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 Няколко години след пика на така наречената миграционна криза в Европа, изразяваща 
се в увеличен брой търсещи закрила и мигранти, опитващи се да намерят убежище на нашия 
континент, стана ясно, че отговорите на ниво политики, формулирани както на национално, 
така и на европейско ниво, се базират основно на превенция, връщане, и затягане на 
граничния контрол. Този силов подход към управлението на миграцията разчита до голяма 
степен на използването на имиграционното задържане под презумпцията, че това ще доведе 
до повече осъществени връщания до страните на произход или транзит, и ще служи за 
предупреждение към мигрантите тръгнали към Европа. България не е изключение от тази 
тенденция, и засиленият контрол над миграцията, както и по-големият дял на връщания към 
страни на произход или транзит, са фокус както на Програмата на българското президентство 
на Съвета на Европейския съюз (м.януари – м.юни 2018г.), така и на плановете за 2018г. 
и 2019г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежище 
и интерграцията 2015-2020. Този подход, обаче, повдига редица въпроси от нарастваща 
важност, които изискват по-задълбочено изследване. Например, дали имиграционното 
задържане е най-ефективният начин за управление на миграционните потоци? Ще доведат 
ли засиленият контрол на границите и мерките за депортация и задържане до дългосрочни 
решения на въпросите, свързани с миграцията, които стоят пред Европа? Има ли други, 
по-хуманни, но в същото време ефективни политики, които могат да се приложат, за да се 
спомогне за управлението на миграцията към или през България? Как можем да покажем 
нагледно, че индивидуализираните алтернативи на задържането могат да помогнат на 
държавните институции да постигнат целите си, като същевременно допринасят за 
благосъстоянието на мигрантите? Пилотният проект, описан по-долу, на който се базира 
този доклад, имаше за цел да намери отговори на тези въпроси чрез тестване на метода 
“кейс мениджмънт” за прилагането на алтернативи на задържането в общността. 

 За периода от 01.01.2017г. до 30.04.2019г., Център за правна помощ – Глас в България 
(ЦПП), в партньорство с Български адвокати за правата на човека (БАПЧ), изпълниха проекта 
“Защита на мигрантите с несигурен статус: намаляване използване на задържането, прилагане 
на алтернативи в общността”, финансиран от Мрежата на европейските фондации (NEF) 
чрез Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM). Целта на проекта беше да 
се осъществи застъпничество за ограничаване на имиграционното задържане в България и 
то да се използва само като крайна мярка, пропорционално, и до минималната необходима 
законоустановена степен. Проектът също така целеше да окуражява пълното прекратяване 
на задържането на мигранти от уязвими групи, и да спомогне за предотвратяването на 
(повторно) задържане на мигранти в риск, чрез правна и социална подкрепа, посредством  
“кейс мениджмънт” компонента на проекта. 

  “Кейс мениджмънт” компонента се базира на т. нар. “CAP” (Community Assessment 
and Placement) модел, разработен от Международната коалиция по имиграционно задържане 
(International Detention Coalition - IDC). Чрез този компонент бяха подпомогнати 50 мигранта 
в България, които бяха в риск от пред-депортационно задържане, в успешното разрешаване 
на техните казуси по отношение на имиграционния им статут, докато живеят в общността. 
Това включваше оценка на нуждите, изготвяне на индивидуален профил и план за действие, 
правни консултации и представителство пред институциите, вкл. съдилищата, препращане 
към услуги в общността и специалисти, придружаване на срещи (напр., медицински прегледи, 
консултации с психолог, срещи с нотариуси, наемодатели, и др.) когато е необходимо, и 
други видове подкрепа.

I. ВЪВЕДЕНИЕ
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II. ОБОБЩЕНИЕ 
НА КОНТЕКСТА: 
ДЕЙСТВАЩА 
ПРАВНА РАМКА ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА 
ИМИГРАЦИОННОТО 
ЗАДЪРЖАНЕ В 
БЪЛГАРИЯ 

