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ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ 

В приетата на 16 април 1879 година Първа 

българска конституция правото на свобода и 

закрила на всяко човешко същество е 

въздигнато в основно човешко право.  

 



Конституция  
на Република България от 1991 г. 

• Правото на убежище в Република България е регламентирано с 
Конституцията на Република България и Закона за убежището и 
бежанците.  

• Конституцията определя правомощията на Президента да 
предоставя убежище.  

• Съгласно чл. 27, ал. 2 от нея: 

„Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради 
техните убеждения или дейност в защита на международно признати 
права и свободи.“ 

 



Устройствен указ и указ за възлагане на правомощия  
по предоставяне на убежище 

• С  Указ № 12 от 23 януари 2012 г. Президентът на  Р България      

г-н Росен Плевнелиев определи структурата на АП, в която влиза 

и Комисията по предоставяне на убежище (І, т. 1.6).  

• С Указ № 13 от 23 януари 2012 г. той възложи на Вицепрезидента 

г-жа Маргарита Попова да упражнява правомощията по 

предоставяне на убежище по чл. 98, т. 10 от Конституцията на 

Република България. 

 



Комисия по предоставяне на убежище 

• Комисията е създадена с Указ № 124 от 27.03.2012  г. на Президента на 

Република България и се състои от  председател и експерт на щат в 

Администрацията на Президента и външни членове. 

• Правилата за работа на Комисията по предоставяне на убежище са утвърдени 

с Указ № 125 от 27.03.2012 г. на Президента на Република България. 

• Като помощен орган със съвещателни функции при Вицепрезидента, 

Комисията по предоставяне на убежище изготвя мотивирани предложения по 

всяка образувана преписка по молба за предоставяне на убежище.  

 



Комисия по предоставяне на убежище 

• В своята работа комисията се ръководи от Конституцията, международните 
договори и законите на Република България, професионалното убеждение    
на своите членове, като съблюдава  установените международни стандарти 
при защита правата на човека (чл. 7 от Правилата, утвърдени с Указ 125 на 
Президента на Републиката от 27.03.2012 г. ). 

• Като допълнение към Правилата за работата на Комисията по предоставяне 
на убежище, през 2012 г. членовете на комисията разработиха и Вътрешни 
процедури за работа, включващи списък от конкретни стъпки, по които се 
осъществява дейността по предоставяне на убежище.  

 



Комисия по предоставяне на убежище  

• Комисията събира необходимата информация за изясняване на факти и обстоятелства 
във връзка с образуваните преписки по молбите за предоставяне на убежище. 

• С приемането на Вътрешни процедури за работа са постигнати следните основни 
цели: 

•  Въведени са унифицирани правила за работа по всяка от постъпилите 
молби за предоставяне на убежище. 

•  Регламентирана е съвместната дейност на Комисията по предоставяне на 
убежище с компетентните институции във връзка с набавяне на 
информация и фактология по подадените молби за убежище. 

 



Комисия по предоставяне на убежище  

• Определени са отговорностите на членовете на комисията по 

проучване, анализиране и докладване по молбите за убежище. 

•  Регламентиран е редът за изготвяне на становища и мотивирани 

предложения на Комисията по предоставяне на убежище до 

Вицепрезидента на Република България по молбите за убежище. 

•  Определен е редът за уведомяване на кандидата и заинтересованите 

институции за решението на Вицепрезидента на Република 

България по молбата за убежище. 

 



Комисия по предоставяне на убежище  

• Комисията е провела 21 редовни заседания и 16 работни срещи с 
представители на отделни ведомства във връзка с дейността на 
комисията и проучване на факти и обстоятелства по молби за 
предоставяне на убежище от април до декември 2012 г., а през първите 
6 месеца на 2013 г. - 13 заседания и 12 работни срещи.  

