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 I. ВЪВЕДЕНИЕ

 Настоящият доклад обобщава и анализира данните, събрани по проекта 
“Мониторинг върху процедурата за идентифициране на уязвими категории 
чужденци, кандидатстващи за закрила в Р. България, и приложението на Въ-
просник за идентификация на хора, търсещи закрила, с травматичен опит,”  
финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механи-
зъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014г. и изпълня-
ван от Център за правна помощ – Глас в България в партньорство с Център за 
подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ. Чрез механизмите на ЕИП и 
Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия съдействат за намаляване соци-
алното и икономическо неравенство и засилване на двустранните отношения 
в Европейските държави-бенефициенти. Трите държави са в тясно сътруд-
ничество с Европейския съюз (ЕС) чрез Договора за ЕИП. За периода 2009-2014г. 
субсидиите от механизмите на ЕИП и Норвегия достигат 1,79 билиона евро, 
като Норвегия допринася 97% от спонсорирането. Ключови области на спонсо-
риране са защита на околната среда промяна на климата, проучване и стипен-
дии, гражданско общество, здравеопазване и деца, равенство между половете, 
справедливост и културно наследство. 

 Основната дейност на проекта e наблюдение върху начина на приложение 
конкретно на Въпросник за идентификация на хора, търсещи закрила с трав-
матичен опит, както и мониторинг на цялостната процедурa по идентифи-
кация на уязвими групи чужденци в процедура по предоставяне на закрила в 
България. Чрез наблюдение на всички етапи от процеса на търсене на закрила, 
започвайки от пресичане границата от чужденеца, проектът изследва отно-
симите на описания предмет преживявания на търсещия закрила според него-
вите собствени впечатления, включително относно наличието и дължината 
на задържане в затвор или заведение от затворен тип на дирекция „Миграция“ 
към Министерството на вътрешните работи (МВР), материалните условия в 
регистрационно-приемателните центрове (РПЦ) към Държавната агенция за 
бежанците (ДАБ), както и отношението на интервюиращите служители по 
време на процедурата. Целта на проекта е да стимулира цялостна и задълбо-
чена защита на правата на уязвимите търсещи закрила чужденци, като спо-
могне по този начин за хармонизация на българското национално законодател-
ство и практика с изискванията на ЕС. Проектът цели и чрез публична дискусия 
по темата за идентификация на уязвимите лица да допринесе за подобряване 
на цялостната система за защита правата на търсещите закрила чужденци в 
страната, като спомогне и за демократизация на практиката на държавните 
органи в тази сфера.
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 Работата на терен по проекта се състоеше в провеждане на 478 интер-
вюта с търсещи закрила чужди граждани на територията на Р. България, 
които са регистрирани като такива към ДАБ. Интервюта с целевата група 
чужденци се проведоха в РПЦ-ве на ДАБ в гр. София и гр. Ковачевци, както и 
в офисите на двете изпълняващи организации. Периодът на провеждане на 
интервютата обхваща 16 календарни месеца: от 1.09.2013 г. до 16.12.2014 
г. В процеса на работа бяха съставени два междинни работни доклада, които 
бяха обсъдени на две работни срещи с представители на държавни институ-
ции, правителствени и неправителствени организации, експерти и предста-
вители на етнически и културни общности. След всяка работна група бяха 
съставени препоръки и допълненият с тях междинен доклад беше представен 
на вниманието на съответните институции. Настоящият краен доклад по 
проекта представлява обобщение на данните от всички направени анкети по 
проекта, като обхваща и надгражда анализа, изводите и препоръките, съдър-
жащи се в първите два междинни доклада. 

 Център за правна помощ – Глас в България е неправителствена организа-
ция, базирана в София, основана през 2009. Целта на организацията е защи-
та на правата на чужденци (бежанци, хора търсещи закрила и имигранти), 
намиращи се на територията на Р. България, чрез предоствяне на безплат-
на правна помощ, включително процесуално предствителство пред нацио-
нални и международни инстанции, и застъпничество пред институциите и 
законодателните власти.
 
 Центърът за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ е българ-
ска неправителствена организация, създадена в края на 1995 г. Мисията на 
АСЕТ е преустановяване на практиките на употреба на изтезание. Целите 
на организацията са предоставяне на психологическа и психиатрична помощ 
на хора, преживели травма и изтезание. ACET е акредитиран към Междуна-
родния рехабилитационен съвет за жертви на изтезание (IRCT, Копенхаген) 
и е член на Балканската мрежа за превенция на изтезанията и рехабилита-
ция (BAN) и на SOS-мрежата на Световната организация срещу изтезания 
(OMCT).
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 II. ПОНЯТИЕТО “УЯЗВИМОСТ”
 Tравматичен опит и уязвими групи

 Хората с травматичен опит сред търсещите закрила и бежанци и тези 
измежду тях, които принадлежат към уязвими групи, са две множества, които 
имат общо сечение, но не съвпадат напълно. Понятието за уязвимост има 
предимно социални конотации и е свързано с положението на един субект в со-
циалните групи, институции и институти. Това положение на субекта може 
да му създаде трудности за достъп до блага и услуги, както и да го заплаши с 
маргинализация и дори социално изключване. Така уязвимостта в широк смисъл 
касае субекта в неговата принадлежност към определена специфична група 
или страта на обществото и капацитета му да се адаптира към външни изи-
сквания и условия. 

 Нашата целева група са чужденци, които бягат от страната си на про-
изход поради страх от преследване, основан върху раса, религия, етническа и 
национална принадлежност, политическа или обществена дейност. 

 Първата степен на тяхната уязвимост е неспецифична: като търсещи за-
крила те вече са носители на уязвимост, oпределена от миналия им опит и 
от трудните условия на напускане на страната по произход и пристигането 
в страната приемник. Втората степен изисква  установяване на принадлеж-
ност на дадено лице към изрично изброени в правни документи уязвими групи, 
които могат да се разширяват и променят. Третата степен на уязвимост, 
психологическа уязвимост, e свързана със субективното преживаване на случи-
лото се и наличието на травматичен опит. Това не може да се констатира 
само с наблюдение, нито с регистрация (изготвяне на списъци) на лица, при-
надлежаши към уязвими групи. В тази трета категория лица можем да очер-
таем три основни типа, които се различават по извършителите на насилие 
и по последиците за жертвите. Първият тип са хора подлагани на системно 
преследване, физически и психически изтезания, които психически са преживя-
вани като заплаха за интегритета и живота на субекта. Вторият тип също 
е свързан със системно насилие, но започнало в ранното детство и извърш-
вано от членове на семейството с мълчаливото съгласие на обществото с 
нисък праг на чувствителност към насилие срещу деца и жени. Третият тип 
са жертвите на т.нар. престъпления на честта. Това са предимно жени, но 
понякога и мъже в  родова вражда. Държавaта и правораздавателните органи 
често не се намесват в тези конфликти на страната на жертвата като тра-
дицията взема превес над закона. 
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 Какво представлява травматичния опит
 
 Травматичният опит се определя от изложеността на субекта на събития 
и влияния, които надминават неговата способност да се справи посредством 
своя психичен апарат. Тези събития се класифицират като травматични по-
ради своя нахлуващ характер и нарушаване или заплаха за нарушаване на те-
лесния и личностов интегритет на субекта. Те могат да бъдат природни или 
причинени от човека. За категорията на уязвимите чужденци, търсещи закри-
ла, очевидно става дума за събития причинени от други хора, като преследва-
не, изтезание, изнасилване като форма на изтезание или акт на война, и други 
форми на насилие срещу личността. Тези форми на насилие водят до травма-
тизация: комплексният, индивидуален отговор на субекта на това, което му 
се е случило в този опит, излизащ извън обсега на ежедневното, обичайното и 
познатото. 
 
 Необходимост от законови мерки за подкрепа на хора с
 травматичен опит 

 Защо е необходимо правото на Европейския съюз да вменява като задъл-
жение на държавата да развива капацитет за помощ и подкрепа на хора с 
травматичен опит? Първо, защото се счита че те са невинни и са пострада-
ли несправедливо, и се предполага, че възстановяването на справедливостта 
влияе не само върху тези хора и членовете на техните семейства, но и върху 
обществото на приемащата страна. Второ, защото вече е доказано, че тях-
ното активно търсене, идентифициране, регистриране и насочване за под-
крепа, грижи и терапия спомага за възстановяване и пълноценна интеграция 
на тези хора. Това е едно поле, в което науките за човека и човеколюбието се 
срещат. 

 III. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО

 УЯЗВИМИТЕ ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

 През м. юли 2013 г. година влезе в сила Директива 2013/33/ЕС на Европей-
ския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти 
относно приемането на кандидати за международна закрила (Приемна дирек-
тива), със срок за транспониране до 20 юли 2015 г. Тя е преработен текст на 
действащата досега Директива 2003/9/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 г. за 
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определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи 
убежище. На същата дата и със същия срок за транспониране влезе в сила и Ди-
ректива 2013/32/ЕС относно общите процедури за предоставяне и отнемане 
на международна закрила (Процедурна директива), която е преработен текст 
на Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005 г. относно минимални 
норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут. Две-
те директиви, Приемната директива и Процедурната директива, съдържат 
основните разпоредби на европейското право засягащи уязвимите лица, тър-
сещи закрила в някоя от страните-членки на Европейския съюз. 

Съгласно чл. 17 от сега действащата в Р. България Директива 2003/9/ЕО:

1. Държавите-членки отчитат специфичното положение на уязвимите 
лица като децата, непридружените деца, хората с увреждания, възраст-
ните хора, бременните жени, самотните родители, придружени от деца 
и лицата, които са понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми 
на психическо, физическо или сексуално насилие, в националното законода-
телство за прилагане на разпоредбите на глава II относно материалните 
условия на приемане и грижите за здравето.

2. Параграф 1 се прилага само по отношение на лицата, чиито специфични 
нужди са били констатирани след индивидуално оценяване на тяхното по-
ложение.

 Този общ принцип е пренесен в цялост в чл. 21 от Директива 2013/33/ЕС.  В 
новата Приемна директива обаче кръгът на изрично посочените уязвими групи 
лица е разширен с категорията “жертви на разстройства”, а при категория-
та „лицата, които са понесли изтезания, изнасилвания или други тежки фор-
ми на психологическо, физическо или сексуално насилие“ е добавен изричният 
пример на жените, които са жертва на генитално осакатяване.1 Принципно, 
списъкът на уязвимите категории лица не е изчерпателен и правото на Евро-
пейския съюз допуска неговото допълване според индивидуалния случай.

 Директива 2013/33/ЕС предвижда също така специални мерки за защита 
по отношение на търсещите закрила, които спадат към уязвима група като 
лица, преживели изтезания, изнасилвания или други тежки форми на психологи-
ческо, физическо или сексуално насилие. Според чл. 25: 

1. Пълният списък от категории, които са изброени в Директива 2013/33/ЕС и в анкетната карта 
по проекта, гласи: “ненавършилите пълнолетие, непридружените ненавършили пълнолетие,хората с 
увреждания, възрастните хора, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, 
жертвите на трафик на хора, лицата с тежки здравословни проблеми, лицата с психични разстройства и 
лицата, които са понесли мъчения, изнасилвания или други тежки форми на психологическо, физическо или 
сексуално насилие, например жените — жертва на генитално осакатяване [...]”
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1.   Държавите членки гарантират, че лицата, които са претърпели мъче-
ния, изнасилвания или други тежки форми на насилие, получават лечението, 
което е необходимо за отстраняване на причинените от такива действия 
вреди, по-специално достъп до подходящо медицинско и психологично лече-
ние или грижи.