1. Задържане и алтернативи на задържането

Действащото българско законодателство урежда условията на имиграционното задържане 
в Закона за чужденците в Р. България (ЗЧРБ), приет на 27.12.1998г., Глава 5, член 44 и 
следващите. ЗЧРБ съдържа разпоредби, регулиращи достъпа до, престоя на и извеждането 
от територията на Р. България по отношение на гражданите на трети страни, т.е., на страни 
извън ЕС, и не се отнася за търсещи закрила лица. Текстът на закона не използва нито един от 
международно възприетите термини, като административно или имиграционно задържане, 
а вместо това изполва термина “настаняване”. Помещенията, в които се задържат чуждите 
граждани, са описани като “специални домове за временно настаняване на чужденци” 
(“СДВНЧ”). По същество, обаче, те са помещения от затворен тип, които имат всички 
характеристики на заведение за лишаване от свобода. Според разпоредбите на ЗЧРБ, тези 
“специални домове” са част и се управляват от Дирекция “Миграция” към Министерството 
на вътрешните работи (МВР). Понастоящем в страната има два действащи СДВНЧ; единият 
се намира в квартал Бусманци в София (СДВНЧ – София), с общ капацитет за настаняване 
от 400 човека, а другият се намира в гр. Любимец (СДВНЧ – Любимец) и е с общ капацитет 
от 300 човека. 

Първоначално ЗЧРБ предвиждаше само една мярка за алтернатива на задържането в 
СДВНЧ, състояща се от изискване чуждите граждани да се явяват седмично в съответното 
управление на МВР по места – вид подписка. С измененията на ЗЧРБ от 2017г. се въведоха 
други две алтернативни мерки, в чл. 44, ал. 5 от ЗЧРБ. Тези две алтернативи се състоят от 
парична гаранция (един вид залог) и предаване на документ за пътуване или за самоличност, 
като и двете представляват тип гаранция. Законът предполага тези мерки да бъдат прилагани 
алтернативно, поединично или в съвкупност, когато има пречки пред това чужденецът да 
напусне страната незабавно. 
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2. Законови основания за задържане

Чл. 44, ал. 6 от ЗЧРБ упоменава “опасност от укриване” и “възпрепятстване на изпълнението 
на заповедта за връщане” като единствени условия, при които може да се приложи мярката 
задържане. Въпреки, че законът не предвижда задържане поради неустановена самоличност, 
за чуждите граждани без документи, респективно без установена самоличност, се счита, че 
има риск от укриване. 

ЗЧРБ постановява, че за да се установи наличие на опасност от укриване, е нужно да 
съществува “обосновано предположение”, че чуждият гражданин “ще се опита да се 
отклони от изпълнението на наложената мярка” (ал. 1, т. 4в от Допълнителните разпоредби 
на ЗЧРБ). ЗЧРБ също така включва неизчерпателен списък на факторите, които могат да 
наведат предположение за риск от укриване: например, лицето “не може да бъде намерено на 
обявения от него адрес на пребиваване, наличие на предходни нарушения на обществения 
ред […], притежава подправени документи или няма никакви документи […], и други”. 

Съдебната практика показва, че властите считат, че условието “възпрепятства изпълнението 
на заповедта за връщане” е изпълнено, ако гражданинът на трета страна не се съгласи на 
доброволно връщане или няма документи за пътуване. 

Първоначалната заповед за задържане в СДВНЧ се издава за период от шест месеца 
и може да се обжалва в рамките на 14 дни пред областния административен съд, чието 
решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. Правото на съдебен 
контрол над първоначалното задържане не се използва ефективно от задържаните лица 
поради ограничен достъп до правна помощ и невъзможност за достъп до процедурата за 
обжалване самостоятелно в условията на задържане в домовете от затворен тип. Този извод 
се потвърждава от статистиката относно издадени и обжалвани заповеди за период от 2013г. 
до средата на 2016г., която показва, че по-малко от един процент от заповедите за задържане 
са достигнали до съдилищата през този период.1 

ЗЧРБ забранява задържането на непридружени непълнолетни лица и ограничава 
продължителността на задържането на придружени непълнолетни за срок до три месеца, 
който може да бъде удължаван. Въпреки това, продължава да се наблюдава притеснителна 
практика на “прикрепяне” на непридружени деца към възрастен като де факто настойник, 
като възрастният е произволно избрано лице от групата, с която е пътувал непълнолетният, 
и често няма никаква законова или житейска връзка с непълнолетния. Има докладвани и 
проблеми с оценката на възрастта. Това дава на властите възможност да оправдаят задържането 
на непридружени непълнолетни, въпреки забраната на тази практика в българския закон. 

