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1 На основание чл. 14 от Правилата за работа на Комисията по предоставяне на убежище  
http://www.president.bg/pdf/PravilaKomisiaUbezhishte27March2012.pdf . 



Информация за работата на Комисията по предоставяне на убежище  Стр. 2 от 6 
през второто тримесечие на 2012 г. 

 

 
 

    
 Убежището е закрилата, която Република България дава на 
чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в 
защита на международно признати права и свободи.  
  
 Комисията по предоставяне на убежище подпомага Президента 
на Република България, съответно Вицепрезидента, при 
осъществяването на  функцията по предоставяне на убежище2 по чл. 
98, т. 10 от Конституцията на Република България3.   
  
 Комисията по предоставяне на убежище изготвя мотивирани 
предложения по всяка образувана преписка по молба за предоставяне 
на убежище. 

 
 
Съдържание на отчетния доклад 
 
1. Ред за осъществяване на дейността на Комисията по предоставяне на 
убежище  
 
2. Брой проведени заседания на Комисията по предоставяне на убежище  
 
3. Молби за убежище, по които Вицепрезидентът на Република България 
се е произнесъл през второто тримесечие на 2012 г. 
 
4. Брой лица, подали молби за убежище през 2012 г.  
  
5. Образувани производства по молби за убежище от 2012 г.  
 
6. Кореспонденция  
 
7. Друга дейност през отчетния период  

 
 

                                                
2 Възложена на Вицепрезидента с Указ № 13 от 23 януари 2012 г. на Президента на Република България 
http://www.president.bg/pdf/Ukaz13President20120123.pdf . 
 
3 http://www.president.bg/institution.php . 
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1. Ред за осъществяване на дейността на Комисията по предоставяне 
на убежище4 
 
След утвърждаването на Правилата за работа на Комисията по 
предоставяне на убежище с Указ № 1255 от 27 март 2012 г. на Президента 
на Република България, петчленният състав6 на Комисията изготви 
Вътрешни процедури за своята работа, включващи и процедура във 
връзка с производството по образувани преписки по заведени в 
Администрацията на Президента на Република България молби за 
предоставяне на убежище.  
 
 
Вътрешните процедури включват списък от конкретни стъпки, по които 
се осъществява дейността по предоставяне на убежище: 
 
 - образуване на преписка по подадена молба и набиране на 
необходими документи и информация за осъществяване на производството 
по молбата; 
 - проучване и предварително запознаване на членовете на Комисията 
с нова преписка и определяне на кръга от допълнителни документи, които 
да се набавят от подалото молба лице; 
 - определяне на двама докладчици по всяка преписка; 
 - набавяне на актуална справка за страната на произход на кандидата  
и запознаване на членовете на Комисията с нея; 
 - контактуване с компетентните институции по време на 
производството с цел набавяне на необходима информация и фактология 
по производството; 

                                                
4 Комисията е създадена с Указ № 124 от 27 март 2012 г. на Президента на Република България - . 
5 http://www.president.bg/pdf/Ukaz125President20120327.pdf  
6 Председател: Лиляна Станкова - представител на Р България в Комитета по миграция към Съвета на 
Европа 2004-2011, лице за контакт за Р България по Глобалния форум по миграция и развитие 2007-2011, 
ръководител на РГ „Свободно движение на хора” към Съвета по европейски въпроси, МС, директор на 
дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в МТСП до 2011, директор на дирекция 
„Българско гражданство” в МП до февруари 2012; членове: Благой Видин, професор по международно 
право и международни отношения, Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на 
Комисията за защита от дискриминация; ръководител на Клиника по бежанско право към ЮФ на СУ 
„Св. Климент Охридски”, председател на Комисията по предоставяне на убежище до 2011; Николай 
Добрев, доцент, ръководител на катедра в СУ „Св. Климент Охридски”, преподавател в Академията на 
МВР, лектор по международно  публично право, член на Комисията по предоставяне на убежище до 
2011, преподавател в Университета в Ливърпул; Николай Димов - съдия с опит в разглеждане и решаване 
на граждански и административни дела, заместник-председател на СГС, член на Комисията по предоставяне на 
убежище до 2011; Кина Събева, доктор на философските науки, директор програми и проекти във 
ВКБООН 1996-2005, член на Европейския интеграционен форум при ЕК, председател на Българския съвет за 
бежанци и мигранти, основан от Български червен кръст, Български Хелзинкски комитет, Каритас - България и 
Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти. 
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   - проучване, анализиране и обсъждане на преписката от 
докладчиците;  
 -  изготвяне на проект на мотивирано предложение от докладчиците;  
 - запознаване на останалите членове на Комисията с цялата 
информация по преписката; 
  - докладване и обсъждане на преписката - на минимум две заседания 
на Комисията; 
  - приемане с явно гласуване на мотивирано предложение до 
Вицепрезидента на Република България; 
 - комплектуване на предложението от Комисията със становище и 
мотиви;  
   - докладване пред Вицепрезидента на Република България на 
предложението на Комисията; 
  - уведомяване на кандидата за решението на Вицепрезидента на 
Република България по молбата за убежище; 
 - уведомяване на заинтересованите институции за решението на 
Вицепрезидента на Република България по молбата на кандидата за 
убежище;  
  - отчитане на резултатите от дейността на Комисията съгласно чл. 14 
от Правилата за работа на Комисията по предоставяне на убежище;  
  - подготвяне и предоставяне на периодична информация за медиите 
чрез Прессекретариата на Администрацията на Президента; 
 - изготвяне на анализи и статистика.  
 