2.   Лицата, които работят с жертвите на мъчения, изнасилвания или други 
тежки форми на насилие, са преминали през и продължават да получават 
подходящо обучение относно нуждите на тези жертви и са задължени да 
спазват поверителността, предвидена по националното право, когато 
става въпрос за информация която те са получили във връзка с тяхната 
работа.

 Непридружените непълнолетни лица, търсещи закрила, са също обект 
на особена законова защита по отношение на условията на прием и проце-
дурата по предоставяне на закрила. Според Директива 2013/33/ЕС, чл. 2, д): 

„непридружен ненавършил пълнолетие“ означава ненавършил пълнолетие, 
който пристига на територията на държавите членки, без да е придру-
жаван от пълнолетно лице, отговорно за него съгласно правото или прак-
тиката на съответната държава членка, докато грижата за него не бъде 
реално поета от такова лице; включва се също и ненавършил пълнолетие, 
който е оставен непридружен след влизането му на територията на дър-
жавите членки;

 Сред специалните гаранции на европейското право, от които се ползват 
непридружените ненавършили пълнолетие, са и ограниченията в Директива 
2013/33/ЕС относно тяхното задържане в центрове от затворен тип и из-
искването такова задържане да се прилага само при изключителни обстоя-
телства и за най-кратък срок, като им се осигурява възможността да имат 
достъп до дейности за свободното време, подходящи за възрастта им. По от-
ношение на задържането на непълнолетни следва да се има предвид и чл. 10 от 
Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декем-
ври 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите 
членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни:

1. Преди да се вземе решение за издаването на решение за връщане по от-
ношение нанепридружено малолетно или непълнолетно лице, съответните 
служби — различни от властите, изпълняващи връщането — предоставят 
съдействие, като се отчитат надлежно висшите интереси на детето.
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2. Преди непридруженото малолетно или непълнолетно лице да бъде изведе-
но от територията на държава-членка, органите на тази държава-членка 
се уверяват, че то ще бъде върнато на член на неговото семейство, на 
определен настойник или на подходящи приемни центрове в държавата по 
връщане.

 Приемната Директива 2013/33/ЕС изисква също така на непридружените 
непълнолетни да бъде назначен представител, който “представлява и пома-
га на непридружения ненавършил пълнолетие, за да може той да се възползва 
от правата и да изпълнява задълженията по настоящата директива.” Дирек-
тивата определя и условията за настаняване, като при възможност приори-
тет има настаняването при членове на семейството или приемни семейства 
вместо в институции, и изисква от държавата членка да предприеме стъпки 
по издирването на семейството на непридружения непълнолетен. Директива 
2013/32/ЕС от своя страна постановява процедурни гаранции за непридруже-
ните непълнолетни лица, търсещи   закрила, включително осигуряване на пред-
ставителство по време на производството, провеждане на личното интервю 
от компететни служители, и ограничение на обстоятелствата, при които 
може да се прилага ускорена процедура. Принципът за примат на висшия ин-
терес на детето е закрепен изрично и в българския Закон за закрила на дете-
то (ЗЗД), чийто чл. 15, ал. 8 постановява, че лицата ненавършили пълнолетие 
имат право на правна помощ и жалба във всички производства, засягащи техни 
права или интереси.

 В тази връзка следва да се отбележи изменената разпоредба на чл. 22 от 
българския Закон за правната помощ (ДВ, бр. 28 от 2013 г.), съгласно която 
правната помощ относно подготовка на документи за завеждане на дело е 
безплатна за „лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убе-
жището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на 
друго правно основание“ и „чужденци, спрямо които е приложена принудителна 
административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом за временно 
настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Р. България, които 
не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита“ (точки 
8 и 9 от ал. 1 на чл. 22).

 1. Категории уязвими, търсещи закрила лица 

 Изискванията на правото на ЕС относно приема на търсещи закрила от 
уязвими категории със специфични нужди биха могли да се разглеждат като 
задължения за държавите членки в три измерения:
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 1.  Персонален обхват: търсещи закрила от уязвими групи със
 специфични нужди;
 2. Процедурно условие: Установяване на процедура за идентификация
 (разпознаване);
 3. Съдържателен обхват: Държавите членки отчитат специфичното
 им положение във връзка с материалните условия на приемане, грижите
 за здравето и условията на прием като цяло.

 Съгласно чл. 2 к) от Директива 2013/33/ЕС, „кандидат със специални по-
требности за приемане“ означава уязвимо лице, в съответствие с чл. 21, кое-
то се нуждае от специални гаранции, с цел да се възползва от правата и да 
изпълнява задълженията, предвидени в директивата. Според Европейската 
комисия, разпознаването на категориите на уязвимите търсещи закрила е 
съществен елемент, без който разпоредбите на директивата, целящи специ-
ално отнасяне към тези лица, губят всякакъв смисъл. Затова установяването 
на процедура за идентификация има съществено значение за действителното 
прилагане на приетите стандарти.

 2. Процедура за идентификация

 Съгласно чл. 22 от Директива 2013/33/ЕС, озаглавен „Преценяване на спе-
циалните потребности за приемане на уязвимите лица“:

1. За ефективното прилагане на член 21 държавите членки преценяват 
дали кандидатът е кандидат със специални потребности за приемане. Дър-
жавите членки посочват също естеството на тези потребности.

Тази преценка започва в разумен срок след подаване на молба за международ-
на закрила и може да бъде включена в съществуващите национални проце-
дури. Държавите членки гарантират, че тези специални потребности за 
приемане също се разглеждат в съответствие с разпоредбите на насто-
ящата директива, ако те станат явни на по-късен етап от процедурата 
за предоставяне на убежище.

Държавите членки гарантират, че подкрепата, предоставяна на канди-
датите със специални потребности за приемане в съответствие с на-
стоящата директива, е съобразена с техните специални потребности за 
приемане по време на цялата процедура за предоставяне на убежище и 
осигуряват подходящо наблюдение на положението им.

2. Не е необходимо предвидената в параграф 1 преценка да е под формата 
на административна процедура.
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3. Единствено уязвимите лица по смисъла на член 21 могат да се разглеж-
дат като лица със специални потребности за приемане и следователно да 
се ползват от специфичната подкрепа, предоставяна в съответствие с 
настоящата директива.

4. Предвидената в параграф 1 преценка не засяга оценката на нуждите от
международна закрила по силата на Директива 2011/95/ЕС.

 Внимание заслужава и чл. 15, ал. 3, буква „а“ от новата Процедурна дирек-
тива 2013/32/ЕС. Според тази разпоредба държавите членки вземат необхо-
димите мерки за това личното интервю с търсещия закрила да се проведе 
при условия, които дават възможност на кандидата да изложи основанията за 
своята молба по последователен начин. За целта държавите членки гаранти-
рат, че лицето, което провежда интервюто, е компетентно да отчете ре-
дица лични и общи обстоятелства, в това число уязвимостта на кандидата. 
Също така, чл. 24 от същата директива изисква държавите членки да правят 
оценка в рамките на срок след подаването на молбата за международна закри-
ла дали кандидатът се нуждае от специални процедурни гаранции, като не е 
необходимо за това да се образува специална административна процедура, а 
може да се извърши като част от идентификацията на уязвимите лица, пред-
видена в Приемната директива. 

 Важно е да се наблегне и на факта, че Директива 2013/32/ЕС изисква при 
установяването на нужда от специални процедурни гаранции в по-късен етап 
на процедурата, нуждата да се удовлетворява без да се започва процедурата 
отначало: т.е., предвижда се един непрекъснат процес на наблюдение и иден-
тификация на уязвимост, вместо провеждане на една-единствена процедура 
за идентификация в началото. 

 Впредвид изисванията на европейското право възниква въпросът същест-
вува ли процедура за идентификация на уязвими търсещи закрила лица със спе-
циални потребности според българското законодателство. Чл. 30а от Закона 
за убежището и бежанците (ЗУБ), който е част от раздела „Права и задълже-
ния на чужденците, търсещи закрила, по време на производството“, гласи:

„При прилагане на разпоредбите на този раздел се отчита особеното поло-
жение на чужденците от уязвима група като малолетни или непълнолетни, 
бременни жени,възрастни хора, самотни родители, придружени от мало-
летните или непълнолетните си деца, лица с увреждания и такива, които 
са били обект на тежки форми на психическо, физическо или сексуално на-
силие.“
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 ЗУБ също така предвижда по-благоприятно отношение към чужденците, 
принадлежащи към уязвима група, които са подали последваща молба за закрила 
или чието производство е спряно: те запазват правата си на подслон и храна, 
както и на социално подпомагане, докато чужденците в същото положение, 
които не принадлежат към уязвима група, губят тези права (чл. 29, ал. 5 от 
ЗУБ). 

 В закона обаче липсва предвиден начин за прилагане на тези принципни раз-
поредби и липсва процедура, по която да бъде извършвано разпознаването на 
уязвимите лица, за да бъде отчетено тяхното особено положение.

 Законопроект 454-01-37 за изменение и допълнение на Закона за убежи-
щето и бежанците, внесен в 43-то Народно събрание на 7 ноември 2014 г., 
въвежда изискване за подходящо обучение относно потребностите на чуж-
денците от уязвима група на длъжностните лица провеждащи производ-
ство за закрила. Законопроектът също така предвижда при медицинския 
преглед, на който търсещия закрила се подлага при постъпване в транзи-
тен или регистрационно-приемателен център, да се установява дали той 
принадлежи към уязвима група и дали има специални потребности. Въвеж-
да се дефиниция на “чужденец, търсещ международна закрила със специал-
ни потребности“:  “лице от уязвима група, което се нуждае от специални 
гаранции, за да се ползва от правата и да изпълнява задълженията си по 
този закон.” Предвидено е и изискване решенията за настаняване в център 
от затворен тип да се вземат след преценка на принадлежността на чуж-
денеца към уязвима група, както и да се осъществява наблюдение спрямо 
уязвимите чужденци в такива центрове и при необходимост да се осигурява 
подходяща помощ с оглед тяхното особено положение. Необходимостта от 
подобни законови нововъведеня е безспорна крачка в посока синхронизиране 
националното ни законодателство с eвропейското по отношение иденти-
фикацията и цялостното отношение спрямо търсещите закрила със специ-
фични нужди. Въпреки, че предложените законодателни промени са стъпка в 
правилната посока, законопроектът съдържа сериозни пропуски, като липса 
на ясно заложена процедура за идентификация на уязвими търсещи закрила 
отвъд първоначално провеждания медицински преглед, и неподсигуряването 
на мониторинг на уязвимостта и задоволяване на специфичните нужди на 
лицето по време на цялата процедура, както изисква Директива 2013/32/
ЕС. Не се създава и механизъм, по който да бъдат насочвани уязвимите лица 
към организации, които да отговорят на съответните нужди.  Друг важен 
въпрос е дали новите законови текстове ще бъдат ефективно прилагани 
в практиката и отговорът на този въпрос зависи от активното участие 
и сътрудничество между съответните държавни институции и правител-
ствени и неправителствени партньори в държавата ни.
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 IV. ВЪПРОСНИКЪТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ХОРА, ТЪРСЕЩИ   

 ЗАКРИЛА С ТРАВМАТИЧЕН ОПИТ И РИСКЪТ ОТ ТРАВМАТИЗАЦИЯ

 Въпросникът за идентификация на хора, търсещи закрила с травматичен 
опит (наричан по-долу “Въпросникът”) e създаден от Център АСЕТ в партньор-
ство с няколко други европейски рехабилитационни центрове за хора, прежи-
вели изтезание и други форми на нечовешко или унизително отнасяне.  Той е 
разработен в рамките на проекта PROTECT (Процесът на прием и ориентиране 
на жертвите на изтезание в европейските страни с цел подпомагане на дос-
тъпа им до грижи и терапия), финансиран от Европейския бежански фонд. 