1. Информация, предоставена от МВР по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) на Фондация “Достъп до права” (ФАР) по проект 
“HEAR”, налично на: http://hear.farbg.eu/evidence-collection/analytical-report/; потвърдено от статистика, получена от ЦПП за доклада 
“Кой бива задържан?”, наличен на: http://detainedinbg.com/blog/2016/09/22/final-report-who-gets-detained-increasing-the-transparency-
and-accountability-of-bulgarias-detention-practices-of-asylum-seekers-and-migrants/
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Според ЗЧРБ, задържането в СДВНЧ “продължава до отпадане на обстоятелствата 
[довели до задържането], но не повече от 6 месеца”. Директорът на Дирекция “Миграция” 
е задължен да извършва ежемесечни проверки, за да се увери, че обстоятелствата са все 
още налице. Законът постановява, че този шестмесечен срок може да бъде удължен с още 
12 месеца (до максимална продължителност от 18 месеца общо), ако: (1) лицето отказва 
да съдейства с компетентните органи; (2) има забавяне при получаване на необходимите 
документи за връщане или експулсиране . Според нашите наблюдения при предоставянето 
на правна помощ в центровете от затворен тип, в 100% от случаите удължаването се прилага 
автоматично чрез издаване на последваща заповед за задържане от Директора на Дирекция 
“Миграция”. 

Заповедта може да бъде обжалвана пред съда, но това зависи от способността на задържаното 
лице да организира подаването на жалба срещу заповедта за продължаване на задържането в 
рамките на 14 дни, вкл. да заплати държавната съдебна такса за откриване на производството, 
както и евентуална такса за правното представителство на Дирекция “Миграция”, ако съдът 
потвърди заповедта за продължаване на задържането. Като се има предвид ограничения 
достъп на задържаните лица до съдебен контрол над първоначалните заповеди за 
задържане, както и липсата на систематична последваща правна помощ в центровете от 
затворен тип (особено за задържаните в дома в Любимец, който е географски изолиран от 
организациите, предоставящи услуги, които са главно във София), е много вероятно заповедта 
за продължаване на задържането да не бъде обжалвана. Допълнителна пречка за достъп до 
съдебен контрол над заповедите за задържане са таксите, които жалбоподателят трябва да 
заплати, за да обжалва негативно решение на административния съд. Скорошните изменения 
на Административнопроцесуалния кодекс увеличиха таксите за жалба пред Върховния 
административен съд 14 пъти, от 5 на 70 лева (Нов чл. 227а Административнопроцесуален 
кодекс, Държавен вестник бр. 77/2018г., в сила от 01.01.2019).

3. Краткосрочно настаняване

Така нареченото “краткосрочно настаняване” представлява период на задържане до 30 дни, 
през които да се установи самоличността на чуждите граждани, пристигнали по нерегулярен 
начин. Тези разпоредби на ЗЧРБ влязоха в сила от м. юни 2018г., и се прилагат спрямо 
новопристигнали чужди граждани. Според нашите наблюдения, краткосрочното задържане 
до този момент се прилага ограничено, но очевидно произволно в някои случаи, като 
например спрямо хора, живели в България над 20 години и с добре известна самоличност. 
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III. ОПИСАНИЕ НА 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПОДХОД “КЕЙС 
МЕНИДЖМЪНТ” 

Методът кейс мениджмънт представлява най-общо “всеобхватен и систематичен подход 
към предоставянето на услуги, създаден с цел да се предостави подкрепа и координиран 
отговор по отношение на здравето и благосъстоянието на хора с комплексни нужди. Кейс 
мениджмънтът се фокусира върху идентифициране и отговаряне на капацитетите, нуждите 
и предизвикателствата на индивидите и техния контекст, включително личния ресурс, 
уязвимостта, и факторите за закрила и риск.2

Дейностите на ЦПП, включващи кейс мениджмънт, целят да подкрепят способността на 
всеки индивид да подобри своето благосъстояние, и да продължава да бъде във връзка с 
миграционните власти, като същевременно взима информирани решения относно своята 
имиграционна ситуация. Въпреки, че кейс мениджмънт метода цели разрешаване на 
имиграционния казус, в смисъл на законово решение на миграционния статус на лицето, 
той набляга на процеса на редовна комуникация с клиента, на ефективното поднасяне 
на информация относно имиграционните процедури, включително за всички законови 
възможности за получаване на право на пребиваване и техните ограничения, и неговото или 
нейното овластяване да взима по достоен начин краткосрочни или дългосрочни решения 
за разрешаване на своя казус. Той помага на клиентите да разбират законовите си права и 
обстоятелства, за да планират по-ефективно своето бъдеще и да работят за своевременно и 
справедливо разрешаване на ситуацията им. 

