (70 от 73 приложими решения) в 

произнасянето има правилна идентификация и квалификация на правните 

основания за предоставяне на бежански или хуманитарен статут. В останалите 27 

проучени решения не се изисква такава квалификация (събиране на семейство, 

прекратяване и т.н.). За сравнение през 2021 г. това изискване е изпълнено в 73% от 

проучените решения, което показва подобрение по този показател с 22%. 

 

 
13  Чл.8 и чл.9 от ЗУБ. 
14  88% през 2021 г., 69% през 2020 г., 75% през 2019 г.  
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В 1% (1 от 100 решения) е приложена изключваща клауза като е установено, че 

прилагането й е правилно и в съответствие с конвенцията и закона. 

2.5. ПРАВНА ПОМОЩ ПРИ ОТКАЗ НА ЗАКРИЛА  

Сред наблюдаваните през 2022г. случаи няма връчени отрицателни решения на лице 

от уязвима група. От 5 наблюдавани случаи на връчване на положително решение 

на уязвими пълнолетни лица един от тях е имал назначен служебен адвокат от НБПП, 

а друг е ангажирал частен адвокат на свои разноски, но и в двата случая тези 

адвокати не са присъствали при връчването на решението. Само на 2 от уязвимите 

пълнолетни лица с връчено положително решение имат направена идентификация 

за уязвимост или специални потребности.  

 

През 2022 г. в 100% от наблюдаваните случаи на връчване на решения на 

непридружени деца, същите са връчени в присъствието назначените им служебни 

представители – адвокат по чл.25. 
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ІІІ. СЪДЕБЕН КОНТРОЛ 
 

През 2022 г. бе проведено наблюдение на съдопроизводствата по обжалване на 

отрицателни решения по молби за предоставяне на международна закрила на 

Държавната агенция за бежанците в общо 50 съдебни производства, от които 43 мъже, 

7 жени и 1 непридружено момче.  

3.1. РАВЕНСТВО И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ  

В нито едно от наблюдаваните 50 съдопроизводства не беше установена проява на 

дискриминация и неравностойно третиране на търсещите закрила от страна на съда.  

3.2. ПРЕВОД  

В 65% (32 от 49 приложими случая) наблюдаваните съдебни заседания са проведени 

с участието и съдействието на преводач от езика, говорим от търсещия закрила, по 

чиято жалба е образувано съответното съдопроизводство. В 34% (17 от 49 приложими 

случая) обаче при провеждането на съдебното заседание не е присъствал преводач. 

В останалите 28% (14 от 50 случаи) от тях превод не е назначаван поради неявяването 

на търсещия закрила пред съда. Във всички случаи, когато е присъствал преводач, 

преводът е бил точен, пълен и своевременен. 

 

И през 2022 г. наблюдението на съдопроизводствата в Административен съд–Хасково 

установи, че продължава незаконосъобразната практика на този съд да не призовава 

преводач за първото насрочено съдебно заседание по делото. Преводач се 

призовава по телефона едва, когато търсещият закрила се яви в първото съдебно 

заседание по разглеждане на делото. В тези случаи Административният съд Хасково 

отлага заседанието за по-късен час, за да бъде призован преводач по телефона и да 

бъде изчакано и неговото явяване пред съда. В тези случаи, обаче, също няма 

адекватна комуникация между съда и търсещия закрила, който не разбира 

случващото се по време на съдебното заседание, нито че делото се отлага за по-

късен час. Този подход на съда е по-адекватен в сравнение с практиката през 2021 г., 

когато заседанието се отлагаше за друг ден. Въпреки това и при отлагането на 

заседанието за по-късен час търсещият закрила отново не може да разбере какво се 

случва поради липсата на преводач. В мнозинството от случаите търсещите закрила 

разбираха, че трябва да изчакат по-късния час, вместо да си тръгнат от съда, само  
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поради намесата на наблюдателя, свързвал ги по телефон с преводач от съответния 

език. Тази съдебна практика представлява сериозно нарушение на процесуалните 

правила, която води до лишаването на търсещите закрила от пълноправното им 

лично участие (habeas corpus) в процеса пред съда, който разглежда техните жалби 

срещу отказа да им се предостави международна закрила. 

3.3. УЧАСТИЕ НА ПРОКУРОРА  

Наблюдението констатира участие на прокуратурата в съдебните заседания по 

бежанските съдопроизводства в 90% (45 от 50 дела) от съдопроизводствата. Само в 

35% от тях (16 от 50 дела) обаче прокуратурата е представила мотивирано, а не 

бланкетно становище по случая и заведената пред съда жалба против решението на 

ДАБ да откаже международна закрила. 