 По принцип, диагностицирането на лица с травматичен опит се извърш-
ва чрез сложен и труден диагностичен процес, провеждан от експерти лека-
ри и психолози. Поради това, Въпросникът не е професионален диагностичен 
инструмент, но като помага да се разпознаят уязвими търсещи убежище с 
травматичен опит, той предоставя важна информация за признаци и пробле-
ми, които да се проследяват, и помага да се насочват идентифицираните за 
специализирана подкрепа в зависимост от специфичните им нужди.

 Въпросникът за идентификация на хора, търсещи закрила с травматичен 
опит, е безпристрастен и неутрален. Принципът на безпристрастност из-
бягва предубеждение, предразсъдък или несправедливо или пристрастно от-
ношение от един човек към друг, и резултатите му са основани на обектив-
ни научни критерии. Той се състои от 10 въпроса, внимателно съставени от 
интердисциплинарен екип от юридически и здравни експерти в областта на 
бежанците и рехабилитацията на преживели изтезание лица. Десетте въ-
проса се отнасят до психологическата уязвимост и отразяват изследовател-
ската литература за оценка на пост-травматични психологически последи-
ци. По този начин Въпросникът покрива най-важните сфери от проблемите 
с психическото здраве, възникнали в резултат на тежка травма. Въпросите 
адресират всичките три категории симптоми на Посттравматично стресо-
во разстройство (повторно оживяване на травматичното събитие, бягство 
или емоционална вцепененост, или повишенa възбуденост), в допълнение от 
депресивни и психосоматични симптоми. За да се избегне неяснота са изклю-
чени симптомите, които потенциално могат да бъдат погрешно разбрани от 
непрофесионалисти (напр. симптоми на избягване). По този начин, Въпросни-
кът е изчерпателен и неутрален, а същевременно, кратък и прагматичен. На 
базата на броя на положителни отговори, рискът от травматизация на ли-
цето се квалифицира като нисък, среден или висок, с цел то да бъде насочено 
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към съответни специалисти и да бъде осигурена нужната медицинска и/или 
психологическа помощ. 

 Въпросникът PROTECT е утвърден от българската ДАБ като основен ин-
струмент за ранна идентификация на търсещи закрила лица с травматичен 
опит, и се прилага от 25.10.2012 г. Проектът, чийто продукт е настоящ-
ия доклад, наблюдава приложението именно на този въпросник върху лицата, 
търсещи закрила в България, освен, че осъществява наблюдение на идентифи-
кацията на уязвими лица в по-общ смисъл и на процедурата по предоставяне 
на закрила по отношение на тях. Анкетната карта, разработена специално 
за целите на проекта, задава както директно въпроса дали е бил прилаган 
въпросник за идентификация, така и въпроси, целящи да установят дали се е 
провела процедура за установяване на уязвимост без непременно търсещи-
ят закрила да идентифицира процеса като приложение на такъв въпросник. В 
случите, когато се установи, че е бил прилаган този или друг инструмент за 
идентификация, анктената карта задава допълнителни въпроси относно от-
ношението на служителя, прилагащ въпросника, нивото на комфорт на лице-
то, върху което е прилаган, както и дали са били разяснени предназначението 
на въпросника, употребата на резултатите, дали лицето е било уведомено за 
резултата и дали е било насочено към специалисти или организации, които да 
предоставят нужните услуги. 

 V. ОПИСАНИЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА

 Методологията на проекта “Мониторинг върху процедурата за инден-
тифициране на уязвими категории чужденци, кандидатстващи за закрила в 
Р. България, и приложението на Въпросник за идентификация на хора, търсе-
щи закрила с травматичен опит” включва разработване на анкетна карта 
и провеждане на теренно изследване, в което анкетната карта е приложена 
при провеждане на персонално интервю с лица, които са регистрирани като 
търсещи закрила, спрямо тях има образувано висящо производство за закрила 
съгласно ЗУБ или чието производство по предоставяне на статут е приклю-
чило както с получаване на статут, така и с отказ. Проведени са общо 478 
интервюта в периода между 1.09.2013 г. и 16.12.2014 г., като до приблизи-
телно м. юни 2014 г. те са провеждани предимно в офисите на двете органи-
зации, изпълняващи проекта, а в по-късния период на теренното изследване 
интервюта са провеждани на територията на РПЦ-ве на ДАБ в района на 
София (Овча Купел, Враждебна и Военна Рампа) и Ковачевци. Всяко интервю 
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се провежда при условия осигуряващи конфиденциалност, в присъствието на 
интервюираното лице, интервюист и, в повечето случаи, преводач. Приблизи-
телната средна дължина на едно интервю е около 60 минути. Изборът на ин-
тервюирани лица става на доброволен принцип, съобразен с необходимостта 
да бъдат изследвани различните видове групи търсещи закрила лица в стра-
ната ни, обособени въз основа на пол, националност, етническа, религиозна и 
др. принадлежност. На интервюираните лица е разяснявана целта на проекта, 
гаранциите за конфиденциалност и липсата на връзка с процедурата по пре-
доставяне на статут. Не е допускано лица да бъдат насочвани от служители 
на ДАБ за интервю по проекта. На нуждаещите се лица е предоставяна правна 
помощ от „ЦПП – Глас в България“ и „Фондация за достъп до права ФАР“, както 
и психологическа помощ от Център АСЕТ. В много случаи интервюираните лица 
са били насочвани към други организации при установяване на конкретни нужди 
в процеса на провеждане на интервютата по проекта. 

 Анкетната карта се състои от 26 въпроса, някои от които включват под-
въпроси, и начална биографична част. Биографичните данни включват граждан-
ство, дата на раждане, пол, етап в процедурата по предоставяне на закрила, 
както и дали лицето пребивава в РПЦ или живее на външен адрес. Първоначал-
но се задава въпросът дали лицето се самоопределя като член на уязвима група, 
като се изброяват тези групи според Директива 2013/33/ЕС, както и въпрос 
дали лицето има конкретни нужди, свързани с отговора на предходния въпрос, 
а именно наличието и типа на уязвимост, ако такава е налична. Следва част, 
в която се установява дали е прилаган въпросник за идентификация, и ако да, 
какви са впечатленията на лицето от процеса на прилагане, поведението на 
служителя, прилагащ въпросника, и дали е последвало насочване към специали-
сти и услуги. Следващият раздел на анкетната карта се отнася до достъпа 
на лицето до процедурата за закрила, в това число и достъп до регистрация 
на молбата му за закрила. Той включва въпроси относно датата на пристигане 
в България, дължината на задържане, ако е имало такова, както от Гранична 
полиция, така и в заведенията от затворен тип на дирекция „Миграция“ към 
МВР, и дали е била предоставена достатъчна и разбираема информация от-
носно процедурата, както и относно достъпа до правна, медицинска и друга 
помощ. Анкетната карта съдържа и въпроси, целящи да установят периода 
от време, изтекъл между подаването на молба за закрила и регистрирането 
на тази молба от ДАБ. Последната част на картата се състои от въпроси от-
носно самото производство за предоставяне на закрила и преживяванията на 
лицето по време на интервютата, провеждани от ДАБ. Предоставя се и въз-
можност за допълнителни коментари чрез въпроси от отворен тип във всяка 
част от анкетата, като в края й интервюираното лице може да сподели впе-
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чатления относно търсенето на закрила в Р. България, които не са непременно 
тясно свързани с предмета на анкетата, но които лицето счита за важни. 

 VI. OБОБЩЕНИЕ НА ДАННИТЕ

 1. Демографски профил на интервюираните лица 

 От общо 478-те лица, интервюирани за периода на теренното изследване, 
137 са от женски пол и 341 – от мъжки, което като процентно съотношение 
представлява  71.4% мъже и 28.6% жени, като в изчисленията са включени и 
непълнолетните лица. Това съотношение рефлектира превеса на лицата от 
мъжки пол измежду търсещите закрила в Р. България лица като цяло: по данни 
на ДАБ, от настанените към 21 януари 2015 г. в центровете на ДАБ лица, 
54.6% са мъже, 18.1% са жени, като останалите 27.3% са деца от двата пола. 
По данни от същия източник, 64% от поискалите закрила през м. декември 
2014 г. са мъже, 13% са жени и 23% са деца; от общо 11,081-те лица, потърсили 
закрила през 2014 г., делът на мъжете е 76.8%, а този на жените е 23.2%. Що 
се отнася до възрастта на интервюираните по проекта лица, тя варира от 
79 години на най-възрастния интервюиран до 13 години на най-младия, като 
средната възраст е 29.7 години. Интервюирани са 67 непълнолетни лица; от 
тях 50 са непридружени непълнолетни. 
 
 2. Страни на произход и националност 

 Анкетната карта, използвана за провеждането на теренното изследване 
по проекта, задава въпроса на коя страна е гражданин анкетираното лице, а 
не въпрос относно страна на произход или националност, с цел избягване на 
неясноти, липсващи и/или множествени отговори, и с цел възможност за съ-
поставимост с информацията, декларирана пред българските власти и записа-
на в регистрационната карта издадена на лицето, търсещо закрила. Лицата 
без гражданство са отбелязани като такива при попълването на анкетната 
карта, като трябва да се има предвид, че голямата част от тях са лица от 
палестински или кюрдски произход, идващи от Сирия.2 Анкетирани са лица с 
гражданство от общо 18 страни (вкл. “без гражданство”), като най-много-
бройни са тези от Сирия, следвани от Афганистан, Ирак и Иран (вж. таблица).

2. Една част от анкетираните сирийски граждани са от кюрдски произход, което е отразено като бележки 
в анкетната карта, ако лицето по своя инициатива е декларирало произхода си или нациналността си, и 
те са различни от гражданството. Тази варианта не е обработвана статистически, тъй като само една 
част от анкетираните посочват произход в допълнение към гражданство.
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 Гражданство Брой анкетирани
 
 Сирия 278
 Афганистан 36
 Ирак 33
 Без гражданство 32
 Иран 27
 Сомалия 11
 Конго & ДР Конго 18
 Кот д’Ивоар 14
 Мали 11
 Камерун 6
 Гана 4
 Алжир 1
 Еритреа 1
 Ливан 1
 Нигерия 1
 Руанда 1
 Судан 1
 Того 1
 не е посочено 1

Относително големият дял на анкетирани сирийски граждани (повече от поло-
вината анкетирани) е нарочен, с цел отчитане на превеса на тези граждани 
в популацията на търсещите закрила в Р. България по времето на провеждане 
на проекта: по данни на ДАБ през 2014 г. закрила са потърсили 6254 сирийски 
граждани, което представлява 56.4% от всички. Следва да се има предвид, че 
в ранния етап на теренното изследване (особено през периода м. септември 
2013 г. – м. януари 2014 г.) са интервюирани по-голям дял търсещи закрила, 
които не са сирийски граждани, а произхождат от африкански държави, Иран и 
Афганистан. Гражданството на търсещия закрила може да бъде причина както 
за фактически разлики в процедурата му по предоставяне на закрила (напр. 
дължина на задържането, ако е имало такова; вероятност за получаване на 
статут; дискриминационно отношение), така и за разлика в субективната 
преценка на анкетираното лице и неговата склонност да споделя проблеми и 
нужди по време на анкетното интервю. По тази причина, трябва да се вземе 
предвид, че тенденциите в резултатите от изследването, обсъдени в анали-
тичната част на настоящия доклад, може да са повлияни от гражданството 
на анкетираните лица, а да не отразяват непременно и изцяло промяна във 
времето на наблюдаваните практики и процедури. 
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 3. Декларирана уязвимост 

 Анкетираните лица са запитвани дали смятат, че принадлежат към уязви-
ма група, като им е прочитан неизчерпателния списък от Директива 2013/33/
ЕС, и при нужда им е разяснявано значението на понятията. Принадлежността 
към уязвима група или липсата на такава се определя от самото анкетирано 
лице, без тя да се подсказва от интервюиста или да се задават насочващи 
въпроси, въпреки, че някои видове уязвимост, като бременност или видима ин-
валидност, са явни и там преценката не е изцяло субективна.  