Методът се базира на презумпцията, че той увеличава способността на мигрантите да участват 
успешно и прозрачно в своите имиграционни процедури, и по този начин скъсява времевата 
рамка и увчеличава вероятността за положително разрешение по казуса им, включително 
– но но без да бъде насърчавано – доброволно връщане, и така насърчава съдействие 
спрямо административните власти от страна на мигрантите и намалява нерегулярността в 
миграционната система. Методът кейс мениджмът се прилага от доверени и обучени кейс 
мениджъри и асистенти, които активно окуражават клиентите да поддържат връзка с екипа 
по кейс мениджмънт, и така играят роля на посредник между властите и мигрантите. 

2.   International Detention Coalition (IDC), There Are Alternatives, наличен на: https://idcoalition.org/wp-content/uploads/2016/01/There-
Are-Alternatives-2015.pdf, pp 47 – 58.
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Подходът е индивидуализиран, фокусира се върху капацитета на мигрантите, и включва 
оценка на нуждите. Кейс мениджърът идентифицира вида подкрепа и услугите, от които се 
нуждае всеки отделен индивид, на базата на неговите/нейните:

1. личен ресурс и способности;

2. социални връзки и ресурси, вкл, семейство, приятели и роднини; етнически 
и религиозни общности; връзки, създадени на работното място с колеги и 
работодатели; спорт, изкуства и други интереси (вж. Глава V по-долу);

3. уязвимости, вкл. свързани с възраст, психическо и физическо здравословно 
състояние, физически или когнитивни уврежания, излагане на или опит 
с изтезание, сексуално насилие, трафик на хора или експлоатация, или 
излагане на други нарушения на човешките праваа и/или дискриминация;  

4. рискови фактори, вкл. риск от прекъсване на връзката с екипа по кейс 
мениджмънт или риск от укриване; 

5. индивидуални нужди и заявени лични цели и надежди. 

Методът се базира на холистичен подход към подкрепата на индивида, която се състои не 
само от правна помощ, но и от други форми на комплексно асистиране, както бе описано по-
горе. Въпреки, че правната помощ играе основна роля в изчерпването на всички възможни 
законови възможности за това индивидът да разреши проблема си с пребиваването, в 
крайна сметка тя има ограничения, тъй като при изчерпване на всички правни средства, 
лицето вече няма причина да поддържа по-нататъшна комуникация с екипа и властите. Така, 
основната установена разлика между традиционния метод на предоставяне на правна помощ 
и холистичния  кейс мениджмънт подход е, че при втория метод, процесът и комуникацията 
с индивида са от най-голяма важност, а не разрешаването на правния казус само по себе 
си. По този начин индивидът се насърчава да държи връзка с екипа по кейс мениджмънт 
и с миграционните власти, дори когато не се очаква законово разрешение на неговата или 
нейната ситуация или се знае, че такова не е възможно, при което той/тя е овластен да взима 
ефикасни и добре информирани решения. В това отношение, екипът по кейс мениджмънт 
е много по-активен в ангажирането на лицата, и то на много по-ранен етап от този, на който 
те вероятно биха имали нужда от правна помощ. Тази ранна интервенция до голяма степен 
намалява рисковете от бъдеща дългосрочна нерегулярност и увеличава вероятността от по-
бързо и ефективно разрешаване на конкретния случай. 
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IV. ОПИСАНИЕ НА 
ЦЕЛЕВАТА ГРУПА 
НА ПИЛОТНИЯ 
ПРОЕКТ И 
РЕЗУЛТАТИТЕ 

1. Описание на целевата група

Работата на ЦПП по кейс мениджмънт компонента на проекта включваше 50 лица в риск от 
пред-депортационно задържане. Повечето от тях бяха включени на ранен етап от предния 
цикъл. Имаше голямо разнообразие от страни на произход, пол, възраст, семейна ситуация, 
предистория на задържане, уязвимост и др. 

Бяха представени 13 страни на произход, като най-многобройни бяха хората от Ирак, Иран 
и Кот д’Ивоар. 