 
 
2. Брой проведени заседания на Комисията по предоставяне на убежище 
през периода април - юни 2012 г.  
 
Комисията по предоставяне на убежище е провела девет редовни 
заседания и две извънредни работни срещи през отчетния период. 
 
3. Молби за убежище, по които Вицепрезидентът на Република България 
се е произнесъл през второто тримесечие на 2012 г. 
 
През отчетния период  Комисията по предоставяне на убежище  е 
разгледала 5 преписки с общ обем над 3000 страници, образувани по 
подадени през 2011 г. молби. Комисията е изготвила предложения за отказ 
по тези преписки до Вицепрезидента на Република България.  
 
С решение на Вицепрезидента на Република България е отказано  
предоставяне на убежище на 5 лица, граждани на Афганистан, 
Бангладеш, Руската федерация и Нигерия.  
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4. Брой лица, подали молби за убежище през 2012 г.   
 
През първото полугодие на 2012 г. молби за предоставяне на убежище са 
подадени от десет лица, граждани на Украйна, Иран, Ирак, Сирия, 
Турция и Армения. 
 
5. Образувани производства по молби за убежище от 2012 г. 
 
Комисията по предоставяне на убежище е стартирала производство за 
девет лица, поискали убежище през 2012 г. - граждани на Украйна, 
Иран, Ирак, Сирия и Армения. Една молба е препратена  по 
компетентност на Държавната агенция за бежанците към Министерския 
съвет на Република България.  
 
6. Кореспонденция 
 
Във връзка с производствата по т. 3 и 5 е осъществена кореспонденция от 
54 изходящи и 31 входящи писма, с които е изисквана допълнителна 
информация или са уведомявани търсещите убежище лица и отделни  
институции за хода на производството. 
 
7. Друга дейност през отчетния период 
 
7.1. Изготвени са от Комисията четири становища по компетентност, вкл. 
становище по проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република 
България. 
 
7.2. През отчетния период представители на Комисията по предоставяне на 
убежище са участвали по компетентност в следните форуми: 
  

 Национална работна среща по презаселване на бежанци, 
организирана от Върховен комисариат за бежанците към ООН, 
Държавна агенция за бежанците към Министерския съвет и 
Български червен кръст; 
 

 Национална работна среща по интеграция на бежанци и лица с 
предоставен хуманитарен статут със специални нужди, 
организирана от Върховен комисариат за бежанците към ООН, 
Държавна агенция за бежанците към Министерския съвет и 
Български съвет за бежанци и мигранти; 
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 Ден на солидарността, организиран във връзка със Световния ден 

на бежанеца 20 юни, под патронажа на кмета на София, г-жа 
Йорданка Фандъкова; 

 
 Откриването на Транзитен център в с. Пъстрогор, община 

Свиленград; 
 

 Благотворителна изложба на картини на деца-бежанци в сградата 
на Народното събрание, организирана от Държавната агенция за 
бежанците към Министерския съвет; 

 
 Заседание на Секретариата към Националния съвет по миграционна 

политика за м. май 2012 г. 
 
 
 

 
 