 Общо 189 от анкетираните са посочили, че се смятат за лица, принадлеж-
щи към една или повече от изброените уязвими групи, което представлява 
39.5% (вж. Графика 1). Наблюдава се промяна по отношение на дела на само-
определили се като уязвими според етапа на проекта във времето: докато 
при интервютата, проведени в периода м. септември 2013 г. – м. януари 2014 
г. те са 88%, делът им спада на 59% за периода м. април – м. юни 2014 г.3, на 
33% съответно за м. юни – м. септември 2014 г., като за останалото време 
варира между 22% и 35%. Ако e вярна хипотезата, че тази тенденция се дъл-
жи не толкова на намаляване на уязвимите лица измежду търсещите закрила, 
колкото на факта, че в първия етап на проекта са интервюирани голям брой 
търсещи закрила от африкански държави, докато в по-късния преобладават 
сирийските граждани, то тя би могла да сочи към евентуална висока степен 
на уязвимост при първите. Допълнително възможно обяснение е, че тъй като 
болшинството сирийски граждани получават бежански статут от Р. България, 
и то доста бързо те могат да продължат пътя си към Западна Европа и са 
по-малко заинтересовани от качеството на процедрата по предоставяне на 
закрила и по-малко склонни да споделят уязвимост при интервютата.

 Що се отнася до вид уязвимост като принадлежност към една или повече 
групи, освен горепосочените 67 непълнолетни лица, от които 50 непридруже-
ни, другите посочени принадлежности са: (вж. Графика 2)
 
 Посочвани са и други проблеми, които не причисляват лицето към уязвима 
група, но са били счетени за съществени от анкетираното лице, като напри-
мер, родител на дете със здравословни проблеми; отвлечен съпруг; жертва на 
измама и/или каналджийство, и др. 

3. Не са провеждани интервюта през периода м. февруари – м. март 2014 г. 
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 4. Идентификация като лице, член на уязвима група по време на
 процедурата по предоставяне на закрила 

 Общо 34 анкетирани лица посочват, че им е прилаган въпросник за иденти-
фикация на хора с травматичен опит или друг подобен инструмент, което 
представлява 7.1% от всички анкетирани. (вж. Графика 1) Във времето се на-
блюдава неголямо нарастване на процента лица, на които е приложен такъв 
въпросник, особено в сравнение с първоначалния етап на теренното изследва-
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не (м. септември 2013 г. – м. януари 2014 г.), когато те са само 2%, след което 
делът им варира между 7% и 10%, като спада на 5% за последния етап на 
проекта (м. ноември – м. декември 2014 г). 

 Извън прилагането на структуриран въпросник, изследването цели да оп-
редели дали и до каква степен на търсещите закрила се задават въпроси по 
време на производството, които да ги идентифицират като уязвими лица, 
без това да представлява формална процедура. На въпроса дали по време на 
интервютата са били задавани въпроси за преживяно преследване, насилие, 
изтезание или травматично преживяване, 271 души (56.7%) отговарят поло-
жително. Сто и четиринадесет (23.8%) отговарят, че по време на производ-
ството са им били задавани въпроси, свързани със здравословното и психологи-
ческото им състояние. Тези сравнително високи проценти, които също така 
се увеличават във времето на провеждане на теренното изследване, не бива 
да се тълкуват еднозначно като индикация, че по време на производството за 
предоствяне на закрила като цяло се задават въпроси с цел идентифициране 
на уязвимост. Тъй като задачата на интервюиращия служител на ДАБ е да 
удостовери истинността на бежанската история на търсещия закрила, по 
необходимост се задават въпроси относно преживяно преследвание, насилие 
или мъчение, и последствията, здравословни и други, от тях. Само 6% от ан-
кетираните са били насочени към някоя конкретна организация, институция 
или друг служител от ДАБ за оказване на здравна или психологическа грижа 
вследствие на проведено с тях интервю, което не само подсказва, че въпроси-
те не са задавани с цел идентификация на уязвимост, но и говори за липса на 
механизъм за такова насочване. 

 Що се отнася до получаване на помощ от други организации, 173 лица 
(36.1% от всички анкетирани) посочват, че до момента на провеждането на 
анкетата са получили помощ в една или повече от следните сфери: психоло-
гически грижи и консултации, социално подпомагане, социален медиатор, соци-
ални услуги, правна помощ, образование, възможност за изучаване на български 
език, други.  Материална помощ под формата на храна, лекарства и др. е била 
най-често предоставена от Българския Червен Кръст (БЧК) и в по-малък брой 
случаи от Палестинската организация в България, организацията Свободна Си-
рия, Църква Мисията, доброволци и т.н. Услуги в областта на образованието са 
били предоставени главно от организацията Каритас, а ДАБ е предоставила 
курсове по български в няколко случая, както и социални медиатори. Юридиче-
ската помощ е предоставена от неправителствени организации като Фон-
дация за достъп до права (ФАР), Център за правна помощ Глас в България, Бъл-
гарски хелзинкски комитет (БХК), и др. „Лекари без граници“ са посочени като 
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предоставили медицинска помощ в отделни случаи в ранния етап на проекта. 
Тези измежду анкетираните, които са били идентифицирани като лица с пси-
хологическа уязвимост, са получили психологическа помощ от Център АСЕТ.

 5. Отношение на интервюиращия по време на производството за
 предоставяне на закрила 

 Анкетата също така задава въпрос относно преценката на анкетира-
ното лице на поведението на интервюиращия служител на ДАБ. Изброяват 
се възможни отговори – “внимателен”, “добронамерен”, “изчерпателен”, “за-
творен”, “строг”, “обвинителен”, “враждебен”, “други” – като могат да се 
изберат повече от един отговор, както и да се поясни чрез допълнителни 
коментари. Като цяло, доминира положителната преценка на отношението 
на интервюиращите: голямото болшинство от анкетираните лица описват 
интервюиращия като внимателен и/или добронамерен и/или изчерпателен и/
или друго положително определение. В общо 73 случая интервюиращият е пре-
ценен като строг и/или обвинителен и/или враждебен, и/или друга негативна 
оценка на отношението към търсещия закрила.  Значителна част от случаи-
те на това негативно отношение, 25, се докладват от 49-те лица анкети-
рани през първия етап на проекта (м. септември 2013 г. – м. януари 2014 г.). 
Анкетираните през този период също така често споделят, че са били обект 
на расистки коментари от страна на интервюиращия (например, в един от 
случаите търсещият закрила е бил наречен “маймуна”); било им е казвано от 
интервюиращия, че бежанската им история не следва да се кредитира, тъй 
като “черните винаги лъжат” и че само сирийците имат основания за получа-
ване на статут. Второто главно основание за недоволство от протичането 
на интервюто е незаинтересованост от страна на интервюиращия, изразя-
ваща се в затвореност, недаване на възможност на търсещия закрила да се из-
каже, неизслушване, прекъсване, както и инструкции да се говори кратко и да 
се отговаря с “да” и “не”, формален характер на интервюто и видимо желание 
от страна на интервюиращия то да приключи бързо. Такива преценки дават 
анкетираните в 68 случая, понякога (но не задължително) в комбинация с оп-
лакване от описаното по-горе лошо отношение, като не се наблюдава особена 
тенденция на намаляване или увеличаване на честотата на незаинтересовано 
отношение във времето на провеждане на теренното изследване. Друг важен 
аспект е, че въпреки, че не са питани конкретно за отношението и профе-
сионалното ниво на преводачите при интервютата, някои анкетираните по 
собствена иницатива споделят, че преводачите са се държали обвинително 
или враждебно, или са ги прекъсвали, а  в няколко случая има оплаквания, че пре-
водачът не е владеел съответния език достатъчно добре. 
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 5. Криминализация, задържане и срок за регистрация на
 търсещите закрила 

 Върху възможността за ранна идентификация на уязвими лица със специ-
ални потребности в Р. България значение оказват и редица други фактори, 
свързани с приема на търсещите закрила като цяло. Това са факторите на 
задържането, криминализацията и въпросът за регистрацията и достъпа до 
процедурата по разглеждане на молбата за закрила. 

 Сега действащият български Закон за убежището и бежанците (ЗУБ) не 
уточнява момента, в който чужденец, подал молба за закрила в Р. България се 
счита за лице търсещо закрила и е предмет на съответните права и задълже-
ния. С изменеия в ЗУБ от 2007 г.4 бе отменен текстът на чл. 58, ал. 2 от ЗУБ, 
според който производството за закрила започваше с подаване на молба от 
търсещото закрила лице. Неписаното правило след тези законови изменения, 
видно от практиката, е производството да започва с регистрацията от ДАБ 
и получаването на регистрационна карта,5 а понастоящем в ЗУБ не е уточнен 
срок, в който след подаване на молбата да се извърши регистрация, въпре-
ки изискването на Директива 2013/32/ЕС това да става в рамките на три 
дни. Описаният проблем води до редица нарушения на основни принципи от 
бежанското право. На първо място, допуска се криминализиране на търсещите 
закрила: спрямо лицето е налице хипотезата на чл. 279, ал.1 от Наказателния 
кодекс (НК) за нелегално пресичане на границата. Тъй като не е считано за 
лице търсещо закрила, спрямо него не се прилага чл. 279, ал.5 от НК, който 
освобождава от наказателна отговорност лицата, които са пресекли неле-
гално българската държавна граница с цел да търсят убежище. На практика, 
почти всички са задържани за сравнително кратко време от Гранична полиция 
(ГП), като се провежда наказателно производство (често без лицето да е на-
ясно с това и да има възможност да потърси правна помощ). Друг свързан със 
забавената регистрация на търсещите закрила проблем е незаконосъобразна-
та практика на задържане на търсещи закрила лица в Специалните домове за 
временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) към дирекция „Миграция“ на МВР 
с цел тяхното връщане, преди да бъде разгледана молбата им за закрила. Тази 
практика е в нарушение на т.нар. принцип non-refoulement или забраната за 
връщане, въведен в чл. 4, ал.3 от ЗУБ, в съответствие с чл. 3 от Европейската 
конвенция за защита правата на човека и основните свободи, чл. 33, ал.1 от 

4. ДВ, бр. 52 от 2007 г.
5. Това е в разрез с европейското право и със съдебната практика: в Решение №5941 от 10.10.2014 г. 
по дело номер 6486 по описа за 2014 г., Административен съд – гр. София (АССГ) изрично посочва, както е 
потвърдил Съдът на Европейския съюз в решение от 27.09.2012 г. по дело C., С-179/11, Директива 2003/9/
ЕО следва да се тълкува така, че периодът, в който трябва да се предоставят материалните условия на 
приемане започва да тече с подаването на молба за закрила.
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Конвенцията на ООН за статута на бежанците и чл. 19, ал. 2 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 

 Анкетната карта задава въпросите дали лицето е било задържано от ГП, 
и ако да, за колко време, и дали му е било известно срещу него да е водено на-
казателно преследване за нелегално преминаване на границата. Общо 335 лица 
са посочили, че са били задържани от ГП, което представлява 70% от всички 
анкетирани. Дължината на задържане най-често е между 3 и 6 дни, но има и ня-
колко случая на продължително задържане, между 1 и 2.5 месеца. Много анкети-
рани докладват за лоши условия, недостатъчна храна и грубо отношение от 
страна на ГП. Делът на задържаните от ГП за какъвто и да е период от време 
не е равномерно разпределен: почти всички (между 94% и 100%) анкетирани в 
периода от м. септември 2013 г. до м. септември – м. октомври 2014 г. посоч-
ват, че са били задържани от ГП (само 18.2% са били наясно, че има заведено 
наказателно дело срещу тях); в последващия период този дял рязко спада на 
около 50% средно, като за периода м. ноември – м. декември 2014 г. той е едва 
37%. Обясненията и коментарите на анкетираните лица показват, че тази 
промяна се дължи на феномен, възникнал през есента на 2014 г.: значителен 
брой хора успяват да преминат незабелязани през границата, вероятно с по-
мощта на каналджии, след което се явяват в РПЦ на ДАБ, за да подадат молба 
за закрила, или са спряни от полиция на улицата, и е установено, че нямат доку-
менти, позволяващи пребиваването им на територията на Р. България. Някои 
от тях докладват, че са били изпратени в център от затворен тип; други са 
били регистрирани веднага и настанени в РПЦ. 