Афганистан 5

Босна и Херцеговина 1

Бангладеш 2

Камерун 4

Кот д’Ивоар 8

Еритреа 1

Гана 3

Гвинея 1

Ирак 12

Иран 7

Палестина/Ливан 2

Руанда 1

Сомалия 3
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От общо 50-те участника, 44 бяха мъже и 6 бяха жени. Болшинството бяха на възраст между 
18 и 40 години. Две семейства с общо шест деца бяха част от проекта, като децата не са 
включени като отделни случаи в статистиката. Групата в кейс мениджмънт компонента не 
включваше непридружени непълнолетни. 

18-29 години 20

30-39 години

40-49 години

50-59 години 1

над 60 години 0

19

10

Към момента на включване в програмата по кейс мениджмънт, болшинството от хората 
бяха пребивавали в България за период между 3 и 5 години. Причината за това е, че един от 
основните критерии за селекция бе лицето да бъде под заплаха от дългосрочно задържане 
с цел депортация. На базата на опита, такава заплаха обикновено се появява след като 
първоначалната процедура за международна закрила на лицето е приключила с финално 
(потвърдено от съда) решение за отказ на  закрила. Дължината на първоначална процедура 
за закрила, включително съдебна фаза, варира между 2 и 3 години, но може да отнеме и 
по-дълъг период от време при определени обстоятелства, като, например, връщане по 
Дъблинския регламент, или разлика в постановеното от съда между първа и втора инстанция. 

Дължина на престоя в България към момента на
включване в кейс мениджмънта 

По-малко от 6 месеца 0

6 месеца – 1 година: 3

1 до 2 години: 9

2 до 3 години: 10

3 до 4 години: 3

4 до 5 години: 12

5 до 6 години: 8

6 до 7 години: 1

7 до 8години: 2

8 до 11 години: 1

25 години: 1
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Кейс мениджмънтът е дългосрочен процес, който изисква систематично наблюдение 
и анализ през по-дълъг период от време. Планирана продължителност на проекта бе 
2 години, като в началото на 2019г. той беше удължен с още 4 месеца, което предостави 
за изпълнението на кейс мениджмънт компонента общо период от 2 години и 4 месеца, 
включително първоначалния период на планиране и създаване на необходимите структури. 
Обективно, това е по-скоро кратък период за средно необходимото време за разрешаване 
на имиграционния казус в обикновено комплексните ситуации. По тази причина, екипът по 
кейс мениджмънт целенасочено се стремеше да използва ефективно максималното дадено 
време във възможно най-голям брой случаи. Така се стремяхме да включим болшинството 
клиенти в началната фаза на програмата по кейс мениджмънт, като повече от 50% от 
участниците бяха част от нея за период от 18 месеца до 2 пълни години. 

Важно е да се отбележи, че половината от лицата, които участваха в програмата за кратък 
период от време, прекратиха участието си поради успешно разрешаване на казуса – 4 
доброволни връщания и един даден статут. 

Продължителност на участие в програмата

По-малко от 6 месеца 8

6 месеца – 1 година

1 година – 18 месеца

18 месеца – 2 години 18

Повече от 2 години 2

12

10

човека

човека

човека

човека

човека

2. Резултати

Резултатите, описани по-долу са към м. февруари 2019г. Към онзи момент, от 50-те включени 
случая, 27 бяха приключени, а по 23 работата продължаваше, като по тях все още няма 
окончателен резултат. ЦПП ще продължи да работи по тези случаи и да прилага кейс 
мениджмънт метода за колкото време е необходимо, дори и след формалното приключване 
на проекта. Във всички тези неприключени 23 случая, лицата бяха участвали в програмата 
в продължение на повече от една година. Фактът, че 46% от случаите не достигнаха до 
разрешаване за такъв период от време доказва отново, че кейс мениджмънтът е дълъг процес 
и трябва да бъде анализиран през по-голям отрязък от време.

От 27-те приключени случая, 52% (14 случая) завършиха или с предоставен легален 
статут в България (7 случая) или с доброволно връщане в страната на произход (10 
случая). 
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При четири от приключените случаи с  легален статут, лицата получиха хуманитарен статут, 
като за това допринесе тяхното участие в програмата по кейс мениджмънт – чрез правна 
помощ и подкрепа за следване на процедурите. Останалите 3 случая получиха право на 
дългосрочно пребиваване след повторно влизане в България или ЕС на базата на семейни 
връзки след  завръщане доброволно в страната на произход, като кейс мениджърите оказваха 
помощ за процедурите по доброволно връщане и повторно влизане, като бяха в честа 
комуникация с миграционните власти.

