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I. ВЪВЕДЕНИЕ1

Свободата на личността и правото на свободно придвижване са едни от основните 
човешки права, признати в редица основополагащи актове на международно, реги-
онално и национално ниво. Ограничаването на тези права може да бъде допуснато 
само в изключителни случаи, стриктно предвидени в закон. Съществуват два основни 
режима на ограничаване на тези права, които са коренно различни по своя характер 
– наказателен и административен. Наказателното задържане е вследствие на раз-
следвано или извършено престъпление, има наказателен и превъзпитателен харак-
тер и стриктно регламентирани прoцесуални и материални гаранции и режим. За 
разлика от него, административното задържане, или така нареченото задържане без 
процес, се извършва с еднократно решение на изпълнителен орган и има преван-
тивен характер основно срещу действия, свързани със сигурността и миграционния 
режим, както и обезпечаване изпълнението на бъдещи действия по извеждане и де-
портация. 

Администра-
тивното задър-
жане не е ново 
явление. Tо има 
своите корени 
далеч в древ-
ността и широ-
ки проявления 
както в тотали-
тарни, така и в 
демократични 
общества. Едни 
от първите опи-
ти да се огра-
ничи практика-
та на произвол-
но задържане, 
упражнявано 
от властваща-
та прослойка, 
се наблюда-
ват още във Ве-
ликата харта 
на свободите 

(Magna Carta Libertatum) в началото на 13 век като част от защита правата и интересите 
на феодалната аристокрация в Англия от действията на представителите на кралска-
та власт.2 С възникването на кодифицирания институт и практика на административно 
задържане в модерната история, и особено след ерата на човешките права и рево-
люционните развития в международното публично право след двете световни войни, 
се правят непрестанни опити за премахване на незаконните, или дефинирани като 
“произволни”, форми на тази практика. Историята показва, че подобни произволни 
практики се засилват в моменти на непредвидими обстоятелства и кризи, когато е 
необходимо изпълнителната и административна власт да бъдат облечени с повече 
1  Проектът се изпълнява от “Център за правна помощ – Глас в България” с финансовата подкрепа на Европейската програма 
за интеграция и миграция (EPIM), колаборативна инициатива на Мрежата от европейски фондации (Network of European 
Foundations – NEF). Цялата отговорност за съдържанието се носи от авторите и то не отразява непременно позицията на EPIM, 
NEF или партньорските организации. 
2  Вж. Член 29 от Великата харта на свободите (1215), оригинален текст на английски достъпен на: http://www.bsswebsite.me.uk/
History/MagnaCarta/magnacarta-1225.htm. 

Фото: Хосе Антонио Санчес Манзано

http://www.bsswebsite.me.uk/History/MagnaCarta/magnacarta-1225.htm
http://www.bsswebsite.me.uk/History/MagnaCarta/magnacarta-1225.htm
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правомощия с оглед гарантиране на националната сигурност и обществения ред. 
Търсенето на правилния баланс между гарантиране правото на индивида, от една 
страна, и сигурността на общността, от друга, е базисен дебат, който с оглед на 
кризисните развития в съвременната история става още по-изострен и труден за раз-
решаване.

Засиленият миграционен натиск в Европа през последните няколко години и свърза-
ните с това предизвикателства доведоха до увеличен фокус върху сигурността в ев-
ропейската политика. От 2013 г. насам през България като външна граница на ЕС 
са преминали безпрецедентен за историята на страната брой мигранти, основно 
търсещи закрила и бежанци. Болшинството от пристигащите са подлагани на ад-
министративно задържане, като взиманите решения от административните органи 
изглеждат диктувани по-скоро от наложена политика, отколкото от индивидуална и 
обективна преценка. Настоящият проект “Увеличаване прозрачността и отчетност-
та в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България“ изследва 
дали това наистина е така, като цели да спомогне за увеличаване прозрачността при 
взимането на решения за административно задържане на мигранти в България и за 
установяване на прозрачни и справедливи практики на задържане съгласно принци-
пите на пропорционалност и индивидуална преценка, залегнали в международното 
и европейското право. 

Фото: Хосе Антонио Санчес Манзано
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II. ЗАКОНО-
    ДАТЕЛСТВО
1. Mеждународно законодателство

Административното задържане на мигранти засяга основно тяхно човешко право: 
правото на свобода и сигурност. То е закрепено в международни актове с обвързва-
ща страната ни сила.3 Комитетът по правата на човека (КПЧ) и Европейският съд по 
правата на човека (ЕСПЧ), юрисдикциите наблюдаващи приложението съответно на 
разпоредбите на Международният пакт за граждански и политически права (МПГПП) 
и Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), са развили обстойна прак-
тика по отношение на условията за допустимост на намеса в това основно човешко 
право. От тази им практика бихме могли да изведем някои принципни положения: на-
месата в правото на свобода и сигурност е допустима единствено при наличието на 
две предпоставки: (1) да е предвидена в закон, (2) и да не е произволна. За да не бъде 
произволно ограничението на правото на свобода и сигурност то трябва да бъде (2.1) 
пропорционално на преследваната законова цел, (2.2) необходимо и (2.3) разумно 
(reasonable).

Ограничаването на личната свобода трябва да е предвидено в закон

МПГПП предвижда, че лишаването от свобода трябва да бъде „на основания и съглас-
но правила, установени от закона“.4 По същия начин по ЕКПЧ всяко задържане трябва 
да бъде „по реда, предвиден от закона“.5 Съгласно законодателството на ЕС държа-
вите-членки са длъжни да въведат в сила законови, подзаконови и административни 
разпоредби, необходими за пълно съобразяване с текстовете на Директива 2008/115/
ЕС (Директивата за връщане)6 – основният правен инструмент на ниво ЕС, регулиращ 
задържането на мигранти, които нямат качеството търсещи закрила. Всяко лишаване 
от свобода, което не е в съответствие с националното законодателство, би било неза-
конно както от гледна точка на националното, така и на международното право.

Самото предвиждане на норма в национален закон обаче не прави задържането 
автоматично оправдано по международноправните стандарти. По делото Ammur 
v. France ЕСПЧ постанови, че стандартът за „законосъобразност“ по ЕКПЧ „не прави 
просто препратка към вътрешното право на страната“, а трябва да бъде разбиран 
като неразривно свързан с „качеството на закона“.7 „Качество“ в този смисъл озна-
чава, че в хипотезите, в които националното законодателство предвижда лишаване от 
свобода – особено по отношение на чуждестранно лице – то трябва да е достатъчно 
„достъпно“ и „ясно“, за да се избегне всякакъв риск от произвол.8 Неговите послед-
ствия трябва да бъдат предвидими за индивидите, които засяга. Органите са длъжни 
да вземат мерки, за да гарантират, че задържаните лица са информирани на раз-
бираем за тях език за естеството на задържането им, причините за това, процеса 
на разглеждане или обжалване на решението за задържане.9 ЕСПЧ е постановил, че 

3  Вж. Член 3 от Всеобщата декларация за правата на човека; вж. също Член 9 от Международния пакт за граждански и 
политически права (МПГПП ); вж. също Член 5 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ); вж. също Член 6 от 
Хартата на основните права на ЕС.
4  Вж. Член 9, пара 1 от МПГПП.
5  Вж. Член 5, пара 1 от ЕКПЧ.
6  Вж. Член 20 от Директива 2008/115/ЕС (Директивата за връщане). 
7 Вж. делото Amuur v. France, решение на ЕСПЧ от 25.06.1996 г. по жалба № 19776/92, пара 50.
8 Ibid.
9  Вж. делото Abdolkhani and Karimnia v. Turkey, решение на ЕСПЧ от 22.09.2009 г. по жалба № 30471/08, пара 136.
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„липсата на подробни мотиви за лишаването от свобода прави тази мярка несъв-
местима с изискването за законосъобразност по Член 5 от Конвенцията“.10

Ограничаването на личната свобода трябва да не е произволно

В същото време, в практиката на ЕСПЧ националното законодателство „не винаги е 
решаващият елемент при преценката на основателността на лишаването от свобо-
да.“11 Целта на Член 5 от ЕКПЧ е освен всичко да „предотврати хора да бъдат произ-
волно лишавани от свобода.“12 По подобен начин, Член 9 от МПГПП казва, че „никой 

10 Вж. делото Lokpo and Toure v. Hungary, решение на ЕСПЧ от 20.09.2011 г. по жалба № 10816/10, пара 24.
11  Вж. делото Lokpo and Toure v. Hungary, решение на ЕСПЧ от 20.09.2011 г. по жалба № 10816/10, пара 21.
12  Ibid.
13  Вж. Член 9, пара 1 от МПГПП.
14  Вж. делото Hugo van Alphen v. the Netherlands, решение на КПЧ от 23.06.1990 г. по комуникация № 305/1988, пара 5.8.
15  Вж. делото A v. Australia, решение на КПЧ от 30.04.1997 г. по комуникация № 560/1993, пара 9.2-9.4. 
16  Вж. делото Vasileva v. Denmark, решение на ЕСПЧ от 25.09.2003 г. по жалба № 52792/99, пара 37; вж. също Nowicka v. Poland, 
решение на ЕСПЧ от 03.12.2002 г. по жалба № 52792/99, пара 61. 

не може да бъде обект на произволен 
арест или задържане”.13 По делото 
Hugo van Alphen v. the Netherlands КПЧ 
постанови, че „произвол“ не следва да 
се отъждествява с термина „срещу 
закона“, а трябва да се тълкува по-ши-
роко като включващ елементи на неу-
местност, несправедливост и липсата 
на предвидимост.“14

В практиката на КПЧ, за да не е произ-
волно и така в разрез с Член 9 МПГП, 
всяко задържане трябва да е необхо-
димо в конкретния случай, пропорцио-
нално на преследваната законна цел 
и разумно с оглед конкретните, инди-
видуални обстоятелства.15 Последното 
изисква оценка във всеки индивидуа-
лен случай на евентуални специални 
нужди и съображения, свързани с ли-
чността на задържания. Принципът на 
пропорционалност изисква властите 
да не предприемат никакви действия, 
които надвишават минимално необ-
ходимото за постигането на преслед-
ваната законова цел. По сходен начин 
в константната практика на ЕСПЧ при-
съства изискването да бъде постигнат 
баланс от властите между важността 
на зачитането на правата на свобода 
и сигурност на личността и свобода 
на движение на индивида и общест-
вения интерес от ограничаването на 
тези права с оглед преследване на за-
коновата цел.16 Именно тестът за про-
порционалност изисква властите да 
проучат възможността за налагане на 

алтернативни на задържането мерки, които представляват по-малка принуда за ин-
дивида, но биха постигнали по сходен начин преследваната законова цел. По делото 
C. v. Australia КПЧ намери нарушение на Член 9 от МПГПП на основание, че държавата 
не е доказала по делото, че не е съществувала възможност за налагане на по-щадя-

Фото: Виктория Николова
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щи мерки наместо задържане като например подписка.17 Подобни произнасяния са 
константни за практиката на КПЧ. Така в Saed Shams and Others v. Australia КПЧ отбе-
лязва, че „държавата не е показала, че в светлината на конкретните обстоятелствата 
на жалбоподателя, не е имало по-малко инвазивни средства за постигане на същите 
цели.“18

Що се касае до правото на ЕС, Директивата за връщане също изисква задържането 
да е необходимо и пропорционално. Държавите могат да прибягват до задържане, 
само ако мерки на по-лека принуда не биха могли да бъдат приложени ефективно 
към конкретния случай.19 По делото El Dridi, Съдът на ЕС (СЕС) постанови, че принуди-
телните мерки трябва да се прилагат „пропорционално и при спазване, по-специ-
ално, на основните права.“20 Според СЕС „поредността в протичането на етапите от 
процедурата по връщане, въведена с Директива 2008/115, очертава постъпателност 
в мерките, които се вземат с оглед на изпълнение на решението за връщане, от мяр-
ката, която оставя най-голяма свобода на заинтересуваното лице […] към мерките, 
които я ограничават в най-голяма степен, а именно задържането в специализиран 
център, като на всеки от етапите трябва да се осигури зачитане на принципа на про-
порционалност.”21