 Към настоящия момент българското законодателство не допуска възмож-
ност за задържане на търсещи закрила лица съгласно ЗУБ или за създаване на 
приемателни центрове от затворен тип. Според европейското законодател-
ство (Директива 2013/33/ЕС), търсенето на закрила само по себе си също 
не може да бъде основание за задържане. Въпреки това, значителна част от 
анкетираните отговарят, че са били задържани в Специалните домове за вре-
менно настаняване на чужденци (СДВНЧ) към Дирекция „Миграция“ на МВР. Спе-
циалните домове са центрове от затворен тип със строг режим. Причината 
за това разминаване между теорията и практиката е, че анкетираните лица 
са били задържани с цел организиране изпълнението на заповеди за принуди-
телното им отвеждане до границата, издадени срещу тях поради това, че не 
могат да удостоверят влизането си в страната по законоустановения ред. 
Поради забавянето на регистрацията им като лица търсещи закрила, те не 
могат да се ползват от правото да останат на територията на Р. България, 
гарантирано по чл. 29, ал. 1 от ЗУБ, и като нелегално пребиваващи чужденци 
са обект на принудителни административни мерки. 
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 По отношение на забавянето на регистрацията и причинно свързаното за-
държане в СДВНЧ, данните ясно очертават два периода в теренното изслед-
ване, характеризищи се с различни тенденции: между м. септември 2013 г. и 
м. септември 2014 г. регистрацията е почти винаги забавена, понякога месеци 
наред, а значителна част от анкетираните в този период (41.8%) са били 
задържани в СДВНЧ. Тревожна честота и продължителност на задържането се 
открояват особено силно през началния период на провеждането на теренно-
то изследване (м. септември 2013 г. – м. януари 2014 г.), когато задържане док-
ладват 63% от лицата, а средната продължителност на задържането е била 
106 дни, или около 3.5 месеца, като в няколко от случаите тя достига 7 и 8 
месеца. Сред продължително задържаните има и непридружени непълнолетни 
– в един от случаите това задържане е повече от 7 месеца – което е в разрез 
с българското законодателство,6 както и с принципите на европейското и 
международното право непълнолетни лица да се задържат като крайна мярка. 
Дължината на забавянето на регистрацията главно отговаря на тази на за-
държането, тъй като извеждането от СДВНЧ по принцип става с регистрация 
като търсещ закрила и отвеждане в РПЦ или излизане на външен адрес. 

 Даните добити в теренното изследване през периода м. септември/ок-
томври – м. декември 2014 г. разкриват ясна промяна в тенденциите: значи-
телно скъсяване на сроковете за регистрация, като много търсещи закрила 
са регистрирани в рамките на 3-4 дни след влизането си в Р. България, и са 
настанени в РПЦ, съответно не са били задържани в СДВНЧ. Само 14-15% от 
анкетираните в периода от края на м. септември 2014 г. до средата на м. 
ноември 2014 г. докладват, че са били задържани. Анкетираните през този 
период са около 90% сирийски граждани; това е и периодът, през който за-
почва да се наблюдава феномена на подаване на молба директно в РПЦ, без 
официално пресичане на границата. Разликата с предходния период, и особено 
с началния етап, може до някъде да бъде обяснена с първоначалната липса на 
капацитет от страна на ДАБ да извършва своевременна регистрация, особено 
по време на внезапното увеличение на броя търсещи закрила през лятото и 
есента на 2013 г. Друг възможен фактор е гражданството на анкетираните 
през последния етап, доколкото сирийските граждани са считани prima facie за 
имащи основание за получаване на закрила лица, ползващи се с приоритет при 
регистрацията и своевременното провеждане на производството. Тъй като 
задържането не е основен предмет на изследване, от проведените анкети 
не може да се направи ясен извод дали задържането на търсещи закрила като 

6. Член 44, ал. 9 (изм. и доп., ДВ бр. 23 от 08 март 2013 г.) от Закона за чужденците в Република България: 
„Принудително настаняване не се прилага по отношение на непридружените малолетни и непълнолетни 
лица. Органът, издал заповедта за налагане на принудителната административна мярка, уведомява 
съответната дирекция “Социално подпомагане”, която предприема мерки за закрила съгласно Закона за 
закрила на детето.“
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практика продължава да се прилага спрямо не-сирийски граждани и дали показа-
ното намаляване в горецитираните резултати се държи главно на факта, че 
през последния етап на проекта основната информация в това отношение е 
събрана по данни на сирийски граждани.

Интересно и важно е да се отбележи, че през финалния месец от теренното 
изследване отново се наблюдава повишена честота на задържане в СДВНЧ – 
42% от 103-те анекетирани са били задържани. По-задълбочено изследване на 
данните показва, че това в голяма степен се дължи на промяна в третира-
нето от страна на българските власти на тези търсещи закрила, които са 
пресекли границата незабелязани (в извадката, главно сирийски граждани, но 
също иракчани, афганистанци и лица без гражданство): докато в предходния 
период те са регистрирани като търсещи закрила и прехвъряни директно в 
РПЦ, след средата на м. ноември 2014 г. се наблюдава практиката те да бъдат 
задържани в СДВНЧ. Някои от тях докладват, че с тях са провеждани разпити 
с представители на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС), кое-
то би могло да изложи уязвими лица, преживели психологическо насилие, на риск 
от вторична травматизация. 

 VII. АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА 
 1. Идентифициране на уязвимост – подходи и процедури

 Една от целите на настоящето изследване е да се установи дали и доколко  
основният отговорен за приема и гарантирането на международна закрила ор-
ган в България – Държавната агенция за бежанци към Министерски съвет (ДАБ) 
– провежда целенасочена политика и развива практики за идентификация на 
уязвими търсещи закрила лица, в съответствие на променените изисквания на 
Приемна Директива 2013/33/EC. Известно е, че България трябва да хармони-
зира своето законодателство в съответствие с цитираната Директива до 
края на 2015 г., което включва както избран подход за идентификация на уяз-
вими лица, така и адресиране на техните специфични потребности и заявки.

 Практиките в държавите членки на ЕС са различни и отговарят на специ-
фиката и традицията в разпознаването на нуждите и предоставяне на съ-
ответни грижи. Принципите на предоставяне на подкрепа и помощ за чужде-
нци търсещи  закрила и за гражданите на съответната страна са сходни по 
форма. В страните, където считаме, че има добри практики, като Германия, 
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Великобритания, скандинавските страни, Франция и пр., философията на гри-
жите предполага индивидуален, субективен подход при оценката на отделния 
случай, и сътрудничество между специалисти и институции за осигуряване 
на стабилност и предвидимост за уязвимия субект за определен период от 
време, необходим за възстановяване. Именно в тази логика при обсъждането 
на промяната на общата европейска политика на убежището се повдигна въ-
проса за ранната идентификация на уязвими със специфични нужди сред търсе-
щите закрила. 

 В страна като България, чийто капацитет за прием и интеграция е огра-
ничен, този въпрос е още по-актуален. Една добре обмислена и работеща про-
цедура за ранна идентификация би осигурила по-добра селекция на случаите и 
би довела до по-справедливи процеси и решения за предоставяне на закрила. Тя 
би могла да има и благоприятно влияние върху институционалното развитие 
на ДАБ, като доведе до по-добро структуриране на работата по приема, нас-
таняването и живота в приемните центрове, както и върху повишаването 
на професионалния капацитет на съответните  служители. Както беше вече 
споменато, успешната идентификация, прием и интеграция на уязвими тър-
сещи закрила благоприятства не само за осигуряване нужните гаранции за пра-
вата на самите уязвими лица, но и за цялостното развитие и демократизация 
на приемащото общество. 

 През 2012 г. Въпросникът за идентификация на хора, търсещи закрила с 
травматичен опит бе принципно приет като инструмент в работата на 
ДАБ. Настоящето изследване проследява както цялостния процес на иденти-
фикация на уязвими лица, така и конкретното приложението на този Въпрос-
ник.

 От събраните данни става ясно, че само 7% от анкетираните са били из-
рично интервюирани за установяване на уязвимост, което включва и прило-
жение на Въпросника. Около 6% от анкетираните са били насочени към някоя 
конкретна организация, институция или друг служител от ДАБ за оказване 
на здравна или психологическа грижа вследствие на проведено с тях интервю. 
Това ни дава основание да предположим, че доброто насочване за последващи 
грижи и проследяване е тясно свързано с наличието на формална процедура за 
идентификация, която включва елементи на установяване на травматичен 
опит, инструмент за което е и описаният Въпросник. Идентификацията с 
помощта на Въпросника  служи и за по-добра ориентация на лицето в процеса 
на адаптация в новите условия в страната приемник. 
 От резултатите  можем да заключим, че обхватът на приложение на ин-



28

тервюта за идентифициране на уязвими със специфични нужди (както в кон-
текста на приложение на Въпросника за идентификация, така и извън него) е 
доста ограничен. Въпросникът за идентификация вече трета година е офи-
циално приет като наличен инструмент в ДАБ, но неговото приложение не е 
оперативно разработено и към настоящия момент няма признаци за утвър-
ждаване на положителна практика в тази посока. При проведените интервю-
та няма данни за приложение на алтернативни иструменти за идентификация 
на уязвимост от ДАБ. Причините за подобни резултати могат да се търсят 
основно в политиката на ДАБ и нейните приоритети при разпределянето на 
ограничен капацитет и човешки ресурс. Ниският процент на интервюирани 
по време на процедурата за уязвимост говори, че разкриването на травмати-
чен опит и специфични нужди, особено психологически, не е сред приоритети-
те на бежанската институция в България към настоящия момент. 