3.4. ПРАВНА ПОМОЩ В СЪДОПРОИЗВОДСТВОТО  

В 84% (42 от 50 дела) в наблюдаваните случаи търсещите закрила са участвали в 

наблюдаваните съдопроизводства със съдействието на процесуален представител – 

адвокат, като в 30% от тях (13 от 42 дела) представителят е служебен адвокат, 

назначен от съда по искане на търсещия закрила. В 50% (21 от 42 дела) извън делата 

на непридружени деца, търсещите закрила участват в съдопроизводствата с адвокат 

от неправителствена организация. В 19% (8 от 42 дела) търсещите закрила са 

представлявани от упълномощен лично от тях адвокат. В 25% (2 от 8 дела) от тези 

случаи обаче упълномощеният адвокат не се е явил на съдебното изслушване. 

 

В 7% (3 от 13 дела) служебните адвокати от НБПП са демонстрирали формално 

отношение и не е имал подготвена защита по делото. За сравнение, през 2021г. само 

в един случай служебният адвокат от НБПП не е подходил професионално и 

отговорно към възложената му защита на лице, търсещо закрила. 
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ІV. ПРЕПОРЪКИ 
 

• Да се осигури 24 часов прием за регистрация на молби за закрила и настаняване 

на търсещите закрила лица във всички поделения на ДАБ, включително и в 

неработни дни. 

 

• Да се създаде „сигурна зона“ за настаняване на непридружени деца в рамките на 

най-голямото териториално поделение на ДАБ в РПЦ-Харманли, за да се осигури 

спрямо всички деца от тази категория режим на 24-часова грижа като се 

гарантира, че никое непридружено дете няма да бъде настанявано в поделение 

на ДАБ извън сигурните зони. 

 

• Да осигури преводач за провеждането на подготвителната среща преди 

провеждането на първото интервю между непридружените деца и техните 

служебни адвокати по чл.25.  

 

• Да се предприемат мерки за спазване на правилото търсещият закрила да бъде 

информиран, че може да поиска интервюист и преводач от същия пол. 

 

• Да се създаде механизъм за обратна връзка и подаване на оплаквания от страна 

на търсещите закрила във връзка с неправомерни или неетични действия на 

служители на ДАБ по техните или други индивидуални случаи.   

 

• Във всички интервюта с непридружени и придружени деца да бъде използван 

адаптираният формуляр, който отчита техните възрастови особености, 

способността им да възприемат и предават информация, техните специфични 

нужди и степента им на развитие. 

 

• Да се обособят подходящи помещения за провеждане на интервюта с деца, 

търсещи закрила, без оглед на това дали са придружени или непридружени. 

 

• Да се предприемат необходимите действия за приемането на методика за 

комплексна оценка на възрастта, основана на когнитивни и социално-
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психологически маркери и неинвазивни медицински експертизи при спазване на 

всички процесуални стандарти и правила за тяхното провеждане. 

 

• Да се предприемат мерки за провеждане на идентификация на уязвимост при 

всяка регистрация на лице, търсещо закрила, без оглед на наличието или липсата 

на предварителни данни за уязвимост или специални потребности, за да се 

гарантира че търсещите закрила от уязвима група ще получат дължимата грижа. 

 

• Да се въведе изискване за изготвяне на оценка на потребностите и индивидуален 

план за подкрепа от експертите по социални дейности на ДАБ във всички случаи, 

в които търсещите закрила са идентифицирани като уязвими лица или лица със 

специални потребности. Тези документи задължително да се прилагат по 

преписката на търсещия закрила. 

 

• Да се организират способи за проверка и контрол на своевременното изготвяне 

на бързата оценка на най-добрия интерес на непридруженото дете в рамките на 

3 работни дни след регистрацията му, както и на пълната оценка до 10 работни 

дни от отговорния за случая експерт по социални дейности на ДАБ, както и 

тяхното прилагане по преписката на детето. 

 

• Приложените по преписката формуляри за бърза или пълна оценка на най-добрия 

интерес на непридружено дете, както и изготвения индивидуален план за 

подкрепа от експерт по социални дейности на ДАБ, да бъдат обсъждани и 

съобразявани в мотивите на решението, постановявано по молбата на детето за 

предоставяне на международна закрила.  

 

• Информацията за страните на произход, генерирана от Дирекция „Международна 

дейност“ да бъде направена достъпна на сайта на ДАБ за останалите участници 

в административното производство – представители по чл.25, социални 

работници, адвокати и служебни защитници, съдии и прокурори. 

 

• Да се осигури правна помощ при връчване на отрицателни решения на всички 

кандидати за международна закрила, които принадлежат към уязвими групи. 