Относно законовата цел, която се преследва със задържането, то Директивата за 
връщане предвижда стеснително тълкуване на разпоредбите й, касаещи админи-
стративно задържане.22 Целта на задържането може да бъде само подготовката на 
връщането или изпълнението на процеса по връщане и по-специално, само кога-
то: (1) е налице опасност от укриване, или (2), ако лицето избяга или възпрепятства 
процедурата по връщане. Задържането е съвместимо с Директивата за връщане и 
оправдано само дотогава, докато е налице „разумна възможност за извеждане“.23 
По делото Kadzoev, СЕС постанови, че „не съществува разумна възможност за из-
веждане, когато изглежда малко вероятно засегнатото лице да бъде прието от трета 
страна […]“.24 Следователно, задържането ще е произволно в подобен случай. При 
всички случаи след изтичане на максималния период на задържане от 18 месеца по 
Директивата за връщане „въпросът дали вече не съществува „разумна възможност за 
извеждане“ […] не се поставя. Всъщност в подобен случай съответното лице трябва 
при всяко положение да бъде освободено незабавно.”25

2. Национално законодателство

Законови основания за административно задържане на чужденци

Българското право урежда административното задържане на чужди граждани със 
Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) (в сила от 27.12.1998 г.). ЗЧРБ съ-
държа норми, уреждащи достъпа, пребиваването и отвеждането извън страната на 
граждани на трети страни (извън ЕС), като изключва търсещите международна закри-
ла. Този закон не назовава задържането с някой от международно познатите термини 
– административно или имиграционно задържане, а използва термина „настанява-
не“. Местата, в които чужденците биват задържани, пък са обозначени като „специал-
ни домове за временно настаняване“ (СДВНЧ). По същество обаче това са места от 
затворен тип, притежаващи всички основни признаци на затвор. Съгласно ЗЧРБ тези 
„специални домове“ се създават към дирекция „Миграция“ на Министерство на въ-
трешните работи (МВР). Към настоящия момент в страната функционират два СДВНЧ: 
в кв. Бусманци, гр. София (СДВНЧ – София) с капацитет от 400 души и в гр. Любимец 
(СДВНЧ – Любимец) с капацитет от 300 души.

17  Вж. делото C. v. Australia, решение на КПЧ от 13.11.2002 г. по комуникация № 900/1999.
18  Вж. делото Saed Shams and Others v. Australia, решение на КПЧ от 11.09.2007 г. по комуникации № 1255, 1256, 1259, 1260, 1266, 
1268, 1270, 1288/2004 г., пара 7.2; вж. също делото F.K.A.G. et al. v. Australia, репение на КПЧ от 26,07,2013 г. по комуникация № 
2094/2011 г. пара 9.3
19  Вж. Член 15, пара 1 от Директивата за връщане.
20  Вж. делото El Dridi, решение на СЕС от 28.04.2011 г. по преюдициално запитване, постъпило на 10.02.2011 г., пара 38.
21  Ibid, пара 41.
22  Вж. Член 15 от Директивата за връщане.
23  Вж. делото Kadzoev, решение на СЕС от 30.11.2009 г. по преюдициално запитване, постъпило на 07.09.2009 г., пара 63-67.
24  Ibid.
25  Ibid., пара 60.



9

Съгласно чл. 44, ал. 7 от ЗЧРБ в създадените към дирекция „Миграция“ „специални 
домове“ се настаняват чужденци, на които е издадена принудителна административ-
на мярка (ПАМ) „принудително отвеждане до границата на Република България“ или 
„експулсиране“. Тези две ПАМ са законово уредени в ЗЧРБ. И двете представляват по 
същество депортации. Обобщено, „принудителното отвеждане до границата“ се на-
лага на чужденец, който пребивава в страната без да има закови основания за това, а 
„експулсиране“ на такъв, чието присъствие в страната, макар и не непременно в на-
рушение на правния режим на пребиваване на чужденци, създава сериозна запла-
ха за националната сигурност и обществения ред, както и когато за чужденеца има 
издадено разрешение за експулсиране от друга държава членка на ЕС. Следствие 
от налагането и на двете ПАМ е забрана за влизане и пребиваване на територията 
на държавите членки на Европейския съюз. При ПАМ „експулсиране“ това е импера-
тивно изискване на ЗЧРБ,26 докато при ПАМ „отвеждане до границата“ решението не 
е задължително и е оставено на дискрецията на решаващия орган,27 но на практика 
се прилага в почти всички случаи. ПАМ „експулсиране“ също така задължително води 
и до отнемането на правото на пребиваване на чужденеца в Република България.28 

Следователно, административното задържане по ЗЧРБ може да служи единствено за 
целите на провеждането на депортацията на чужди граждани, които нямат право да 
пребивават в страната – било отпреди заповедта за налагане на ПАМ или вследствие 
на нея. 

Наличието на някой от тези два вида ПАМ обаче не е достатъчно и единствено усло-
вие за задържането на чужденец в СДВНЧ. За да бъде това задържане законно по 
българското право, за чужденеца трябва да важи някоя от следните три алтернативни 
предпоставки: (1) да е с неустановена самоличност; (2) да възпрепятства изпълнение-
то на заповедта; или (3) да е налице опасност от укриване.29 От трите предпоставки 
единствено „опасност от укриване“ е дефинирана в ЗЧРБ. За да е налице такава 
опасност по смисъла на закона, ЗЧРБ изисква да е налице „обосновано предполо-
жение“, че чужденецът „ще се опита да се отклони от изпълнението на наложената 
мярка“.30 ЗЧРБ предвижда и неизчерпателен списък на индикаторите, обосноваващи 
направата на предположение за опасност от укриване, например: „лицето не може 
да бъде намерено на обявения от него адрес на пребиваване, наличие на предходни 
нарушения на обществения ред […]и други“.31

ЗЧРБ предвижда само една алтернативна мярка на задържането в СДВНЧ – ежесед-
мично явяване в териториалната структура на МВР. Налагането на тази мярка се из-
исква от закона, когато съществуват пречки чужденецът да „напусне незабавно стра-
ната“.32 ЗЧРБ не предвижда никакви гаранции за пропорционалност в този смисъл, тъй 
като не изисква императивно от решаващите органи да налагат винаги най-леката 
мярка, с която може да се постигне предписаната от закона цел. Решаващите ор-
гани имат пълна власт да налагат най-тежката мярка – задържане в СДВНЧ, във всеки 
един случай. ЗЧРБ не предвижда и почти никакви изисквания за необходимост и раз-
умност на задържането с оглед индивидуалните особености на чужденците – предви-
дени са единствено разпоредби, забраняващи задържане на непридружени непъл-
нолетни и малолетни и такива ограничаващи продължителността на задържането на 
придружени такива.

Това не означава обаче, че българските власти са освободени от тези принципни по-
ложения. Те са задължени да прилагат международното право с примат на нацио-
налните разпоредби, които му противоречат. Освен това в Административнопроце-
суалния кодекс (АПК) на Република България, който е акт от общ характер, с който 
органите, издаващи ПАМ и заповеди за задържане, са длъжни да се съобразяват, са 
предвидени гаранции за пропорционалност на действията им.33

26 Вж. чл. 42, ал. 2 от ЗЧРБ. 
27 Вж. чл. 42, б. „з“, ал. 4 от ЗЧРБ.
28 Вж. чл. 42, ал. 2 от ЗЧРБ. 
29  Вж. чл. 44, ал. 6 от ЗЧРБ. 
30  Вж. пара 4в. от Допълнителните разпоредби на ЗЧРБ.
31  Ibid.
32 Вж. чл. 44, ал. 5 от ЗЧРБ.
33 Вж. чл. 6 от АПК.
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Процедурни въпроси, свързани с административното задържане на чужденци

Преценката за задържането в СДВНЧ и респективно издаването на заповед за това се 
прави от същите органи, които са наложили ПАМ „принудително отвеждане до гра-
ницата на Република България“ или „експулсиране“: (1) председателят на Държавна 
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС); (2) директорите на главните дирекции „На-
ционална полиция“, „Гранична полиция“ и „Борба с организираната престъпност“ 
на Министерството на вътрешните работи (МВР); (3) директорите на Столичната и об-
ластните дирекции; (4) директорът на дирекция „Миграция“ на МВР; (5) директори-
те на регионалните дирекции „Гранична полиция“ на МВР или оправомощени от тях 
длъжностни лица.34

ЗЧРБ не предвижда автоматичен служебен съдебен контрол при издаването на запо-
ведта за задържане. Такава гаранция съществува в националното наказателно зако-
нодателство (чл. 64 от Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК) за всички обвиняеми в 
извършване на престъпление по Наказателния кодекс на страната – всяка мярка за 
неотклонение „задържане под стража“ по чл. 64 от НПК се взима от съответния съд по 
искане на прокурора. Такъв начален служебен съдебен контрол не е предвиден за 
задържаните чужденци. Това е особено важно, имайки предвид, че обжалването на 
наложените ПАМ, които водят до задържане в СДВНЧ, не спира изпълнението им: (1) 
по отношение на експулсирането това е вярно, тъй като чл. 44, ал. 4, т. 3 от ЗЧРБ допус-
ка ex lege предварително изпълнение на заповедта, а чл. 46, ал. 4 от ЗЧРБ изрично оп-
ределя, че обжалването не спира изпълнението; (2) по отношение ПАМ „принудител-
ното отвеждане до границата“ ЗЧРБ не съдържа императивна норма, но в практиката 
предварително изпълнение масово се допуска с издаването на заповедта за нала-
гане на тази ПАМ по силата на общата разпоредба на чл. 60 от АПК.35 Следователно 
независимо от обжалването по съдебен ред на заповедите за налагане на ПАМ в 
момента на издаването им органът, издаващ ги, може по своя преценка принудител-
но да настани чужденеца в специален дом незабавно. На чужденеца са дадени 14 
дни да обжалва самото задържане в СДВНЧ.36 Според ЗЧРБ обаче тази жалба също 
не спира изпълнението на заповедта.37 Съдебният контрол по жалба срещу ПАМ „екс-
пулсиране“ е едноинстанционен – пред Върховния административен съд (ВАС), чието 
решение е окончателно. Обжалването на другите заповеди – ПАМ „принудителното 
отвеждане до границата“ и задържане в СДВНЧ е двуинстанционно, като на първа ин-
станция се гледат от Административен съд София-град (АССГ).

Задържането в СДВНЧ „продължава до отпадане на обстоятелствата [довели до за-
държането] […], но не повече от 6 месеца“.38 Директорът на дирекция „Миграция“ е 
задължен да провежда ежемесечни служебни проверки за продължаващото нали-
чие на обстоятелствата, довели до задържането на чужденеца, и да преустанови по-
следното, ако са отпаднали.39 ЗЧРБ е категоричен, че когато не съществува вече „раз-
умна възможност по правни или технически причини за принудителното извеждане 
на чужденеца“, той трябва да бъде освободен.40 В същото време законът предвижда, 
че срокът от 6 месеца може да бъде удължаван с нови 12 месеца (до максималния 
срок от 18 месеца), ако: (1) лицето отказва да съдейства на компетентните органи, (2) 
има забавяне при получаване на необходимите документи за принудителното отвеж-
дане или експулсиране.41

34 Вж. чл. 44, ал. 6 от ЗЧРБ във връзка с чл. 44, ал. 1 от същия.
35 Предварителното изпълнение е по същество отклонение от принципа в административния процес, че административният 
акт не се изпълнява, преди да е изтекъл срокът за неговото оспорване, а при подадена жалба или протест – до решаване на 
спора от съответния орган.
36 Вж. чл. 46а, ал. 1 от ЗЧРБ.
37 Ibid.
38 Вж. чл. 44, ал. 8 от ЗЧРБ.
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Ibid.
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III. МЕТОДОЛОГИЯ
1. Въведение

Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) стартира проекта „Увеличаване про-
зрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти 
в България“ през месец август 2015 г. Той бе финансиран от Европейската програма 
за интеграция и миграция (European Programme for Integration and Migration - EPIM) 
на Мрежата на европейските фондации (Network of European Foundations - NEF). Ос-
новната цел на проекта бе да бъде повишена отчетността и прозрачността на проце-
са по вземане на решения за административното задържане на мигранти. Проектът 
също така имаше за цел да помогне за установяване на практики за вземане на 
решения, които са справедливи и прозрачни, в съответствие с принципите на пропор-
ционалност, необходимост и индивидуална оценка, изисквани от международното и 
европейското право.