 За сметка на това по време на така нареченото „бежанско интервю за 
статут”, което е основен момент от административната процедура за взе-
мане на решение по отношение на предоставяне или отказ на закрила, пре-
обладаващата част от анкетираните са питани за преживяно насилие, пре-
следване или изтезание. Но това интервю не се провежда  непосредствено 
след регистрацията на търсещия закрила, а на един много по-късен етап;  то 
цели да установи наличието на основания за искането на закрила и достовер-
ността на бежанската история. Следователно, то не може да бъде свързвано 
с установяването на специфични нужди на лицето и тяхното адекватно ад-
ресиране. Идентифицирането на специфични нужди е логично да се извършва в 
съвсем ранен етап от процедурата по закрила, за да има нужния ефект; тако-
ва е и законовото изискване на Директива 2013/33/ЕС. От друга страна, това 
повдига изключително важния въпрос как влияе идентифицираната уязвимост 
върху процедурата и преценката за предоставяне на закрила. Отчитат ли се 
определени специфики на хората, имащи сериозни психологически последици от 
травма и изтезание по време на административната процедура? Адаптира 
ли се бежанското интервю към тези специфични нужди и има ли подготвени 
специалисти в тази насока? В опита на партньорските организации по про-
екта се наблюдава практика в България на отказ да се изискват като нужни 
или да се кредитират като релевантни експертни мнения и заключения в об-
ластта по време на административното производство за предоставяне на 
международна закрила, което поставя в неизгодна и неравностойна позиция 
някои кандидати, особено тези, които се нуждаят от специализирана помощ, 
за да  представят адекватно своята бежанска история. Наблюдават се някои 
положителни практики на до съдебните органи в тази посока, но те са все още 
твърде недостатъчни.
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 2. Структура на  декларираната уязвимост 

 Според данните от изследването около 40% от анкетираните са се опре-
делили като принадлежащи към поне една уязвима група и са посочили своите 
потребности в тази връзка. От тях 50 лица са непридружени непълнолетни, 
което прави над една четвърт от групата уязвими. Тук е важно да подчерта-
ем необходимостта от създаване на специални условия за прием на тези юно-
ши и деца, както и на отделна, различна от тази за възрастните,  методика 
за идентифициране и подкрепа. Мобилността на тази група е още по-голямо 
предизвикателство за създаване на адекватни на тяхната възраст и нужди 
условия.

 Сред самоопределилите се като уязвими най-голям брой (общо 77 души) са 
тези, които са преживели физическо, психологическо, сексуално насилие и из-
тезание. Техният действителен брой е дори по-голям, тъй като в групата на 
тези, които са се определили като хора с психическо разстройство има уточ-
нения, че се касае за разстройства, вследствие травма, а не в тесния смисъл на 
психиатрични заболявания, което означава, че много жертви на травма може 
да не са се разпознали като уязвими лица според посочената дефиниция.  На 
второ място идва групата на хора със здравословни проблеми, към които, като 
прибавим бременните жени и възрастните, които се нуждаят от медицинско 
проследяване, получаваме 39 души с водещи медицински нужди. Ако за втората 
група въпросът по време на процедурата е за по-бърз и ефективен достъп до 
публичната здравна мрежа, то за първата група специфичните им нужди не 
биха могли да се покрият от системата на здравеопазването в страната. 
Психологическата оценка, психотерапевтичната работа и психосоциалната 
подкрепа не се покриват от здравното осигуряване, въпреки че по закон тър-
сещите закрила имат право на психологическа помощ. Ключова тук е работа-
та на неправителствения сектор в тази сфера и достъпът чрез препращане 
на уязвимите лица до съответните организации, които предоставят такива 
услуги. Остава открит въпросът за възможностите за адекватно посрещане 
на тези нужди сред уязвимите бежанци. Само 36% от анкетираните са получи-
ли достъп до помощ в една или повече от следните сфери: психологически гри-
жи и консултации, социално подпомагане, социален медиатор, социални услуги, 
правна помощ, образование, възможност за изучаване на български език, други. 
Едва 6% от анкетираните са били насочвани към някоя конкретна организация, 
институция или друг служител от ДАБ за оказване на здравна или психологиче-
ска грижа вследствие на проведено с тях интервю. 

 3. Фактори на приема, влияещи върху уязвимостта



30

 Известно е, че освен в страните си по произход, също така и по време на 
миграцията, а и при пристигането в сигурна страна, бежанците са изложе-
ни на въздействието на негативни фактори на средата. Когато се касае за 
хора с травматичен опит,  тези фактори могат до доведат до обостряне на 
симптоми, дори до вторична травматизация в някои случаи. В нашето изслед-
ване присъстват няколко относими фактора – отношението на служителя/
интервюиста по време на бежанското интервю, задържането в центрове от 
затворен тип и/или от ГП и криминализацията на нелегалното преминаващи-
те границата. Освен тези фактори, някои от интервюираните са посочили 
отношението от страна на „каналджиите” като фактор, повишаващ тяхна-
та уязвимост. 

 Отношението на служителите на ДАБ по време на интервюто е опре-
делено като доброжелателно от повечето от интервюираните. Обезпоко-
ителни остават обаче данните от първата част на изследването (м. сеп-
тември 2013 г. – м. януари 2014 г.), които показват най-голям брой недоволни 
от третирането по време на бежанското интервю. Преобладаването на 
чужденци от Африка в тази група, която е сравнително нова за българската 
бежанска система, навежда на мисълта, че липсва достатъчно опит за работа 
с този контингент лица. По отношение конкретно на изследваната в насто-
ящия проект специфична уязвима група, расистко отношение от страна на 
интервюиста не просто не спомага за идентификация на уязвимостта и за 
осигуряване на гаранция за достоверно отразяване на бежанската история на 
лицето, но може лесно да доведе до вторична травматизация и задълбочаване 
на признаците на уязвимост. Адекватното адресиране на този проблем е от 
ключова важност за подобряване на качеството и демократизация на проце-
дурата по прием на уязвими търсещи закрила в страната ни.

 Продължителността на задържането след влизането на територията на 
страната на търсещите закрила лица, следствие от законовата празнота 
при регистрация и началото на производството за закрила, подробно описана 
по-горе,  е дългосрочен и широко критикуван проблем в националната ни бе-
жанска система, който се потвърждава и от данните в настоящото изслед-
ване. Продължителността на задържане показва тенденция към намаляване в 
рамките на теренното изследване, която тенденция обаче не е стабилна (в 
последния месец на теренното изследване честотата и периодите на задър-
жане отново се увеличават), и не е равномерно наблюдавана спрямо всички 
групи търсещи закрила. Трудно е на база на данните от анкетата да се ин-
терпретира дали тази тенденция е ситуативна, във връзка със сирийските 
бежанци, или трайна и базирана на спазване на закона. При всички случаи е не-
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обходим мониторинг на местата за задържане на чужденци, идентифициране 
на уязвимост и в тези места, и изследване на влиянието на задържането върху 
уязвими с травматичен опит. Особено релевантен е този проблем при непъл-
нолетните лица и непридружените непълнолетни търсещи закрила.

 В частта с обобщение на данните бе засегнат подробно проблемът с по-
рочната практика на криминализация на търсещи закрила в Р. България, произ-
воден на изначалния проблем със закъснение при регистрацията и стартиране 
на производствата за закрила поради празнота в националното законодател-
ство. Едно наказателно преследване, което в повечето случаи протича при 
липса на цялостно разяснение и съответно осъзнаване от страна на чуждия 
гражданин, би могло да доведе до изключително тежки последици за уязвими 
търсещи закрила лица, като повлияе негативно върху качеството на предсто-
ящата им процедура за закрила, както и до ефективна присъда при повторно 
нарушение. Нужна е промяна в практиката и надлежно прилагане на изключва-
щата наказателна отговорност хипотеза на чл. 279, ал. 5 от НК, като тър-
сещите закрила се считат за такива, дори и към момента на наказателното 
производство те все още да нямат извършена от ДАБ фактическа регистра-
ция.

 4. Допълнителни въпроси

 Изследването по настоящия проект повдига няколко допълнителни въпро-
са, които макар и да не са директно относими към идентификацията на уяз-
вимостта при търсещите закрила, косвено влияят върху цялостния прием на 
тази специфична категория чужденци. 

 По отношение на редица фактори в аналитичната част на доклада се об-
съжда различно третиране на специфичната и многобройна група сирийски 
граждани, търсещи закрила в страната ни в следствие на настаналата криза 
в Сирия през 2013 г. Масовият приток на сирийски граждани се случи в хода 
на настоящия проект и теренното ни изследване имаше уникалния шанс да 
проследи особеностите на този процес с оглед идентификация на уязвимост 
и сред тази група търсещи закрила. Въпреки ограничения капацитет на ДАБ и 
свързаните с това продължаващи затруднения, приемът на сирийски гражда-
ни към настоящия момент е значително стандартизиран и в голяма степен 
много по-добре систематизиран от приема на всички останали групи граждани 
търсещи закрила. Наблюдава се ясно намаляване на честотата и степента 
на задържането преди регистрация на молбата за закрила, отношението на 
интервюистите по време на бежанските интервюта е в болшинство до-
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брожелателно, съкратена е продължителността на бежанската процедура. 
Обезпокоителното в случая обаче е драстичната разлика в третиране на си-
рийската група бежанци и останалите търсещи закрила лица в страната ни, 
особено гражданите на африкански държави. Разлика има както в качеството 
и продължителността на самото производство, така и в оценката и резулта-
та относно предоставяне на статут. Гореописаното е  индикация, че оценка-
та за предоставяне на закрила в България е повлияна от политически фактори 
и дискриминационни нагласи, в нарушение на основния принцип на бежанското 
право, залегнал както в европейското, така и в националното ни законодател-
ство, а именно: индивидуална преценка на всеки конктретен бежански казус 
с оглед конкретните относими факти и обстоятелства. Подобен дискрими-
национен подход в оценката на закрилата оказва особено увреждащо влияние 
спрямо уязвимите търсещи зкрила със специфични нужди.

 Другото важно поле за последваща работа, което сочат резултатите от 
проекта, е да се изследва по-задълбочено как се отразява продължителността 
на административната процедура за убежище върху уязвимите сред търсе-
щите закрила.

 VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

 Законова регламентация в националното законодателство на
 процедурата по ранна идентификация и преценка на уязвимостта
 и специфичните нужди през целия процес на предоставяне на
 закрила 

 Идентифицирането на уязвимост в процеса на процедурата за предоста-
вяне на закрила се очертава като самостоятелен момент от приема на кан-
дидати за бежанци.  Съществуващите практики за идентификация на уязвими 
лица се базират на наблюдение върху общността и на сигнали, идващи от нея 
или от служители и персонал, който е  във връзка с тези лица. Новата приемна 
директива изисква тази идентификация да се прави систематично като се 
включват самите кандидати за закрила. За да може да постига своите законо-
ви цели и да има реално въздействие, процедурата по идентификация на уяз-
вими категории чужденци, кандидатстващи за закрила в Република България, 
следва да има ясно обособено структурно място на възможно най-ранен етап 
от процедурата и в цялостния процес на прием на търсещите закрила. Това 
може да се постигне чрез пълно транспониране на Директива 2013/33/ЕС и 
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Директива 2013/32/ЕС, както и чрез целенасочени действия за промяна на за-
конодателството в тази сфера и на практиката и нагласите на администра-
тивните органи и тяхното сътрудничество с неправителствения сектор.

 Подобряване практиката на прилагане на Въпросника PROTECT

 На базата на данните от изследването можем да твърдим, че по време на 
процедурата за закрила, след положителната стъпка за приемане на Въпросни-
ка за идентификация като инструмент от ДАБ е необходимо да се подобрят 
условията за неговото прилагане по посока на утвърждаването му като ос-
новен елемент от една процедура за ранна идентификация на уязвими лица. 
Въпросникът за идентификация на хора с травматичен опит е един работещ 
инструмент при условие на адекватно обучение и наблюдение над работата 
на специалисти, които да го прилагат за целите на идентификацията. При 
създаване на адекватни условия, в индивидуални срещи с търсещите закрила 
на ранен етап от процедурата може да се стигне до действително  разкри-
ване на травматичен опит, което е  от ключово значение за установяване 
на специфичните нужди и тяхното адресиране в зависимост от съществу-
ващите възможности. Необходимо да се разшири обхвата на процедурите за 
идентификация  като цяло и достъпът на повече кандидати за закрила до тях. 