• През 2012 г. комисията е работила върху общо 19 молби на лица от 
Афганистан, Бангладеш, Нигерия, Русия, Турция, Украйна, Иран, Ирак, 
Сирия и Армения, а през 2013 г. – по 14 молби на лица от Иран, Ирак, 
Армения, Камерун, Сирия и лица без гражданство.  

 



Комисия по предоставяне на убежище  

• Подадени молби за убежище през 2013 г. - от 9 лица, като едно от тях е от 

Камерун и 8 са лица без гражданство. 

• Към момента Комисията работи по 11 молби за предоставяне на убежище на 

лица от Камерун, Иран, Ирак и лица без гражданство. 

• От създаването си комисията е работила по молбите на общо 28 лица, като е 

предложила на Вицепрезидента и тя е приела да откаже предоставяне на 

убежище на 12 лица, да даде убежище на 1 лице, да прекрати 2 молби, да 

препрати по компетентност 1 молба, да не образува преписка по 1 молба. 



Комисия по предоставяне на убежище  

Мотивите, посочени в молбите за убежище, могат да бъдат обобщени, 

както следва: 

• страх от преследване поради принадлежност към политическа партия, 

забранена или преследвана в страната на произход на кандидата; 

• убеждения против насилията и убийствата, породени от военен  

конфликт в страната на произход; 

 



Комисия по предоставяне на убежище  

• страх от изтезания или унизително отнасяне в случай на връщане в 

страната на произход; 

• страх от преследване поради принадлежност към етническа група в 

държавата на произход; 

• желание за получаване на убежище и документи, които да позволят 

кандидатът да живее и работи в Република България. 

 



Комисия по предоставяне на убежище  

• Решенията за отказ по подадените молби за убежище са взети при 

спазване изискванията на закона, след провеждане на производство по 

отделните преписки и оценка на всяка една молба.  

• Мотивите за отказ по всяка молба са индивидуални, но като цяло е 

констатирано, че не са били налице доказателства за преследване 

поради убеждения или дейност в защита на международно признати 

права и свободи, както и че липсват основания за непосредствена 

заплаха за живота, сигурността или свободата на подалите молби лица.      

 



Комисия по предоставяне на убежище  

• През м. април 2013 г. Вицепрезидентът на Републиката е издала първия указ 
за предоставяне на убежище на едно лице.  

• Предложението е изготвено от Комисията след обсъждане и преценка на 
представените от лицето факти и обстоятелства и събиране на допълнителни 
документи и информация по молбата за убежище, като единодушно е 
преценила, че са налице необходимите основания, за да му бъде осигурена 
закрила чрез предоставяне на убежище.  

• По случая Комисията е работила в сътрудничество с Представителството в 
България на Върховния комисар на ООН за бежанците и с други организации 
и институции с компетенции в тази област.  

 



Комисия по предоставяне на убежище  

Комисията обсъди с компетентните ведомства конкретните стъпки, които 

лицето, получило убежище, трябва да извърви във връзка с неговата 

гражданска регистрация, присвояване на ЕГН, коректно изписване на 

имената, срока на валидност на българските лични документи, издаване 

на български документ за самоличност на лице, получило убежище (карта 

на чужденец, получил убежище) и удостоверение за пътуване зад граница 

на чужденец, получил убежище. 



Комисия по предоставяне на убежище  

• Във връзка с тази процедура Комисията си сътрудничеше със следните 
институции: дирекция „Миграция“ и дирекция „Български документи 
за самоличност“ при МВР, Държавната агенция за бежанците при МС и 
общинската администрация. 

• В хода та тези разговори бе идентифицирана необходимост от 
сключване на конкретно споразумение с ДАБ, вкл. за изготвяне на 
правила за съвместна работа, които да подпомогнат процеса на вземане 
на решение по изготвяне на предложения до Вицепрезидента по 
отделните преписки.  

 



Благодаря за вниманието. 

• http://www.president.bg/cat23/Komisia-po-predostaviane-na-ubejishte/  
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