В изпълнението му екипът се стремеше да допринесе за следните резултати: (1) пълно 
съобразяване с изискването за индивидуална оценка на всяко решение за задържа-
не въз основа на обективни критерии, които биха довели до намаляване на случаите 
на произволно задържане на общ принцип; (2) намаляване на средния срок на за-
държане на мигранти; (3) засилено приложение на алтернативи на задържането спо-
ред предвиденото в българското законодателство и директивите на ЕС; (4) поставяне 
на специален акцент върху отрицателния ефект на задържането върху жени, деца и 
други уязвими групи от хора.

Настоящата методология бе създадена от екипа на ЦПП с помощта на експерт от 
Центъра за европейски, бежански миграционни и етнически изследвания (CERMES) 
към Нов български университет в София – проф. Анна Кръстева. 

2. Общ преглед на дейностите по проекта

Изпълнението на проекта включи следните дейности: (1) проведено бе изследване 
на законодателство, статистиката и текущите практики, свързани с административ-
ното задържане на мигранти, с цел максимална информираност на екипа преди 
започване на теренното изследване и генериране на достатъчен набор от сравнител-
ни данни; (2) изследването на съдебната практика на административните съдилища 
Хасковски административен съд (ХАС) и АССГ в страната бе проведено с цел да се 
изследва процесът на вземане на решения от административните органи (МВР) за 
задържане на чуженци, по-специално критериите и фактическите обстоятелства око-
ло издаването на заповед за задържане; (3) проведено бе теренно изследване, което 
включваше: (3.1) посещения на местата за задържане (СДВНЧ) на екип по проекта, 
състоящ се от интервюист, преводач и адвокат от Български адвокати за правата на 
човека (БАПЧ); така сформирания екип проведе 40 интервюта с чужденци, задържани 
в тези места към момента на посещение; (3.2) проведени бяха и 31 интервюта извън 
„специалните домове“, с чужденци, които в предходен период са били задържани в 
СДВНЧ; (4) правна помощ бе предоставена на около 30 лица, които към момента на 
посещенията на екипа по проекта бяха в местата за задържане; (5) проведени бяха 
също и интервюта със служители на МВР, които участват в процеса на вземане на 
решения по отношение на задържането на мигранти и хора, които са били свидете-
ли на задържането или по друг начин имат отношение; (6) всички от горепосочените 
дейности бяха придружени от комуникационна кампания, насочена към повишаване 
на осведомеността относно практиките за задържане в страната, включително чрез 
създаване на уеб-базирана платформа по темата www.detainedinbg.com; (7) резул-
татите от изследването са синтезирани в настоящия доклад, работна версия на който 
бе представена на съответните отговорни лица и други заинтересовани страни и об-
съден с тях в специален семинар.

http://www.detainedinbg.com/
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IV. ОПИСАНИЕ
НА НАХОДКИТЕ
1. Преглед на статистиката

Събиране на статистика, свързана със задържането на чужденци в СДВНЧ, бе зало-
жено в проекта с две отделни цели. На първо място, актуална информация относно 
броя и основните демографски характеристики на настанените в специалните до-
мове лица бе необходима с цел ефективното планиране на теренното изследване 
(особено от гледна точка говорими езици и подсигуряването на съответни превода-
чи) и провеждането на интервюта с възможно най-представителна извадка. От друга 
страна, целта на проекта бе не само да спомогне за увеличаване прозрачността 
при взимане на решения за настаняване в СДВНЧ от гледна точка на институциите 
отговорни за това, но и информиране на широката публика по темата. За тази цел 
през втория етап на проекта бе събрана и публикувана на сайта на проекта инфор-
мация относно тенденциите в задържането в СДВНЧ и в нерегулярната миграция в и от 
България и характеристиките на чужденците задържани или потенциално подлежащи 
на задържане в СДВНЧ. 

Методите за събиране на статистическа информация включваха: неформални устни 
и писмени запитвания към МВР; запитвания към МВР по Закона за достъп до обществе-
ната информация (ЗДОИ); информация, публикувана на сайта на МВР (от м. октом-
ври 2015 г. нататък); вторични източници, като доклади на български и международни 
организации; и информация, получена от партньорски организации, също работе-
щи по проекти свързани със задържането в СДВНЧ, финансирани от EPIM. 

По-долу са представени ключовите статистически находки на базата на информаци-
ята, събрана в рамките на изследването по проекта. Както и в другите компоненти на 
изследването, времевата рамка е от 2012 г. насам с цел да се добие представа за 
тенденциите непосредствено преди увеличението на миграционния поток през 2013 
г. и след това до края на 2015 г. и първите няколко месеца на 2016 г. 

Лица, задържани на вход и изход на граница и във вътрешността на страната42

Според чл. 41, ал. 1 и ал. 2 от ЗЧРБ граждани на трети страни, които не могат да де-
монстрират, че са влезли в страната по легален път, подлежат задължително на изда-
ване на заповед за ПАМ отвеждане до границата. Това обхваща лицата, задържани 
при опит да влязат в България или малко след като са влезли, и тези, които са арес-
тувани във вътрешността на страната в специализирани полицейски акции или при 
опит да напуснат страната и не притежават документи за законно пребиваване на 
територията на страната. Заповедите за настаняване в СДВНЧ, издавани по чл. 44, ал. 6 
от ЗЧРБ от същата инстанция, издала заповедта за отвеждане до граница, са предмет 
на преценка, но практически почти всички ПАМ – отвеждане до границата се издават 
заедно с ПАМ – настаняване в СДВНЧ. По тази причина, статистиката относно лицата, 
заловени без документи на граница и във вътрешността на страната дава доста точна 
представа за групата от хора, подлежащи на задържане. 

42  Източник на данните в тази секция: Министерство на Вътрешните работи, Миграционна статистика, седмични и месечни 
бюлетини, публикувани на https://www.mvr.bg/Planirane_otchetnost/Migracionna_statistika/default.htm.
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БРОЙ НА ЗАДЪРЖАНИТЕ ЛИЦА ПО МЕСЕЦИ – 2015 г. 

 
Задържани 

на вход
Задържани 

на изход 

Задържани 
във 

вътрешността Общо

Януари 2015 705 203 160 1,068

Февруари 2015 742 224 279 1,245

Март 2015 634 281 226 1,141

Април 2015 896 607 610 2,113

Май 2015 764 683 541 1,988

Юни 2015 736 697 743 2,176

Юли 2015 686 921 1,115 2,722

Август 2015 1,417 1,341 1,657 4,415

Септември 2015 1,742 1,275 1,958 4,975

Октомври 2015 1,179 1,017 2,320 4,516

Ноември 2015 709 776 998 2,483

Декември 2015 690 483 533 1,706

ОБЩО 10,900 8,508 11,140 30,548

Фото: Хосе Антонио Санчес Манзано
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БРОЙ НА ЗАДЪРЖАНИТЕ ЛИЦА ПО МЕСЕЦИ – ЯНУАРИ – МАЙ 2016 г. 

 
Задържани на 

вход
Задържани на 

изход 
Задържани във 
вътрешността Общо

Януари 2015 712 227 302 1,241

Февруари 
2015 444 181 355 980

Март 2015 180 231 355 766

Април 2015 385 371 638 1,394 

Май 2015 399 412 431 1,242 

ОБЩО 2,120 1,422 2,081 5,623

НАЦИОНАЛНОСТИ НА ЗАДЪРЖАНИТЕ ЛИЦА (%) – ТОП 3 СТРАНИ 

 Сирия Афганистан Ирак

01.01.2015 – 
31.12.2015 39% 33% 24%

01.01.2016 – 
31.05.2016 14% 49% 27%

НАЦИОНАЛНОСТИ НА ЗАДЪРЖАНИТЕ ЛИЦА (БРОЙ) – ТОП 3 СТРАНИ

 Сирия Афганистан Ирак

01.01.2015 – 
31.12.2015 12,199 10,322 7,507

01.01.2016 – 
31.05.2016 787 2,755 1,518

Лица, настанени в СДВНЧ – брой, демографски показатели и дължина на престоя43 

По-долната таблица показва броя на хората, които са били настанени в даден мо-
мент от периода в един от двата СДВНЧ, а не описва населението на домовете. Въз-
можно е едно лице да е било настанявано повече от веднъж през дадена година, 
като всяко настаняване се брои поотделно. Що се отнася до дължината на престой, 
забелязва се значително намаляване след транспонирането на Директивите 2013/33/
ЕС и 2013/32/ЕС, съответно през м. октомври и м. декември 2015 г., които налагат сро-
кове от 3-6 дни за регистриране на молби за международна закрила. Въпреки това, 
както се установи в теренното изследване по проекта, някои от настанените в СДВНЧ 
остават в дома за продължителни периоди след подаването на молба за закрила без 
обяснение за причините. 

43 Източник на данните в тази секция е информация, получена от МВР чрез искане по ЗДОИ.
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ЛИЦА НАСТАНЕНИ В СДВНЧ ПО ПОЛ 2012 – 2016 (ГОДИШНО) 

 СДВНЧ - Бусманци СДВНЧ - Любимец Общо 

 Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо

2012 873 94 967 1,340 170 1,510 2,213 264 2,477

2013 2,370 367 2,737 4,095 631 4,726 6,465 998 7,463

2014 2,559 208 2,767 1,929 114 2,043 4,488 322 4,810

2015 5,558 490 6,048 5,149 705 5,854 10,707 1,195 11,902

01.01.2016 – 
28.04.2016 988 152 1,140 976 270 1,246 1,964 422 2,386

НЕПЪЛНОЛЕТНИ НАСТАНЕНИ В СДВНЧ, 2012 – 2016 (ГОДИШНО)

 СДВНЧ - Бусманци СДВНЧ - Любимец Общо

2012 11 121 132

2013 225 849 1,074

2014 233 201 434

2015 1,073 1,450 2,523

01.01.2016 – 28.04.2016 85 410 495

СРЕДНА ДЪЛЖИНА НА ПРЕСТОЯ В СДВНЧ (ДНИ)

 СДВНЧ - Бусманци СДВНЧ - Любимец

2012 61.00 31.00

2013 61.20 33.00

2014 39.59 42.00

2015 21.26 18.00

01.01.2016 – 28.04.2016 19.00 9.00

НАЦИОНАЛНОСТИ НА НАСТАНЕНИТЕ В СДВНЧ БУСМАНЦИ – ТОП 5 СТРАНИ, ПО ГОДИНА

 2012 2013 2014 2015 01.01.2016 – 28.04.2016

Алжир 161 500

Сирия 105 755 1,027 1,350 163

Ирак 94 238 1,084 143

Афганистан 91 308 939 3,140 702

Пакистан 50 84 169 59
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Мали 120

Палестина 89

Иран 67 51 20

НАЦИОНАЛНОСТИ НА НАСТАНЕНИТЕ В СДВНЧ ЛЮБИМЕЦ – ТОП 5 СТРАНИ, ПО ГОДИНА

 2012 2013 2014 2015
01.01.2016 – 
28.04.2016

Сирия 468 1,055 181 1,425 127

Ирак 211 31 1,348 284

Алжир 179 367

Палестина 128 155

Афганистан 36 259 363 2,476 691

Мали 182

Пакистан 36 115 81

Иран 32 54

Шри Ланка 22

ПРОЦЕНТ НА ЗАПЪЛНЕНОСТ НА СДВНЧ, КЪМ ИЗБРАНИ ДАТИ

СДВНЧ Бусманци 
(капацитет: 400)

СДВНЧ Любимец 
(капацитет: 300)

31.08.2015 103% 134%

30.11.2015 168% 142%

28.02.2016 36.5% 22%

28.04.2016 42% 54%

Заповеди за извеждане от страната и осъществени извеждания44 

Според българското законодателство в сила към този момент целта на настаняването 
на чужденци в СДВНЧ е единствено организиране на извеждането от страната. Също 
така, съдебната практика на национално и европейско ниво изисква както полага-
нето разумни усилия от страна на властите за организиране на извеждането, така и 
реалистична възможност то да бъде осъществено. Следователно данни относно броя 
издадени заповеди за извеждане от страната (отвеждане до границата или експулси-
ране) и осъществените извеждания са относими към необходимостта и законността 
на задържането в СДВНЧ. Малък дял изпълнени трансфери като цяло поставя под съм-
нение целесъобразността (а оттам и законността) на задържането, а несъответствия, 
които продължават да съществуват във времето между страните на произход на за-
държаните и страните, до които са осъществени депортации, са индикатор за това, 
че биват задържани лица въпреки знанието на властите, че няма разумна възможност 
да се осъществи извеждане до страните им на произход. 