 Механизъм за насочване 

 Нужно е да се създаде механизъм за насочване към съответни специалисти, 
предоставящи необходимите услуги, след идентификацията на даден вид уяз-
вимост у търсещо закрила лице. В тази връзка е добре да се осъвремени базата 
данни с действащи в страната организации и институции, компетентни в 
различните сфери за релевантни услуги за бежанци, търсещи закрила и лица 
със специфични нужди сред тях. Нужно е да се създаде канализиран дотъп на 
търсещите закрила до подобна база данни и информация, предоставяна им на 
достъпен за тях език. 

 Идентифициране на уязвимост в местата за задържане;
 достъп до процедура

 С оглед на все още съществуващата в България практика на прилагано за-
държане на лица търсещи закрила, предхождащо регистрацията им от ДАБ, 
необходимо е да се създаде система на мониторинг на местата за задържане 
на чужденци, идентифициране на уязвимост и в тези места и изследване на 
влиянието на задържането върху уязвими лица с травматичен опит. Тъй като 
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ефективността на идентификацията на уязвимост се определя от това тя 
да се проведе на възможно най-ранен етап от процедурата за закрила, в кой-
то тя е приложена, то на практика местата за задържане се явяват първия 
своеобразен „приемен център“ на не малка част от търсещите закрила лица, 
където е необходимо да бъде прилагана процедура за ранна идентификация. По 
тези причини, обучението по идентификация на уязвимост и механизми за на-
сочване на служителите, работещи в тези места и имащи директен достъп 
до търсещите закрила, е от ключово значение.

 Отделен, но не по-малко важен е въпросът, че трудният достъп до проце-
дурата по разглеждане на молбата за закрила и свързаното с това задържане и 
лишаване от достъп до права за търсещите закрила като цяло и за уязвимите 
сред тях, следва да бъдат преодолени чрез законови гаранции и осъзната про-
мяна в административните практики.

 Провеждане на редовно обучение на широк кръг специалисти

 Обучението на по-широк кръг специалисти от правителствения, съдебния 
и неправителствен сектор, като интервюисти, социални работници, меди-
цински сестри и лекари, юристи, съдии и т.н., за разпознаване, насочване и/или 
поемане в грижи  на уязвими сред търсещите закрила, е необходимо условие 
за по-адекватното посрещане на техните потребности. Повишаването на 
правната и психологическа култура на работещите и доброволците в сфера-
та на убежището и бежанците е залог за подобряване на грижите за уязвими-
те лица сред търсещите закрила и бежанците в България. 

 Работа с административните и съдебните органи 

Необходимо е целенасочено да се създадат нагласи и умения в административ-
ните и съдебните органи за назначаване и използване на експертни психично-
здравни и психологически заключения по време на административните и съдеб-
ни процедури. 

 Идивидуализирана и качествена процедура по преценка на
 молбата за закрила

Необходимо е в практиката на ДАБ стриктно да се спазва принципа на инди-
видуална оценка при разглеждане всяка молба за закрила, да не се допуска дис-
криминация на основа гражданство, и да не се възпрепятства по този начин 
обективната способност за идентификация на уязвимостта при търсещите 
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закрила. За това биха спомогнали обучения както по анти-дискриминационни 
принципи и практики, така и задълбоченото запознаване на интервюистите с 
обстановката в страните на произход на търсещите закрила и променящите 
се и нововъзникващи основания за предоставяне на бежански или хуманитарен 
статут.

 Законови мерки за уязвими лица без легален статут в Р. България

 В дългосрочен план е добре да се наблегне на друг важен правен въпрос, 
свързан с възможностите за легализиране или регуларизиране с право на време-
нен престой на чужди граждани, получили отказ за бежански или хуманитарен 
статут от ДАБ. Много от тях остават на територията на Р. България дъл-
госрочно, въпреки липсата на законови основания за това; сред тях има уязвими 
лица и жертви на травма, които са идентифицирани като такива по време на 
процедурата им за закрила. Въпреки това, вследствие на последвалия и влязъл 
в сила отказ за закрила, те подлежат на задържане в центрове от затворен 
тип, имат силно ограничен достъп до медицинска и социална помощ и ограни-
чени права като цяло. Законови мерки, временно регуларизиращи престоя на 
подобна група лица на територията на Р. България, биха дали възможност да 
се посрещнат специфичните им нужди. Противното води до нарушение на 
човешките права и социално изключване на тази специфична група чужденци, 
което е пагубно за тях и вредно за българското общество, като не бива да се 
забравя, че дългосрочното им социално изключване може да доведе и до възник-
ване на заплахи за обществения ред и националната сигурност.  

 IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Проектът, предмет на настоящия доклад, се оказва изключително акту-
ален и навременен с оглед на продължаващата в България ситуация на непо-
зната до този момент по размер бежанска вълна, свързана с динамичната 
обстановка в Близкия Изток, Европа и света, която не дава признаци скоро 
да се нормализира. Въпреки многото положителни усилия, националното ни 
заканодателство, държавната администрация и гражданското ни общество 
остават недостатъчно подговени, като изпъкват ясно всички съществуващи 
празноти и слабости в системата, останали незабелязани преди. В тази ситу-
ация съвсем очаквано от най-тежки последици страдат именно най-уязвими-
те сред пристигащите в страната ни чужденци, докато един от основните 
правни принципи гласи, че демократичността на едно общество се оценява 
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пропорционално на степента, в която правата на най-уязвимите групи в него 
са гарантирани. 

 С оглед тенденциите Р. България да се утвърждава все повече като прие-
маща, а не главно като транзитна държава, гаранцията на правата на тър-
сещите закрила и получилите статут чужди граждани е свързан не само с 
осигуряване на адекватни условия на прием, но и с дългосрочната интеграция 
на тези граждани в българското общество. И успешният прием, и успешната 
интеграция на уязвимите със специфични нужди сред търсещите закрила са 
свързани с въвеждането и утвърждаването на ясно регламентирана законова 
процедура и административна практика по идентификация на тяхната уязви-
мост и насочването им към съответни услуги на възможно най-ранен етап от 
тяхното пристигане в страната ни. 

 Вярваме, че настоящият проект е допринесъл ефективно както за отразя-
ването и анализа на основните предизвикателства в описаната сфера, така и 
за даване посока за разрешаване на някои от най-основните и важни проблеми 
в нея. Със сигурност настоящият доклад не изчерпва цялостно проблемати-
ката, но поставя началото на един дебат, който може да се развие градивно 
единствено в резултат на съвместното усилие и принос на всички правител-
ствени, неправителствени и граждански партньори, работещи в сферата на 
убежището и бежанците и допринасящи за успешното изграждане на  едно 
демократично и справедливо многообразно общество в България.

 АНЕКС: СЪДЕБНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАКТИКИ
 Международни съдебни практики – примери 

 В съдебната практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и в прак-
тиката на съдилищата в други държави членки на ЕС, уязвимостта на търсещите за-
крила често се явява фактор, който трябва да се отчете при вземането на решения 
за връщане по т.нар. Дъблински регламент (Регламент (ЕС) № 604/2013), по който 
се определя страната членка отговорна за разглеждането на дадена молба за закри-
ла. Съдът на Европейския съюз от своя страна изключва връщането на непридружени 
непълнолетни. В международната съдебна практика изискването да се взема предвид 
уязвимостта също така възниква често по отношение на решенията за задържане в 
центрове от затворен тип и при оценка на адекватността на условията в тях.

 В ключовото си решение от 2011 г. по делото M.S.S. v Belgium and Greece [GC], 
Application No. 30696/09, ЕСПЧ заключава, че поради лошите условия в бежанските цен-
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трове и заведенията от затворен тип в Гърция, както и заради недостатъци в про-
цедурата за предоставяне на закрила, връщането там на афганистански гражданин, 
поискал по-късно убежище и в Белгия, представлява нарушение на неговите права по 
чл. 3 и чл. 13 от Европейската конвенция за защита на правата на човека. В решени-
ето конкретно се обсъжда уязвимостта на кандидата и се посочва, че вероятните 
преживени травми в страната му на произход, както и трудностите по време на 
мигрирането, го правят особено уязвим. Така според ЕСПЧ уязвимостта е присъща на 
търсещите закрила като такива, и като лица в особено неравностойно положение, 
те следва да се ползват от специална защита. 

 В друго свое решение, Tarakhel v. Switzerland, Application no. 29217/12, ЕСПЧ се обя-
вава против връщането в Италия по Дъблинския регламент на семейство от Аф-
ганистан с шест деца, поради липса на гаранции, че те ще бъдат третирани в съ-
ответствие с особено уязвимото им състояние едновременно на непълнолетни и 
търсещи закрила. Докладите на международни наблюдатели относно условията на 
прием в Италия пораждат съмнения относно гарантирането на достъп до правна 
помощ, грижа и психологическа помощ в спешните приемни центрове, своевремен-
на процедура за идентификация на уязвимостта и запазване на цялостта на семей-
ството при евентуален трансфер.  Изтъквайки, че поради крайната уязвимост на 
непълнолетните търсещи закрила, дори и когато са придружени от семействата си, 
техните специфични нужди вземат превес над други фактори, като нелегална мигра-
ция, съдът заключава, че решението за трансфер представлява нарушение на чл. 3 от 
Европейската конвенция за защита на правата на човека. 

 Делото Popov v France, Application Nos. 39472/07 and 39474/07 е пример от прак-
тиката на ЕСПЧ, в който се подчертава нуждата да се отчита уязвимостта и при 
задържане на нелегални имигранти, в случая, семейство от Казахстан от руски про-
изход с две малки деца, чиито молби за закрила са били отхвърлени от френските 
власти. Според съда, двуседмичното задържане на децата при условия същите като 
за възрастни, със силно полицейско присъствие и липса на дейности, с които те да 
се занимават, е допринесло за влошаване на съществуващото уязвимо положение на 
децата, и им е причинило стрес и страдание, водещи до неблагоприятни психологи-
чески последици. Поради крехката възраст на децата, условията в заведението за 
задържане на чужденци, и пропускът на френските власти да предвидят ефекта им 
върху уязвимите лица, ЕСПЧ отсъжда, че правата им, гарантирани oт Европейската 
конвенция за защита на правата на човека, са били погазени. 

 Съдът на Европейския съюз в отговор на Преюдициално запитване, отправено от 
апелативния съд на Англия и Уелс по дело Дело C-648/11 постановява, че разпоредби-
те за определяне на държавата компетентна за разглеждането на молба за закрила, 
когато молбата е подадена от непълнолетно или малолетно лице без роднини, на-
миращи се законно на територията на държава членка на ЕС, следва да се тълкуват 
така, че държвата, в която се намира лицето в момента и в която е подало молба за 
закрила, да е компетентна за разглеждане на молбата му. В мотивацията за решени-
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ето си съдът изтъква: “тъй като непридружените малолетни или непълнолетни лица 
представляват категория особено уязвими лица, наистина е важно процедурата за 
определяне на компетентната държава членка да не се удължава повече, отколкото 
е абсолютно необходимо, а да им се осигури бърз достъп до процедурите за опре-
деляне на статута на бежанец […] Следователно непридружените малолетни или 
непълнолетни лица, подали молба за убежище в държава членка, по принцип не трябва 
да бъдат прехвърляни в друга държава членка, в която те са подали първата молба за 
убежище.” 

 От друга страна, в решението си от 18-ти декември 2014 г. по дело C-542/13 
с предмет Преюдициално запитване, отправено от белгийския конституционен съд, 
Съдът на европейския съюз определя, че държава членка на съюза, предоставила суб-
сидиарна закрила на уязвимо лице със сериозни медицински проблеми поради липса на 
подходящо лечение в страната на произход, няма задължение да предостави социал-
ното и медицинско подпомагане, предвидени от европейските директиви относно 
условията за прием. 

 В националните съдилища на държавите членки на ЕС уязвимостта на търсещи-
те закрила също възниква често при дела относно трансфери по Дъблинския регла-
мент. Например, австрийският бежански съд в решението си по дело S7 423.367 - 
370-1/2011/2E, обявява за неправомерно решението на офиса по убежището да върне 
тримесечно дете със сериозно сърдечно заболяване и семейството му в Полша, тъй 
като не е преценена и не е взета предвид уязвимостта му. Също така, регионалният 
административен съд в италианския град Лацио отсъжда по дело No RG 7657/2010, 
че решението на италианските власти да не упражнят правото си по т.нар. суве-
ренна клауза от Дъблинския регламент и да разгледат молбата на етнически кюрд със 
сериозни здравословни проблеми въпреки, че е подавал молба и в Чешката република, е 
незаконосъобразно. 

 В практиката на българските съдилища, примери от която са дадени по-долу, се 
провява тенденция уязвимостта като такава, и по-точно сериозните физически или 
психологически проблеми, да не се считат за достатъчно основание за предоставяне 
на статут или за относими към субстанцията на молбата за закрила, а да се обсъж-
дат най-вече с оглед на това да се установи дали са спазени процедурните изисквания. 
Последният пример от международната съдебна практика, решението на гръцката 
специална апелативна комисия по молба No. 95/48884 от 28-ми септември 2012 г., е 
пример за обратния подход. В този случай комисията приема сертификат от център 
за рехабилитация на жертви на изтезание, удостоверяващ, че иранският гражданин 
търсещ закрила страда от пост травматично стресово разстройство, като ин-
дикация за истинноста на бежанската му история и за осъществено преследване, и 
заключава, че следва да му бъде предоставен статут на бежанец. 

 Примери от съдебната практика с предоставена по проекта
 правна помощ
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 При провеждането на проекта “Мониторинг върху процедурата за индентифици-
ране на уязвими категории чужденци, кандидатстващи за закрила в Р. България и при-
ложението на Въпросник за идентификация на хора търсещи закрила с травматичен 
опит” бе оказана безвъзмездна правна помощ, състояща се от консултации, подго-
товка на съдебни и административни документи и процесуално представителство 
на уязвими лица търсещи закрила в Р. България анкетирани за целите на проекта, има-
щи нужда от такава помощ. По-долу резюмираните съдебни дела на няколко от тези 
лица представляват примери от скорошната съдебна практика на Административен 
съд – град София (АССГ) и Върховния административен съд (ВАС) в случаи на уязвимост 
при търсенето на международна закрила. 

 В случая на М.Р.К.,7 гражданин на Афаганистан, роден и израснал в Пакистан, лицето 
търсещо закрила принадлежи към уязвима група поради непълнолетието си: той е на 
17 г. по време на производството по предоставяне на международна закрила, в което 
Държавната агенция за бежанците (ДАБ) му отказва статут на бежанец и хуманита-
рен статут. В решение № 5014 от 18-ти юли 2014 г. по Дело №5283 по описа за 2014 
г. на Административен съд – град София, I-во отд., 11-ти състав, АССГ установява 
допуснати процесуални нарушения от страна на административния орган, свързани 
с принадлежността на жалбоподателя към уязвима група със специфични нужди по 
смисъла на Директива 2013/33/EC. Съдът намира, че не е спазено изискването на чл. 
22 от директивата за идентификация на уязвимите лица търсещи закрила, и съот-
ветно е нарушен и чл. 21, който изисква отчитането на тяхното специфичното 
положение. Нарушена е и европейската Директива 2005/85/ЕО, според която държа-
вите-членки вземат необходимите мерки за това личното интервю да се проведе 
при условия, които дават възможност на кандидата да изложи основанията за своя-
та молба, като гарантират, че лицето, което провежда интервюто, е достатъчно 
компетентно да отчете личните и общите обстоятелства на жалбоподателя във 
връзка с молбата му. Съдът установява също така нарушение на националното зако-
нодателство, тъй като не е спазено кумулативното изискване на Закона за закрила 
на детето (ЗЗД), според коeто е нужно на изслушванията на непълнолетното лице 
от административни и съдебни органи да присъстват едновременно родител или 
настойник, и социален работник. Поради допуснатите законови и процесуални нару-
шения, АССГ отменя решението за отказ на статут, и връща преписката на ДАБ за 
ново разглеждане. 

 В друг бежански казус, базиран на същите обстоятелства,8 М.М.К., афганистански 
гражданин, роден в Пакистан и брат на жалбоподателя М.Р.К. от гореописаното дело, 
също е непълнолетно лице, търсещо закрила в Р. България и обжалващо отказ на ДАБ за 
предоставяне на бежански и хуманитарен статут. С решение №5068 от 21.07.2014 
г. АССГ уважава жалбата на М.М.К., установявайки няколко законови и процедурни на-
рушения, свързани с непълнолетието и уязвимостта на жалбоподателя: нарушение 

7. Дело №5283 по описа за 2014 година на Административен съд – град София, I-во отд., 11-ти състав.
8. Дело №5346 по описа за 2014 година на Административен съд – град София, I-во отд.,44-ти 
състав. 
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на ЗЗД поради неприсъствие на законен представител и социален работник на всички 
интервюта; непровеждане на процедура за индентификация на уязвими лица, в разрез 
с изискването на Директива 2013/33/ЕС, и неосигуряване на правна помощ на всеки 
етап от производството, в нарушение на изискването на чл. 15, ал. 8 от ЗЗД и на 
подобните изисквания на чл. 23 от Закона за убежището и бежанците (ЗУБ) и чл. 17 
и чл. 19 от Директива 2003/9/EO. АССГ също така намира, че невземането предвид 
на здравословното състояние на бащата на жалбоподателя, което би изисквало ос-
таването му на територията на Р. България по хуманитарни причини поради липса 
на адвекватни условия за лечение в страната на произход, преставлява нарушение на 
чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и чл. 8 от Директива 
2003/09/ЕО относно запазването цялостта на семейството. 

 Друг пример от съдебната практика, отново с непълнолетно лице, на коeто е 
оказана правна помощ по проекта, е решение №8367 от 30.12.2014г. на АССГ по дело,9 
заведено от Я.К., гражданин на ДР Конго. Решението е потвърдено от 3-членен състав 
на ВАС.10  Както в по-горния случай, и тук АССГ установява нарушение на закона и на 
процедурните правила, тъй като не е осигурена правна помощ на всички етапи на 
производството. Съдът подчертава, че тъй като се касае за дете, е особено важно 
да му бъде разяснено правото на правна помощ и редът за получаване на такава, и 
пропускът на административния орган да извърши това представлява съществено 
нарушение на процесуалните правила, тъй като сериозно засяга правото на защита 
на непълнолетен чужденец, който не използва родния си език в производството. В слу-
чая на Я.К. административният орган провежда процедура за неговата идентифика-
ция на лице с травматичен опит, което съдът установява от приложения в преписка-
та по делото въпросник. Установено е, че Я.К. е с висок риск от травматизация и че 
се нуждае от консултация с психолог, но такава не е предоставена. Съдът намира, че 
е нарушен чл. 75, ал. 2 от ЗУБ, тъй като не са обсъдени всички относими факти, свър-
зани с личното положение на Я.К. По-конкретно, като не е изискал и получил медицинско 
мнение, административният орган не е преценил дали и до каква степен психичното 
състояние на Я.К. е свързано с преживяванията в страната му на произход, и не е 
обсъдил дали ефектът от тях, особено от убийството на баща му, дават основание 
за предоставяне на хуманитарен или бежански статут. Заради тези пропуски АССГ 
отменя решението на ДАБ и връща делото на Я.К. за ново разглеждане. 

 В случая на Н.С.,11 гражданка на Иран, АССГ също намира, че уязвимостта на жалбо-
подателката, а именно психическото й състояние, е относимо към процедурата за 
оценка на бежанската й история. Н.С. търси закрила в Р. България поради страх от 
преследване и преживяно насилие, включително сексуално насилие. Съдът приема, че 
сертификатът, издаден от експерти психолози, свидетелстващ, че тя страда от 
тревожно депресивно разстройство, придружено с инсомния и симптоми на избягва-
не, е достоверна индикация, че тя е жертва на изтезание и на сексуално насилие със 

9. Дело №9676 по описа за 2013 година на Административен съд – град София, I-во отд., 3-ти състав.
10. Решение №12615 от 23.10.2014 г. по адм. дело №2999 от 2014 г. по описа на ВАС. 
11. Дело №2924 по описа за 2014 година на Административен съд – град София, I-во отд., 13-ти състав.
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силно травмиращ и стигматизиращ ефект. Пропускът на административния орган 
да обсъди и вземе предвид нейното състояние – както и актуалната обстановка в 
страната на произход – в светлината на предоставяне на хуманитарен статут 
прави решението на ДАБ незаконосъобразно, заключава АССГ. 

 Въпреки гореописаните примери, обаче, по-често физическото или психическото 
състояние на търсещото закрила лице, не се счита за релевантно обстоятелство 
от инстанциите решаващи предоставянето или отказването на статут или пре-
ценяващи законосъобразността на това решение. Такъв пример е случаят на Н.Н.К.,12 
гражданин на Кот д’Ивоар, който обжалва пред АССГ отказа на ДАБ да му предостави 
статут на бежанец или хуманитарен статут. Жалбоподателят е инвалид с ампути-
рани пръсти на крака, следствие на измръзване след пристигане в Р. България, за което 
е предоставил съответни документи и епикризи както пред съда, така и пред адми-
нистративния орган. Според жалбоподателя, на него не е била проведена процедура за 
идентификация като уязвимо лице по време на производството за предоставяне на 
закрила, и не са му били осигурени адекватни медицински грижи; въпреки това, съдът 
не обсъжда нито възможни процедурни нарушения и нарушения на европейското пра-
во, нито относимостта на здравословното състояние на Н.Н.К. към евентуални осно-
вания за предоставяне на хуманитарен статут, освен, че изтъква, че тъй като няма 
назначено последващо лечение, не би имало необходимост той да остане в страната 
поради липса на адекватна възможност за лечение в Кот д’Ивоар. 

 Друг случай, в който уязвимостта на търсещия закрила, сериозно психическо забо-
ляване, както и пропускът на ДАБ да го идентифицира като уязвимо лице, не оказват 
вляние върху решението на АССГ13 (потвърдено от ВАС),14 е този на М.А., гражданин 
на Иран. В молбата си за получаване на закрила М.А. е посочил заболяването си като 
основание за предоставяне на хуманитарен статут, тъй като връщането му в Иран 
където липсват условия за лечение би го изложило на опасност. В отказа да предос-
тави закрила ДАБ решава, че психичните проблеми са извън предмета на Закона за 
убежището и бежанците (ЗУБ). АССГ, пред когото е представено удостоверение за 
уязвимостта на М.А., издадено от експерти психолози, психиатри и социални работ-
ници, както и етапна епикриза, не обсъжда в подробности психическото състояние 
на жалбоподателя и потвърждава заключението на административния орган за липса 
на основание за предоставяне на бежански или хуманитарен статут. ВАС от своя 
страна обсъжда законовата възможност да се предостави хуманитарен статут по 
неизброени в закона причини от хуманитарен характер, но заключава, че обстоятел-
ството, че М.А. има психическо заболяване и различното ниво на на предоставяното 
лечение в България и Иран, не са основание за предоставяне на хуманитарен статут. 

12. Дело №10684 по описа за 2014 година на Административен съд – град София, I-во отд., 45-ти състав.
13. Дело №5749 по описа за 2013 година на Административен съд – град София, I-во отд., 42-rи състав.
14. Решение №14156 от 11.26.2014 г. по адм. дело №2458 от 2014 г. по описа на ВАС.