44 Източник на данните в тази секция е информация, получена от МВР чрез искане по ЗДОИ.
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ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ И ОСЪЩЕСТВЕНИ ИЗВЕЖДАНИЯ, 2012 – 2016 (ГОДИШНО)

 
Заповеди 
за извеждане*

Осъществени 
извеждания

Топ 5 страни, до които са осъществени 
извеждания, общо за периода 2012 - 2016 г.

2012 2,000 888 Турция, Гърция, Ирак, 

Алжир, Афганистан 2013 5,296 1,025

2014 12,874 1,062

2015 20,819 755

01.01.2016 – 
28.04.2016 4,140 154

*Включва заповеди за експулсиране и заповеди за отвеждане до границата на Р. България 

2. Преглед на съдебната практика

Важен компонент от изследването по проекта бе преглед на съдебната практика. 
Целта на този преглед беше да се добие представа за обстоятелствата при издаване-
то на заповед за задържане в СДВНЧ: коя от трите законови предпоставки за издаване 
на такава заповед е била приложена и какви фактически обстоятелства служат за 
фактори при преценката, че настаняване е необходимо. В по-малка степен същите 
въпроси бяха изследвани по отношение на продължаването на задържането, тъй като 
проектът е фокусиран преди всичко върху първоначалните заповеди. Качеството на 

Фото: Виктория Николова
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съдебното решение като такова не бе предмет на изследването. Тъй като бяха отчи-
тани елементи като страна на произход, инстанция, издала заповедта за задържане, 
изход от делото и др., прегледът на съдебната практика обрисува една цялостна кар-
тина на тенденциите на миграционните потоци и практиките по задържане, особено 
по отношение на чужденците, които биват задържани за сравнително дълги периоди. 
Разгледани бяха съдебните решения/определения по случаите, свързани със задър-
жане в СДВНЧ, издадени в периода 01.01.2012 г. – 31.12.2015 г. от АССГ и ХАС, като 
АССГ разглежда делата за задържане в СДВНЧ – София, а ХАС – в СДВНЧ – Любимец. 
Търсенето на случаи за АССГ беше по ключови думи в Интернет сайта на съда, в който 
се публикуват всички решения и определения, като бяха използвани за ключови думи 
в имената на страните по делото „гранична”, „миграция”, „сигурност” и „полиция”. 
За ХАС беше прегледан пълният списък на дела по месеци и бяха избрани всички, 
свързани със задържане в СДВНЧ. Броят намерените по този метод дела беше 55 за 
АССГ и 440 за ХАС. Голямата разлика в броя на делата в значителна степен може да 
се обясни с обсъденото по-долу масово и продължително задържане в СДВНЧ – Лю-
бимец през 2013-2014 г. на чужденци главно от северноафриканските страни, което 
е довело до над триста решения по продължаването на задържането, постановени от 
ХАС през 2014 г. 

Всяко от така избраните решения (определения) бе прочетено изцяло и бе извадена и 
табулирана следната информация: номер и година на делото; дата на издаване на 
съдебното решение; страна на произход на настаненото лице; дали делото е обжал-
ване на първоначална заповед или (задължителния) шестмесечен съдебен преглед 
на продължаване на задържането; инстанцията, издала първоначалната заповед за 
настаняване; правните основания за тази заповед (доколкото това става известно); 
фактическата обстановка по случая и фактическите основания за издаване на първо-
началната заповед за настаняване; правните основания за искането да се продължи 
задържането; фактическите обстоятелства и представените доказателства за това ис-
кане; решението на съда (в полза на задържания – освобождаване, или на държавата 
– продължаване), и други важни или забележителни детайли в графа „Бележки”. 

Някои важни ограничения и недостатъци в това изследване на съдебната практика 
включват: поради малкия процент от заповеди за настаняване, които биват обжалва-
ни, голямото болшинство от разгледаните решения са съдебен преглед на продължа-
ване на задържането и така изследването дава информация най-вече за случаите на 
продържително задържане; в много случаи детайлите по фактическата обстановка 
и обосновка при първоначалното задържане са оскъдни или липсват, което в някаква 
степен бе компенсирано с разглеждане на голям брой случаи (близо до пълната из-
вадка за периода); на трето място, прегледът на съдебната практика не дава инфор-
мация за случаи, при които вземането на решения за настаняване или освобождава-
не се базира на фактори извън закона, напр. в случаи на корупция.

Описание на находките

Разпределение по години

По години (по датата на делото) разгледаните дела се разпределят както следва: 
АССГ: 2012 г. – 9; 2013 г. – 10; 2014 г. – 23; 2015 г. – 13; ХАС: 2012 г. – 9; 2013 г. – 8; 2014 г. – 
353; 2015 г. – 70. 

Страни на произход 

Съдебните решения най-често посочват страната на произход на задържаното лице, 
но в отделни случаи се посочва само инициал или не се посочва. В този случай, ако 
страната на произход не се разкрие в описанието на фактите (например, спомена-
ва се град, или инициалите са показателни, както К д’И – за Кот д’Ивоар), е отбеляза-
но „неизвестна” или е даден инициалът. Когато са дадени две страни, напр. „Сирия 
или Алжир” означава, че задържаното лице е посочило първоначално една национал-
ност, и после е декларирало друга. В почти всички случаи на такъв „комбиниран” по-
казател за националност се оказва, че тя е северноафриканската посочена (Алжир, 
Мароко или Тунис). 
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Разпределението по страни на произход е както следва: 

АССГ: Алжир – 10; И. – 9; Неизвестна – 4; П. – 3; Кот д’Ивоар – 3; Афганистан – 3; С. – 2; 
Камерун – 2; А. – 2 и по един случай от всяка: Украйна, Грузия, Армения, Босна и Хер-
цеговина; Турция, Мали, Куба, ДР Конго, Ирак, Сърбия, Иран, Тунис, Мароко, Пакис-
тан, Палестина (без гражданство), Г., М.

ХАС: (най-многобройните групи): Алжир – 226; Мароко – 60; смесена Алжир/Тунис/
Мароко/друго – 52, Тунис – 12; Сирия – 12; М. – 12; Мали – 9; Кот д’Ивоар – 8; А. – 6; Иран 
– 5; Ирак – 5; Афганистан – 3.

Видно е, че най-значителният регион по отношение на произход на задържаните лица 
са страните от Северна Африка и по-конкретно Алжир, Мароко и Тунис. Взети заед-
но лицата с произход от тези страни съставляват около 80% от разглежданите случаи. 
Като се имат предвид и значителните прилики в обстоятелствата по задържането им и 
изтъкваните причини за неговото продължаване, те следва да се разглеждат в съвкуп-
ност, като отделен феномен в практиката на България при административното задър-
жане на мигранти в този период. 

Вид дело

В прегледа 
на делата на 
АССГ около 
п о л о в и н а т а 
случаи (28) са 
обжалване на 
първоначал -
ната заповед 
за настанява-
не, докато при 
разгледаните 
440 дела на 
ХАС има само 
11 такива жал-
би, 9 от които 
са през 2012 г. 
(всички случаи 
от тази година). 
Това говори за 
особено за-
труднен достъп 
до правна по-
мощ в СДВНЧ 

– Любимец в периода на преклузивния срок за обжалване и липса на информация 
на разбираем от задържаното лице език – нещо, което се потвърждава от информа-
цията получена при интервютата със задържаните и в двата центъра. Четири от делата 
на ХАС за 2014 г. и едно за 2015 г. са искане (неуспешно) от страна на задържания да 
бъде освободен поради отпадане на причините за настаняване. 

Инстанция, издала заповедта 

Дали заповедта за настаняване в СДВНЧ е издадена от Гранична полиция, дирекция 
„Миграция”, ДАНС или пък Охранителна полиция (СДВР или друго окръжно полицей-
ско управление), е от значение, тъй като това е показателно за фактите, мястото, мо-
мента и причините за издаване на ПАМ. В случаите на АССГ 20 от заповедите са били 
издадени от Гранична полиция, 18 – от дирекция „Миграция”, 8 – от ДАНС, в 7 от случа-
ите не става ясно, а 5 са издадени от охранителна полиция. В делата на ХАС в около 
350 от случаите (80% от всички) заповедите са издадени от Гранична полиция, около 
10 заповеди са издадени от дирекция „Миграция”, около 35 – от полицаи от СДВР или 

Фото: Хосе Антонио Санчес Манзано
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други регионални дирекции на полицията; 23 – от ДАНС, като има допълнително и 
комбинации от тези, в случаите, когато лицето е настанявано повече от веднъж, освен 
ако повторното настаняване не е след излежаване на присъда за опит за повторно 
нелегално пресичане на границата (значителен брой случаи), когато то се извършва 
отново със заповед на Гранична полиция. 

Относно заповедите за настаняване, издадени от ДАНС на базата на ПАМ за експул-
сиране по причини заплаха за националната сигурност, в случаите на ХАС (лица на-
станени в СДВНЧ-Любимец) те са издавани главно на сирийски граждани и то срав-
нително скоро след влизането им в България, преди да е приключила процедурата 
по закрила. Това се различава от феномена, наблюдаван в поредица от случаи от 
есента и последните месеци на 2015 г. в практиката на АССГ– лица, пребиваващи 
в България от дълго време, с връзки в общността и в много случаи със семейства, 
най-често от Ирак, са обект на заповеди за експулсиране от ДАНС и са задържани 
в СДВНЧ – София, като правната обосновка за задържането е риск от укриване, а 
фактическата е неясно обяснение за поддържане на комуникация с лица от арабски 
произход, свързани с каналджийство. Тревожното в този феномен е използването на 
административно задържане като средство за лишаване от свобода заради подо-
зрения за участие в престъпна дейност (а не реално с оглед организиране на извеж-
дането) вместо прилагане на Наказателния кодекс, където прагът на доказване на 
вина и процесуалните гаранции на обвиняемия са много по-високи. 

Друго наблюдение, което трябва да се отбележи, е повторното настаняване на лица 
от алжирски произход през м. ноември-декември 2013 г., което се забелязва в 10-15 
случая от практиката на ХАС за 2014 г. Заповедите за настаняване са издавани от 
СДВР, а лицата са задържани при провеждане на полицейски акции, като правните 
основания за задържането са неясни, но в някои от случаите (вж. дело 750/2014 на 
ХАС) се споменава връзка с извършено от алжирски гражданин тежко престъпле-
ние.45 Това е пример за произволно и необосновано лишаване от свобода – в раз-
гледаните случаи, продължило поне 6 месеца – и използване на административното 
задържане не като мярка, обезпечаваща извеждане от страната, а като превенция 
на престъпността, базирана дискриминационно на страна на произход. 

Правни и фактически основания за издаване на заповедта за задържане 

Прегледът на съдебната практика не включваше достъп до преписките и съответно за-
поведите за настаняване в СДВНЧ, където се споменава членът на закона, по който се 
издава заповедта (а и в чл. 46, ал. 6 от ЗЧРБ трите предпоставки са изброени заедно – 
което от една страна затруднява анализа, а от друга, дава възможност на издаващия 
заповедта да избегне задължението за наистина индивидуализирана оценка и солид-
на фактическа обосновка). По тази причина в много от случаите изводът за правното 
основание за задържането бе направен на базата на описанието на фактическите 
обстоятелства по случая и затова не се дава количествена информация. 

В разгледаната практика и на АССГ, и на ХАС най-честата правна причина за наста-
няване в СДВНЧ е неустановена самоличност, понякога в комбинация с опасност от 
укриване. В около 350-те случая на ХАС от 2014 г. на задържани през лятото и есента 
на 2013 г. северноафриканци заради неустановена самоличност фактите са иден-
тични или почти идентични: лицето е задържано най-често на вход през зелената гра-
ница с Турция и не притежава документи за самоличност, тъй като са били загубени 
или изхвърлени при преминаването през Турция. Доколкото липсата на документи е 
условие, прието за обуславящо правния извод за неустановена самоличност, наста-
няването в СДВНЧ на тези хора става на масов, рутинен принцип и не възниква нужда 
за индивидуална преценка от страна на издаващата заповедта Гранична полиция. 

По отношение на опасността от укриване втората най-честа законова предпоставка 
за издаване на заповед за настаняване в СДВНЧ в разгледаните случаи от практиката 

45 Става дума за грабеж и опит за убийство (намушкване с нож), извършени в началото на м. ноември 2013 г. в София, за 
които е арестуван алжирския гражданин Салахедин Бин Аладин.



21

на АССГ честа фактическа обосновка се явява извършването на престъпление и из-
търпяване присъда от лишаване от свобода, във всички случаи за опит за повторно не-
законно пресичане на границата (при опит да напуснат страната). Въпреки, че това е 
един от индикаторите за преценка на риск от укриване в допълнителните разпоредби 
на ЗЧРБ, издаващите заповедите не се позовават експлицитно на тях. В случаите от 
СДВНЧ – Любимец (практиката на ХАС), от друга страна, най-често за фактори за 
риск от укриване се считат липсата на лични документи, липсата на адрес, на който 
да пребивава лицето и на средства за издръжка, както и извършването на престъпле-
ние (в няколко случая). Често изразяването на намерение от страна на задържаното 
лице да продължи пътя си към друга страна в Европа или дори споменаването на 
наличие на семейство там се счита за индикатор за риск от укриване. Следва да 
се отбележи също, че, видно от разгледаните дела на ХАС, през втората половина 
на 2015 г. служители на Гранична полиция, издаващи заповедите за настаняване, се 

обосновават по-конкретно и подроб-
но относно факторите за риск от ук-
риване, като цитират например не-
законно влизане в страната, липса на 
лични документи, липса на семейна 
и социална среда, което „увеличава 
мобилността на лицето” и затруднява 
неговото намиране, липса на декла-
рация за адрес и средства за издръж-
ка.

Почти не се прилага третата предпос-
тавка възпрепятстване на изпълнение-
то на заповедта за извеждане. Докол-
кото това извеждане не би могло да се 
организира в рамките на 24-часовото 
полицейско задържане, по време на 
което се издават ПАМ за извеждане и 
за настаняване, тя изглежда излишна 
в ЗЧРБ, особено при положение че се 
припокрива в голяма степен с пред-
поставката за продължаване за за-
държането - липса на съдействие за 
осъществяването му.

3. Интервюта в СДВНЧ

За периода между 25. 01. 2016 г. и 30. 
04. 2016 г. екипът на проучването осъ-
ществи интервюта с общо 40 граж-
дани на трети страни, принудително 
настанени в специалните домове за 
временно настаняване на чужденци 
(СДВНЧ) към дирекция „Миграция“ на 
МВР, от които 29 граждани настане-
ни в СДВНЧ-София и 11 граждани – в 
СДВНЧ-Любимец.
Събирането на информация за кон-

кретните лица бе основано на лични интервюта, извършени с преводачи от съответ-
ните езици. Предварително изготвеният въпросник включва информация във връзка с 
личните данни на интервюираните лица (страна на произход и възраст, пол, обра-
зование, професия); обстоятелствата относно задържането, в т.ч. личното възприятие 
на задържаното лице относно основанието и съдържанието на наложената админи-
стративна мярка; както и условията на задържане.

Фото: Виктория Николова
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Демографски характеристики на задържаните
От интервюираните чужденци 32 са от мъжки пол и 8 от женски, като всички лица от 
женски пол са настанени в СДВНЧ-Любимец и са със страна на произход Ирак. По-
вече от половината интервюирани лица (21 души) са от Афганистан и са настанени в 
СДВНЧ-София. Втората по големина група интервюирани съгласно страна на произ-
ход са от Ирак – 12 души, 10 от които настанени в СДВНЧ-Любимец и двама настанени 
в СДВНЧ-София. 11 от интервюираните лица от Ирак са йезиди – кюрдско религиозно 
малцинство, преследвано от властите в Ирак. На трето място, значително по-малко са 
интервюираните чужденци от Пакистан – трима души, всички от тях настанени в СДВ-
НЧ-София, като на двама от тях в издадените заповеди за настаняване като страна на 
произход е погрешно (според интервюирания) отбелязано „Афганистан”. В допълне-
ние са интервюирани по един човек от Гана, Мали и Албания, и тримата настанени в 
СДВНЧ-София, както и един чужденец от Тунис, настанен в СДВНЧ-Любимец.
По отношение на възрастовата структура на интервюираните, преобладават лица на 
възраст между 18 и 36 години, болшинството от които са несемейни мъже. Интересна 
е групата от интервюираните 8 жени в СДВНЧ-Любимец, 6 от които са на възраст от 
19 до 25 години и са несемейни, една е непълнолетна, една е с висше образование 
и една е семейна на 57-годишна възраст. Всички лица от женски пол имат близки 
роднини в Германия или Западна Европа, с които целят да се съберат. Сравнително 
висок е броят сред интервюираните на непълнолетни непридружени лица46 – общо 12 
дущи, 10 от които са в СДВНЧ-София и 2-ма в СДВНЧ-Любимец. Общо 5 от интервю-
ираните лица са семейни. Само три от тях са със започнато или завършено висше 
образование. Останалите са без образование или с начално образование. При про-
ведените интервюта бяха установени общо 13 лица, принадлежащи към уязвима гру-
па, а именно – 12-те де факто непридружени непълнолетни лица (като придружител 
е отбелязан несвързан роднински с детето човек, пътуващ в същата група)  и 2 лица с 
физически увреждания, едното от които е непридружено непълнолетно. Четирима  от 
интервюираните са с повторни задържания.
Място и начин на задържането
От интервюираните 29 лица в СДВНЧ-София 18 са задържани в гр. София при провер-
ки на къщи, хотели или коли по околовръстен път, като повечето от тях са прекарали по 
24 часа в съответно РПУ. Във вътрешността на страната, извън София, са задържани 
четирима от интервюираните. Петима от чуждите граждани са задържани при опит да 
напуснат България – двама на летището в София при опит да напуснат страната с из-
текла виза или фалшиви документи за самоличност; и трима на сръбската граница. 
Задържани при връщане в България по Дъблинският регламент са двама от чуждите 
граждани един върнат от Германия, и един от Австрия. Компетентните органи, издава-
щи заповеди за задържане в различните описани случаи, са полицейски органи в гр. 
София и други областни градове, както и органите на ГД „Гранична полиция”.
От интервюираните лица в СДВНЧ-Любимец, 5 от жените са задържани в село в бли-
зост до сръбската граница, след като са влезли в България през Турция, преминали 
са на сръбска територия, откъдето са върнати (неформално) обратно в България от 
сръбските полицаи. От ГПУ-Калотина въпросните интервюирани са изпратени в СДВ-
НЧ-Любимец. Останалите шестима от интервюирарните лица са задържани в непо-
средствена близост до границата с Турция, с издадени заповеди от ГПУ-Свиленград. 
В болшинството от проследените случаите на задържане са връчвани за подпис за-
поведи за задържане (32 от случаите). При де факто непридружените непълнолетни 
заповедите са връчвани на определеното за избраното „придружаващо” лице – обик-
новено случайно подбрано пълнолетно лице от групата, с която е непълнолетният. При 
5 от случаите в СДВНЧ-Любимец чужденците са подписвали заповед за настаняване, 
но не им е оставяно копие. В нито един от случаите на интервюирани чужденци, въпре-
ки че при повечето е присъствал формално преводач, не е имало разяснение относ-

46 Описаните непълнолетни лица са с формално назначени при задържането или настаняването им придружители, които са 
случайно подбрани пълнолетни лица, без роднинска връзка с непълнолетния, като в не малко от случаите едно лице е вписано 
като придружител на няколко непълнолетни. Поради това, за целите на настоящия доклад, въпросните непълнолетни лица се 
определят като фактически “непридружени”.



23

но съдържанието на заповедта, възможността за обжалване или последствията от нея 
спрямо чужденеца. Двама от интервюираните дори споменават за заблуждаваща 
информация, дадена им от полицай или преводач, според която те са очаквали да 
бъдат заведени в „отворен бежански лагер”. Във всички 40 проследени случая не е 
присъствал адвокат по време на задържането, въпреки че в 5 от случаите в СДВНЧ-Лю-
бимец на лицата е разяснена тази възможност. Не е имало адвокат или социален 
работник при нито един от случаите на задържани непридружени непълнолетни лица. 
Само двама от интервюираните дават информация за последвало обжалване на 
заповедта за настаняване.
Основание за настаняването
На нито един от интервюираните не са разяснени конкретните основания на задър-
жане нито по време на задържането, нито при връчването на заповедта, или послед-
ващия престой в СДВНЧ. В случаите, когато има преводач (обикновено при задържа-
нето), ролята му е формална и няма разясняване на съдържанието на подписваните 
документи. Липсват данни за интервю, провеждано с чуждите граждани по време на 
задържането, различно от стандартните въпроси за сваляне на лични данни и провер-
ка на документи. Само едно от интервюираните лица декларира, че знае за колко 
време максимално може да бъде задържано в СДВНЧ, като въпросният чужденец е с 
повторно задържане. Само двама от интервюираните имат информация за съдеб-
ното преразглеждане на задържането на всеки 6 месеца – отново лица с повторно 
задържане.
Продължителност и условия на задържането
От интервюираните лица 15 вече са с престой в СДВНЧ приблизително 1 месец. При 
4-ма от интервюираните са изтекли 2 месеца престой към момента на интервюто, а 
един от чужденците, задържан в СДВНЧ-Любимец, е с 13-ти течащ месец на факти-
ческо задържане. Останалите 20 интервюирани чужденци декларират настоящ пре-
стой по-малък от един месец. 
28 от интервюираните са подали молби за закрила към Държавна агенция за бежа-
нците (ДАБ). В повечето случаи това е станало чрез представител на Българския хел-
зинкски комитет (БХК) в дома. Двама от чужденците искат доброволно връщане. В 
останалите 10 случая или няма подадена молба за закрила поради ясно изразено 
нежелание на лицето да остане в България, или лицето не може да даде достатъчно 
данни за подобно действие. При двама от интервюираните има данни за среща с 
представители на тяхно посолство, като и двата от случаите са за доброволно връща-
не. Никой от интервюираните не е разполагал с адвокат или достъп до правна помощ 
по време на престоя си в СДВНЧ, с изключение на първоначалните срещи с предста-
вители на БХК и съдействие за подаване на молба за закрила.
Относно условията на задържане едно от основните оплаквания от страна на интер-
вюираните е липсата на преводачи и адекватна възможност за общуване със служи-
телите в СДВНЧ, с лекари, запознаване с правата им и с реда в дома за настаняване. 
Има оплакване за недостатъчна храна, както и недостатъчен достъп до топла вода. За 
СДВНЧ-София бе изразено от няколко интервюирани неудобството от заключване на 
стаите в 22:00 ч. вечер и отключване рано сутрин – време, през което настанените не 
могат да ползват тоалетните помещения. Няколко интервюирани споменаха за пре-
населеност – стаи с по 30-40 души. В СДВНЧ-Любимец бе получена информация за 
настаняване на мъже и жени (не задължително членове на едно и също семейство) 
в общи помещения. Няколко от интервюираните информираха относно вербални и 
физически заплахи от страна на служители в СДВНЧ-София спрямо задържаните.

4. Интервюта извън СДВНЧ

Интервютата с чужденци, които са били задържани в СДВНЧ, но към момента на сре-
щата с екипа по проекта са на свобода, бяха проведени в периода 12.11.2015 г. – 
15.06.2016 г. Екипът по проекта, състоящ се на тази фаза от интервюист и преводач, 
проведе интервюта с общо 31 чужденци, които са били настанени в СДВНЧ за даден 
период от време от 2012 г. насам.
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Събирането на информация за конкретните лица бе основано на лични интервюта, 
извършени по предварително изготвен въпросник. Той включва въпроси, свързани с: 
индивидуализиращи белези на интервюираните лица – страна на произход, пол, въз-
раст и др.; обстоятелствата относно задържането, в т.ч. личното възприятие на задър-
жаното лице относно основанието и съдържанието на наложената административна 
мярка; информираност на лицето за случващото се и правата, които има във връзка 
със задържането; условията и мястото на задържане.
Демографски характеристики на задържаните
От интервюираните чужденци 28 са мъже, а 3 са жени. Това означава, че жените са 
представлявали около 12% от интервюираните чужденци. Това е пропорционално на 
тяхната представеност сред общия брой задържани чужденци в СДВНЧ от 2012 г. до 
28.04.2016 г., когато от общо 29 038 задържани чужденци 3201 или 11% са били жени. 
Сред интервюираните най-голям е броят на гражданите на Сирия – 14, следвани от 
Иран – 4; Ирак – 3, Ливан – 3; Мароко – 2; Камерун – 2; Гвинея – 1; Афганистан – 1; Кот 
д‘Ивоар – 1; Алжир – 1.
По отношение на възрастовата структура на интервюираните, преобладават лица на 
възраст между 18 и 36 години – 25 от 32 интервюирани. Екипът се натъкна и на две не-
пълнолетни непридружени момчета, които са били задържани в СДВНЧ съответно за 
15 дни и 1 месец, което е нарушение на българското законодателство (Чл. 44, ал. 9 от 
ЗЧРБ гласи, че принудително настаняване не се прилага по отношение на непридру-
жените малолетни и непълнолетни лица).

Фото: Хосе Антонио Санчес Манзано
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Място и начин на задържането
От интервюираните 31 чужденци извън СДВНЧ над половината са заловени непосред-
ствено след прекосяване на границата или в близост до нея. Следващата по големи-
на група е на задържаните във вътрешността на страната, следвана от тези задържа-
ни при опит да прекосят границата със Сърбия.
Продължителност и условия на задържането
От всички интервюирани само при един е била приложена алтернативна на задър-
жането мярка – единствената, предвидена в ЗЧРБ – подписка. Продължителността на 
задържане варира от 8 дни до максималната от 18 месеца. Двама души са прес-
тояли максималния период от време. И двамата са от Сирия. Единият от тях е без 
гражданство – палестинец. Средният престой за всички интервюирани е малко над 
3 месеца или 102 дни. По отношения на условията на задържането почти всички от 
интервюираните се оплакват от пълната липса на информация и неизвестността, в 
която са пребивавали. Оплакванията са за каквато и да е предвидимост на предсто-
ящото им и най-вече относно продължителността на престоя им в СДВНЧ. От всички 32 
интервюирани чужденци само 3 декларират, че са били наясно какъв е максимални-
ят период от време, който могат да прекарат задържани. Един от тях е разбрал това от 
разговор с чужденец, който е навлизал в 18-я, последен месец от своето задържане. 
Едва 7 от всички 32 чужденци са били наясно, че на всеки 6 месеца задържането им 
се преразглежда от български съд. Множество се оплакват от изключително късото 
време за разходка на открито, което са имали – по повечето сведения – два пъти на 
ден по 1 час в СДВНЧ - Любимец и веднъж по 1 час в СДВНЧ - София. Екипът по проекта 
получи и множество свидетелства за това, че вечер килиите се заключвали до сутрин-
та, а в тях нямало тоалетни. Задържаните са били принудени да ходят до тоалетна в 
шишета и други подобни. Това състояние било особено нетърпимо в условията на 
пренаселеност на килиите.
Преглед на някои специални случаи
Интерес буди задържането на сирийски гражданин за максималния период от 18 
месеца – 9 месеца в СДВНЧ – София и след прекъсване от няколко месеца още 9 
месеца в СДВНЧ - Любимец. На въпроса знае ли защо е задържан и били ли са му 
разяснени причините от органите, чужденецът отговаря, че му е било обяснено, че 
е задържан, задето е „пресякъл границата без документи“. Макар и формално по 
ЗЧРБ неустановената самоличност да е основание за задържане, извършването му 
единствено на това основание е в нарушение на Директивата за връщане. Тя пред-
вижда стеснително тълкуване на разпоредбите за задържане и определя, че целта на 
задържането може да бъде само подготовката на връщането или изпълнението на 
процеса по връщане и по-специално, само когато: (1) е налице опасност от укри-
ване, или (2), ако лицето избяга или възпрепятства процедурата по връщане. Случаят 
на гореописания чужденец не попада под нито една от тези хипотези. Още повече е 
в разрез с изискването за наличие на „разумна възможност за извеждане“. Без нали-
чието на такава, какъвто изглежда е случаят с оглед на това, че чужденецът е от Сирия, 
задържането е следвало да бъде незабавно прекратено, както СЕС постанови по де-
лото Kadzoev.
Сходен е случаят на 21-годишен чужденец отново от Сирия, който също е бил задър-
жан за 18 месеца. Обяснението, което е получил е свързано с това, че не притежавал 
документи за самоличност.
С изключение на тези два случая всички останали 29 интервюирани заявяват, че не са 
им били разяснени причините за задържането. В тази връзка следва да се припомни 
практиката на ЕСПЧ, според която органите са длъжни да вземат мерки, за да гаран-
тират, че задържаните лица са информирани на разбираем за тях език за естеството 
на задържането им, причините за това, процеса на разглеждане или обжалване на 
решението за задържане.47 Противното би съставлявало нарушение на принципа за 
„законосъобразност“ на задържането и би го направило недопустимо.

47 Вж. делото Abdolkhani and Karimnia v. Turkey, решение на ЕСПЧ от 22.09.2009 г. по жалба № 30471/08, пара 136.
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5. Интервюта с ключови служители
В рамките на теренното изследване по проекта бе планирано провеждането на 10-15 
интервюта с ключови служители на МВР, пряко ангажирани или отговорни за издаването 
на заповеди за настаняване на мигранти в СДВНЧ. Целта на тези интервюта беше, от 
една страна, да се придобие пряка представа относно процеса на преценка и моти-
вацията на служителите при вземането на тези решения и относно оперативната нужда 
за издаването на тези заповеди. От друга страна се целеше представяне на гледната 
точка на институциите, за да се избегне рискът от едностранно отразяване само на 
гледната точка на засегнатите лица. Интервютата с ключови служители бяха проведени 
в периода м. октомври 2015 г. – м. май 2016 г., като бяха интервюирани служители от 
следните отдели на МВР: дирекция „Миграция” – един служител на ръководна позиция 
(СДВНЧ – София); Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) – двама оперативни 
служители (София); Главна дирекция „Гранична полиция” – един служител на ръководна 
позиция (София); ГПУ Малко Търново – трима оперативни служители; РГДП Елхово – три-
ма оперативни служители; ГПУ Свиленград – двама оперативни служители. Интервю-
иран бе и един служител в хостел в София относно впечатленията на служителя относно 
проведените в района специализирани полицейски акции за залавяне на мигранти без 
документи. Селекцията на служители се базираше на установения в прегледа на съ-
дебната практика превес на служителите на Гранична полиция в издаването на запове-
ди за задържане в СДВНЧ за периода 2012 г.-2015 г. 

Въпросите, зададени на ключовите служители, включваха: дали служителят участва ди-
ректно в издаването на заповеди за настаняване в СДВНЧ; какъв е редът и типичните ситу-
ации, при които такива се издават; какви фактически обстоятелства се вземат предвид; 
има ли писмени насоки за това; какъв е профилът на чужденец, подлежащ най-често 
на настаняване в СДВНЧ, и др. Отговорите са обобщени по-долу, групирани според ня-
колкото главни теми, повдигнати в интервютата.

Ред за издаване на ПАМ – настаняване в СДВНЧ

От отговорите на интервюираните служители става ясно, че заповедта за настаняване в 
СДВНЧ се издава на базата на докладна записка, съдържаща описание на фактите при 
залавянето на лицето в специализирана полицейска акция или в близост до държавна-
та граница, и на препоръка за настаняване и двете изготвени от оперативен служител в 
рамките на 24-часовото полицейско задържане. В документите типично се посочва, че 
след справка не може да се установи нищо за посоченото лице (неговата самоличност). 
Като цяло липсват писмени насоки относно преценката дали да бъде препоръчано нас-
таняване, като служителите се позовават директно на разпоредбите на ЗЧРБ. Заповедта 
за настаняване се подписва от началник групата или от директора или зам.-директора 
на управлението. За отбелязване относно реда за издаване на заповедите е краткото 
време, с което разполагат служителите на МВР, за да преценят дали обстоятелствата на-
лагат настаняване в СДВНЧ, както и фактът, че заповедите не се разписват от служител, 
директно участващ в залавянето на лицето и установяването на фактите – отговорността 
за решението и преценката са разделени. Отбелязано бе и че на практика всички пред-
ложения за настаняване в СДВНЧ биват подписвани от началник групата. Следователно, 
одобрението е формално. Изказано бе съжаление, че веднъж след като лицето е пре-
дадено на дирекция „Миграция” за настаняване, отделът, издал заповедта, не получава 
информация какво се случва впоследствие и губи връзка с лицето. Това на практика оз-
начава, че служителите, изготвящи предложението за настаняване, нямат възможност да 
проследят случая и да получат обратна връзка относно правилността на преценката си. 
Раздробеността на процеса на препоръка за настаняване, нейното одобряване, изпъл-
нение и евентуална отмяна и прекратяване на настаняването между различни служители, 
отдели и дирекции на МВР, отговорни за различните етапи, прави трудно осъществяването 
на наблюдение и контрол върху преценката, освен по съдебен път чрез обжалване на 
заповедта. В тази връзка бе споделено мнението, че отговорността за масовото настаня-
ване на лицата, пресекли без документи границата, не може да се търси от ГД „Гранична 
полиция”, тъй като дирекцията единствено излага фактите (макар че формално запове-
дите за настаняване са издадени от нея).
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Причини за необходимост от настаняване в СДВНЧ

Липсата на документ за самоличност е водещата причина, която, според интервю-
ираните служители, налага настаняването на чужденеца в СДВНЧ. Липсата на такъв 
документ се възприема, от една страна, като достатъчно обстоятелство за задържане 
само по себе си: служителите изразяват тревога относно хипотезата мигрантите да 
бъдат „пуснати да се разхождат свободно” (т.е. да не бъдат настанявани в център от 
затворен тип), след като са влезли нелегално и нямат право на пребиваване и „не 
знаем нищо за тях” затова трябва да се „настанят някъде”. Тези обяснения навеждат 
на извода, че докато неустановена самоличност е действително една от законови-
те предпоставки за издаване на заповед за настаняване (но с цел да се обезпечи 
извеждането от страната като се извадят съответни документи), служителите по-ско-
ро виждат настаняването като имиграционно задържане – мярка, наложена пора-

ди това, че лицето е без документи и 
право на пребиваване и от нуждата 
да се упражни контрол върху движе-
нието на това лице. От друга страна, 
няколко от интервюираните служите-
ли разглеждат липсата на документи 
за самоличност като една от няколко 
комплексни и взаимосвързани причи-
ни. Връзката бе обяснена по следния 
начин: ако едно лице е влязло в стра-
ната по незаконен начин и без доку-
мент за самоличност, това генерира 
и останалите причини да бъде наста-
нено в СДВНЧ: то не може да си нае-
ме жилище, следователно има опас-
ност да се укрие; също: без документ 
за самоличност лицето не може да 
напусне страната в определения 
срок за доброволно напускане, зна-
чи то възпрепятства изпълнението на 
заповедта.48 

Осуетяване на извеждането бе посо-
чено и като самостоятелна причина от 
някои от интервюираните служители. 
За индикатори са приемани обстоя-
телствата: че лицето не желае да си 
тръгне доброволно, тъй като много 
посолства не издават пасавани без 
изричното съгласие на лицето; лице-
то е заловено на граница при опит да 
напусне страната. Невъзможността 
да се осъществи веднага извеждане-
то (в рамките на 24 ч. заради липса 
на документи или пък изобщо, когато 
страната на произход отказва прин-
ципно да приема обратно граждани-
те си, като за пример на второто бе 

посочен Афганистан) е също сред споменатите причини за издаване на заповед за 
настаняване в СДВНЧ, въпреки че не фигурира сред законовите предпоставки за това.

48 Следва да се отбележи, че в съдебната си практика за 2014 г. при осъществяване на съдебен контрол над задържането в 
СДВНЧ за повече от шестмесечен срок, Хасковският административен съд многократно и изрично посочва, че непредставянето 
на документи за самоличност, когато лицето не притежава такива, не следва да се счита за възпрепятстване изпълнението на 
заповедта за извеждане или липса на съдействие – Вж. частта Преглед на съдебната практика по-горе. 

Фото: Виктория Николова
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По отношение на риск от укриване като законова причина за необходимост от нас-
таняване в СДВНЧ никой от интервюираните лица не се позова конкретно на допълни-
телните разпоредби в ЗЧРБ, прецизиращи индикатори за такъв риск. Като такива бяха 
споменати, вместо това, нелегално преминаване на границата, неподадена молба 
за международна закрила, липса на документи за самоличност (вж. и по-горе), на-
мерение да използва страната за транзитна територия, като влизането без документи 
се счита за индикация за такова намерение. Един от интервюираните служители из-
рази мнение, че рискът от укриване съществува винаги и по принцип.

Индивидуална преценка

В интервютата с отговорни служители бяха задавани въпроси, целящи да се определи 
дали във всеки случай на задържан чужденец, на когото се издава заповед за отвежда-
не до границата, се извършва индивидуализирана преценка относно необходимост-
та да бъде издадена и заповед за настаняване в СДВНЧ. Без изключение отговорите на 
интервюираните водят до извода, че задържането се извършва на масов принцип без 
индивидуализирана преценка, като причините за това са главно невъзможността да 
се извърши такава в краткия период на полицейското задържане, както и фактът, че в 
болшинството от случаи обстоятелствата са сходни, като съществува презумпция, че 
в такива обстоятелства настаняването в СДВНЧ е наложително и се подразбира. 

По отношение на лицата, задържани скоро след пресичане на границата по незако-
нен начин (влизане през зелена граница и непритежаващи документи за самоличност 
и виза или паспорт), е установена процедура, при която на всички се издава заповед 
за отвеждане до границата и заповед за настаняване в СДВНЧ, като впоследствие (в 
разпределителния център (РЦ) в гр. Елхово) се установява кои ще бъдат настанени 
действително в СДВНЧ и кои ще бъдат изпратени вместо това в център на ДАБ от отво-
рен тип. Това се прилага и в случаи, в които е ясно, че настаняването в СДВНЧ няма да 
бъде осъществено например семейства с малки деца от сирийски произход, за кои-
то издаващият заповедите за отвеждане и настаняване служител знае предварително, 
че след подаването на молби за закрила (в РЦ – гр. Елхово) те ще бъдат отведени в 
център на ДАБ. 

Що се отнася до лицата, заловени във вътрешността на страната, обикновено при 
провеждането на полицейски акции, критерият дали да бъдат издадени заповеди за 
настаняване в СДВНЧ е наличието или липсата на регистрационна карта, издадена от 
ДАБ – т.е., лицата, които са в процедура не се задържат, а останалите – да. Според 
интервюирани служители с дълъг опит в прилагането на принудителни мерки спрямо 
незаконно пребиваващи чужденци, в минали периоди е имало повече възможности 
за налагане на алтернативни мерки (подписка в полицията), отколкото в сегашния 
момент с настоящия мигрантски поток, в който лицата като цяло нямат нито адрес, на 
който да пребивават, нито подсигурени средства за издръжка.

Специализирани полицейски акции (СОП)

Не на последно място, в рамките на изследването бяха задавани въпроси относно 
провеждането на специализирани полицейски акции (СОП), при които биват задър-
жани и в част от случаите настанявани в СДВНЧ чужденци, пребиваващи на терио-
рията на страната без в този момент да разполагат със съответните документи за 
това.49 Тези акции според интервюираните служители се планират според вътрешна 
информация на МВР и понякога след сигнали на граждани в квартали и зони, за които 
се знае, че са места с концентрация на пребиваващи чужди граждани. При провеж-
дането на СОП (най-често в хостели, заведения за бързо хранене), интернет клубове 
и пр., служители на МВР изискват от спрените чужденци да представят документи за 
самоличност. Главният критериий дали да бъдат задържани за 24 ч. в РПУ и евентуално 
49 Това не включва специализираните полицейски акции, провеждани от ГД “Гранична полиция” от 2013 г., които, според 
информацията подадена от интервюираните служители, не са извънредни, а постоянно състояние през последните три 
години, и се състоят в наряди по зелената граница за откриване и отблъскване на опитващи се да влязат незаконно хора. 
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впоследствие настанени в СДВНЧ, е дали могат да представят регистрационна карта 
на търсещ закрила, издадена от ДАБ. Според служител в хостел, намиращ се в ра-
йон, където често се провеждат специализирани полицейски акции за залавяне на 
чужденци без документи за пребиваване, въпросните акции са „ показни”, като често 
собствениците на обектите, където се събират или пребивават мигрантите, биват пре-
дупреждавани за предстоящите акции, и е известно, че целта е да се съберат пари от 
мигрантите. Според същия източник служители на МВР проверяват хора, които имат 
вид на чужденци и носят раници, като им изискват пари, за да не ги арестуват, ако 
нямат документи. По същия начин според твърденията на служител в хостел таксита 
на път за сръбската граница, видимо превозващи чужденци биват спирани от поли-
цейски служители, които изискват плащане на дадена сума (50 евро на човек към м. 
декември 2015 г.). В противен случай опитващите се да напуснат незаконно страната 
чужденци биват задържани.50 

V. АНАЛИЗ
При по-горното описание на находките от извършените проучвания бяха споменати и 
анализирани редица тенденции при практиките на взимане на решения за принуди-
телно настаняване и продължаване на сроковете за настаняване, които в настоящата 
част от доклада ще бъдат обобщени и допълнени.
Основната цел на проекта бе да установи какъв е процесът на взимане на решение 
за административно задържане на мигранти в България, дали този процес е с нужна-
та степен на отчетност и прозрачност, и съответно да съдейства за подпомагане уста-
новяването на практики, които са в съответствие с принципите на пропорционалност, 
необходимост и индивидуална оценка, изисквани от международното и европейско-
то право. Направените проучвания чрез интeрвюта, преглед на съдебната практика 
и статистическите данни потвърждават някои от предварителните хипотези относно 
съществуването по-скоро на рутинни практики на задържане. Повечето случаи са ос-
новани на политиките за „ справяне” със засилените миграционни потоци, отколкото 
на индивидуална преценка при отделните случаи и отчитане на необходимостта от 
налагане на този вид мярка с оглед изпълнение на нейната крайна цел, а именно 
непосредствено отвеждане до границата на лицата. 
Както бе описано по-горе, националното законодателство, до голяма степен инкор-
пориращо изискванията на международното и европейско право в сферата, уста-
новява три алтернативни изисквания за налагане на административно задържане в 
случай на вече наложена ПАМ експулсиране или отвеждане до границата: неустано-
вена самоличност, възпрепятства изпълнението на заповедта или наличие опасност 
от укриване. ЗЧРБ, пар. 4в от Допълнителните разпоредби, дефинира (и то неизчерпа-
телно) единствено основанието „опасност от укриване”. 
В проведеното проучване бе установено, че при заповедите за първоначално наложе-
но административно задържане почти изцяло като основание е изтъквано първото от 
трите – неустановена самоличност. Основен фактор за прилагане на това основа-
ние е липсата на документи за самоличност на задържаните лица. В интервютата с 
държавни служители дори е разяснено, че липсата на документи е достатъчен фак-
тор, обуславящ наличието на всички останали налични законови основания. Голяма 
част от преминаващите границата лица през последните три години са от територии 
на въоръжени конфликти и нестабилност като Сирия и Ирак и са търсещи закрила, 
като не разполагат с документи за самоличност, но въпреки това не подлежат на 

50 Недоказани обвинения в корупционни практики от страна на служители на МВР бяха също направени от чужденци, с 
които екипът по проекта разговаря през м. октомври 2015 г. в района на Женски пазар в София, които не желаеха да бъдат 
идентифицирани и да бъдат формално интервюирани по проекта.
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депортация в страните им на произход. В същото време липсата на документи за 
самоличност е явна пречка за ефективно и навременно осъществяване на депор-
тация на чужденеца – целта, заради която последният бива настаняван. Не случайно 
основанието „неустановена самоличност” е уникално за националното ни законо-
дателство, тъй като не е сред изискуемите основания съгласно Директивата за връ-
щане, а е допълнително прибавено от българския законодател. Масовото позовава-
не на това законово основание води до явна нецелесъобразност на осъществените 
задържания, което показва рутинна практика и липса на индивидуален подход. Този 
извод се потвърждава и от данните, получени при проведените анкети със задържани 
чужденци, които при първоначалното задържане от органи на гранична полиция или 
регионални поделения на МВР не са били подлагани на по-задълбочено и цялостно 
лично интервю, а са били питани основно за налични документи.

Прегледа на съдебната практика и на интервютата показва, че „опасността от укри-
ване” е второто по степен на приложение законово основание. То се свързва, в много 
от случаите на задържане непосредствено след преминаване на границата отново с 
липсата на лични документи, както и с липсата на адрес за пребиваване и финансо-
ва издръжка. В случаите на задържане при опит за напускане на страната или задър-
жане след изтекъл период от време във вътрешността на страната, това основание 
се прилага като следствие на извършено престъпление (опит за повторно нелегално 
пресичане на границата) или изтърпяно наказание „лишаване от свобода” за същото. 
Както бе споменато, опасността от укриване е единствено основание, допълнително 
дефинирано в ЗЧРБ. Въпреки това при интервюта със служители бе установено, че ни-
кой от тях не се позовава в преценката си на допълнителните разпоредби на ЗЧРБ, а 
на нерегламентирани в закона факти (нелегално преминаване на границата, непо-
дадена молба за международна закрила, липса на документи за самоличност, на-
мерение да използва страната за транзитна територия, като влизането без документи 

Фото: Хосе Антонио Санчес Манзано
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се счита за индикация за такова намерение). Това отново показва, че решението за 
административно задържане се взима по-скоро на рутинен принцип, отколкото чрез 
индивидуална преценка с ясно установени законови параметри.

„Възпрепятства изпълнението на заповедта“ е основанието, което почти не се използ-
ва при първоначалното задържане, а е основно приложимо при преценка необходи-
мостта от продължаване на задържането. В тези случаи масово за фактор на „възпре-
пятстване“ (липса на съдействие) се счита нежеланието на чужденеца да подпише 
молба за доброволно връщане, което от своя страна възпрепятства получаване на до-
кументи за пътуване от посолствата. Отказът за съгласие за доброволно връщане се 
предполага почти масово при задържаните, имайки предвид, че повечето от тях са тран-
зитно преминаващи през страната търсещи закрила чужди граждани. Отново се на-
тъкваме на едно механично приложение на законова разпоредба, което предполага 
рутинно приложение и липса на индивидуално проучване на случаите. За отбелязване 
е, че в редица решения ХАС казва, че, тъй като мерките отвеждане до границата и екс-

пулсиране са 
по същество 
принудител-
ни, несъг-
ласието на 
лицето да 
се завърне в 
страната си 
на произход 
не може да 
бъде елемент 
в преценката 
дали то въз-
п р е п я т с т в а 
или сътрудни-
чи за изпълне-
нието на за-
поведта.
Анализирано-
то приложение 
на законовите 
предпоставки 
за налагане на 
задържането 
явно показва, 

че целта на задържането като тенденция не отговаря на законовото изискване за „непосред-
ствено извеждане“, а по-скоро е инструмент за регулиране на миграционните потоци, кой-
то обаче е извън законовото си предназначение. Това до голяма степен се дължи на 
липса на законови алтернативи на задържането както в краткосрочен, така и в дълго-
срочен план, които да могат да се приложат към настоящите смесени миграционни 
потоци, характеризиращи се също така с масовост (повечето от задържаните биват 
задържани на групи), липса на документи от страна на лицата и транзитност. От една 
страна първоначалното 24-часово полицейско задържане е твърде кратко като срок 
за обективна преценка на бъдещи целесъобразни действия, както логично бе изтък-
нато от интервюираните държавни служители. Това обикновено е срокът, в който тряб-
ва да бъде изготвено и мотивираното предложение за налагане на задържане, което 
е основополагащо в процеса на вземане на решение и което отново, поради крат-
кия срок и затруднения с превода, няма как да бъде обективно мотивирано.51 При тези 
условия на разделна отговорност от различни държавни служители и съкратен период 
от време, особено важно е наличието на разработени писмени насоки за прецен-
ка на фактите при различните законови основания за задържане, което би могло да 
спомогне за изграждането на по-обективна и прозрачна практика. При настоящото 
проучване не бяха открити данни подобни насоки да съществуват.

Фото: Виктория Николова
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От друга страна, важна при установяване на индивидуален и обективен подход на 
преценка е възможността за провеждане на лично интервю с чужденеца на възможно 
най-ранен етап в процеса на взимане на решение за неговото настаняване. При нито 
един от интервюираните в и извън СДВНЧ чужденци нямаше данни за подобно про-
ведено интервю, освен рутинно сваляне на лични данни и изискване на документи. 
В почти всички случаи в момента на задържането е присъствал преводач, чиято роля 
обаче е била чисто формална, без разясняване за чужденеца на самата процедура 
или на съдържанието на подписваните документи, между които са и заповедите за 
административно задържане. В два случая на задържани дори е имало предоставя-
не на заблуждаваща информация. Изключване на адресата на административната 
заповед от процеса на взимане на решение е в противоречие както на изискването 
на ЗЧРБ (чл. 44, ал. 2), така и на общата разпоредба на чл. 35 АПК. Подобен дефицит 
в процедурата би могъл да се избегне отново с наличието на разписани насоки за 
преценка на основанията, налична за служителите в различните етапи на процеса по 
взимане на решение. Особено подпомагащо в този случай е участието на адвокат 
и наличието на правна помощ в тази административна част от процеса. За съжале-
ние, в почти 100% от интервюираните чужденци правна помощ на този етап не е била 
предоставена.
Липсата на правната помощ, която е особено важна с оглед настоящата цялост-
на липса на информация у задържаните лица в процеса на взимане на решенията 
спрямо тях, е сериозен дефицит и в цялостния период на задържане на чужденците. 
Това показват както интервютата с настоящи и минали задържани, така и данните от 
находките в съдебната практика, където болшинството съдебни решения са по слу-
жебния съдебен контрол на 6-месечното продължаване на задържането и малък про-
цент са дела по първоначално обжалване. В допълнение, повечето от обжалваните 
заповеди са на лица със страни на произход в района на Северна Африка, които 
представляват малък процент от задържаните, които, както показва статистически-
ят преглед са основно от Афганистан, Ирак, Сирия. Т.е. до обжалване на заповеди 
стигат малка група хора, повечето от които са с повторно настаняване или са били 
по-продължителен период в страната преди задържането. В повечето случаи това е 
резултат от незнание на възможността за обжалване у чужденеца и липса на достъп 
до правна помощ, при която тази възможност да му бъде разяснена и да му бъде 
оказано съдействие в преклузивния период, както и процесуално представителство.
Особено обезпокоителни са данните в настоящото изследване за фактически не-
придружени непълнолетни деца, настанявани в СДВНЧ с придружители – случайно 
подбрани лица от групата, с която последните са били задържани, без наличие на 
роднинска връзка и в някои от случаите с един и същи придружител вписан на няколко 
непридружени лица. Няма данни в нито един от случаите на задържане на непридру-
жени непълнолетни за участие на адвокат или социален работник. Заповедите обик-
новено се връчват на случайно подбраните „придружители“ и непълнолетното лице е 
без никаква информация за това, което се случва, и което му предстои, като не раз-
полага в себе си дори с копия на издадените му заповеди. Подобна практика е грубо 
нарушение на чл. 44, ал. 6 от ЗЧРБ и наличието й налага спешни мерки по изграждане 
на подходящи алтернативи за тази уязвима категория лица, тъй като, от друга страна, 
незадържането на непридружени непълнолетни без да се подсигури необходимата 
грижа и подслон би ги изложило на огромни рискове

Не на последно място, обезпокоителни са данните за корупционни практики както 
при първоначалното задържане на лицата на граничните пунктове при вход и изход от 
страната, така и във вътрешността на страната при осъществяваните полицейски ак-
ции. Подобни практики намират своето място много по-лесно при рутинно установе-
ни канали на действия, които не стигат често до съдебен контрол и не са обезпечени 
с обективни критерии и гаранции.

51 Вж. част IV, т. 5 от доклада – „Интервюта със служители”.
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VI. ПРЕПОРЪКИ 
Въз основа на установените находки и анализ на проучването, екипът на проекта 
предлага следните препоръки:

−	 Създаване на ясно изписани насоки за преценка на отделните законови осно-
вания за задържане, които да спомогнат за установяване на обективен и про-
цес за взимане на решенията за задържане в съгласие с изискванията за про-
порционалност, необходимост и индивидуален подход, като за модел могат да 
се ползват такива, съществуващи в други държави със сходно законодателство 
по отношение на административното задържане.

−	 Разделяне в отделни алинеи в ЗЧРБ на предпоставките за задържане с цел: по-
вишаване на прозрачността и отчетността чрез изискване заповедта за настаня-
ване да посочва конкретната предпоставка; избягване сливането на предпос-
тавките и/или ясно дефиниране на реквизитите на ПАМ – настаняване в СДВНЧ 
с изискване на по-обстойна обосновка.

−	 Ефективно оползотворяване на съществуващите и създаване на нови възмож-
ности в сътрудничество с повече съществуващи специализирани в сферата ор-
ганизации за регулярно предоставяне на правна помощ както в първоначалния 
етап на задържането на чужденци, така и в цялостния период на престоя им в 
СДВНЧ (т.е., първоначална и последваща нужда от консултация).

−	 Във връзка с горното предложение – организиране на редовни информацион-
ни сесии в СДВНЧ за правата и задълженията на чуждите граждани по време на 
тяхното задържане и след евентуалното им освобождаване.

−	 Акцентиране върху необходимостта от обучение на преводачи за спецификите 
в работата им като посредници между чуждите граждани и държавните служи-
тели, както и обучение  по терминологията и правното съдържание на превеж-
даните от тях процедури и документи.

−	 Наличие на преводачи в СДВНЧ и на границата, което да улесни комуникацията 
между задържаните и служителите в центровете за задържане.

−	 Въвеждане на краткосрочно имиграционно задържане (например максимум 
5-7 дни) за чужденци без документи, влезли в страната не по законоустановения 
ред, за да се извърши преценка на необходимостта да бъдат задържани за 
по-дълго или да им бъдат наложени алтернативни мерки и да се информират 
ефективно лицата относно тяхното положение, опции и права.

−	 Създаване на алтернативни домове от отворен тип за настаняване на непри-
дружени непълнолетни чужди граждани, подлежащи на депортация, и осигуря-
ване на правна помощ и наличие на социален работник в процеса на взимане 
на решението за тяхното настаняване.

−	 Законово въвеждане на алтернативи на задържането, които да съдействат за из-
бягване използването му за общо регулиране на миграционните потоци в стра-
ната.

−	 В дългосрочен план – регулиране на правния статут на недокументирани чужди 
граждани, които отговарят на определени изисквания и не могат да бъдат изве-
дени от страната.
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Овладяването на миграционните потоци, особено в кризисни ситуации, е необходи-
ма и важна отговорност на националните правителства и на общността, което важи 
с особена сила за България като външна граница на ЕС. Известна е склонността на 
националните правителства, включително и българското, да поставят акцент върху на-
ционалната сигурност и превенцията, свеждайки борбата с нелегалната миграция 
основно до прилагане методи на принуда, в това число и задържане. В същото време 
признак за една успешна миграционна политика е постигането на правилния баланс 
между защита на националния интерес и сигурност от една страна и от друга страна 
спазване на основните индивидуални човешки права. Именно този балансиран под-
ход е залегнал в основните принципи на европейското законодателство и съдебна 
практика. Първото тълкувателно решение на СЕС по Директива 2008/115/ЕО – Кадзоев 
(дело C-357/09 PPU), е по преюдициално запитване, отправено именно от български 
съд. В това свое ключово решение съдът утвърждава основните принципи на зачитане 
индивидуалните права на гражданите на трети страни и пропорционалност на на-
лаганите спрямо тях принудителни мерки. Практичното устояване на тези принципи, 
особено в ситуация на безпрецедентен не само за България, но и за района миг-
рационен поток като настоящия, определено не е лесен и праволинеен процес и 
изисква особено целенасочена както законодателна, така и изпълнителна воля. Но 
всяка криза е и нова възможност за мобилизиране и пренастройване на отлежали 
парадигми и практики. Вярваме именно в тази посока да съдействат находките и из-
водите от настоящия проект, както и на останалите паралелно провеждани проекти в 
сферата на задържането, финансирани от EPIM. Вярваме също настоящите иници-
ативи в посока позитивни реформи относно практиките на задържане в България да 
не останат изолирано и фрагментно събитие, но в сътрудничество и диалог между 
всички заинтересовани страни от държавния и недържавния сектор на национално и 
европейско ниво този процес на реформа да бъде успешно продължен и завършен.
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