Пример 1: получаване право на дългосрочно пребиваване 

А. е жена от държавата К., пристигнала в България по 
нерегулярен начин през 2013г. През последващите 5 години тя 
бива първоначално задържана за два месеца след влизането в 
страната, след което минава през няколко неуспешни процедури 
за закрила, и прави опит да напусне България, за което прекарва 
9 месеца в затвор. Въпреки преживяните изпитания, тя е добре 
интегрирана в българското общество и на трудовия пазар, и е 
изградила лична връзка с български гражданин. Чрез правната 
помощ и социалната подкрепа от страна на кейс мениджмънт 
екипа, тя достигна до решението, че най-добрият вариант 
за нея е да напусне страната доброволно и да се върне в К., 
където да се омъжи за българския си партньор и да се върне 
в България законно с дългосрочна виза тип “Д”, на базата на 
това, че е член на семейството на български гражданин. Тя 
напусна страната доброволно без да изпада в ситуация на 
задържане в СДВНЧ, и в момента пребивава законно и е добре 
установена в България.

Други 3 от доброволните връщания бяха осъществени в условията на задържане в 
СДВНЧ, на базата на информирано и бързо взето решение от страна на засегнатите лица, 
благодарение на участието им в програмата по кейс мениджмънт. Доброволните връщания 
докато чуждият гражданин е задържан в СДВНЧ се осъществяват след като той/тя подпише 
съответна декларация, което е част от изискванията на Международната организация по 
миграция (МОМ), които в България отговарят за доброволните връщания, в оперативно 
сътрудничество с Дирекция “Миграция”. В повечето случаи е нужна изрична декларация 
от чуждите граждани, че те са съгласни да се върнат, за да могат миграционните власти да 
извадят документи за пътуване от съответните консулски власти. Това може да доведе до 
дълги периоди на задържане, без да се провеждат ефективни процедури по връщането, 
ако чуждият гражданин не подпише такава декларация. В по-горе упоменатите случаи, 
въпреки, че имаше повторно задържане, независимо от усилията, полагани в програмата 
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по кейс мениджмънт, фактът, че лицата взеха добре информирани решения да подпишат 
декларации за [действително] доброволно връщане доведе до изключително кратко 
задържане, продължаващо добро благосъстояние на хората и навременно разрешаване на 
казуса им.  

Повторно задържане

В 44 от 50-те случая, клиентите вече бяха преминали през задържане в СДВНЧ преди 
включването си в проекта, за периоди от 15 дни до една година. Това е така, защото на 
всички чужди граждани, влезли в страната без документи за самоличност, по закон се 
издават заповеди за връщане и за задържане, без да се прави разлика между общата група 
мигранти  и търсещи закрила. Обезпокоително е, че в 7 от 50-те случая клиентите бяха 
повторно задържани, докато участваха в проекта, тъй като една от неговите цели бе именно 
да предотврати това явление. Повторното задържане повечето пъти се случи след като бяха 
изчерпани всички законови възможности за регуляризиране на статута, а в 2 от случаите 
– въпреки факта, че чуждите граждани в този момент изпълняваха алтернативна мярка – 
седмична подписка в полицията. Както бе описано по-горе, в 3 случая от 7-те повторно 
задържани лица, задържането приключи с бързи процедури за доброволно връщане от 
СДВНЧ, което може да се счита за повлияно от участието на чуждия гражданин в програмата 
по кейс мениджмънт. В 2 от 7-те случая на повторно задържане чуждите граждани бяха 
освободени благодарение на успешни жалби пред съда, както и доказателства за наличие на 
условията, изисквни от Дирекция “Миграция”, за налагане на алтернативна мярка – подписка. 
Само един от случаите на повторно задържане завърши с действително принудително 
връщане (депортация). Един от повторно задържаните участниците в програмата беше все 
още в СДВНЧ към м. февруари 2019г. 
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Б. е 31-годишен гражданин на К., който пристига в България 
легално в края на 2016г., с цел да участва в състезание по джудо. 
Той превишава срока на престой на визата си, и впоследствие 
подава молба за закрила, която завършва с негативно решение. 
Тренира джудо с отбор в България на доброволни начала, 
надявайки се да продължи с тях професионално. Работи във 
фабрика за керамика, като се радва на добро и подкрепящо 
работно обкръжение, както  успява да изпраща пари на 
семейството си в К. Създава и подкрепяща връзка на семейни 
начала. След приключването на процедурата за предоставяне 
на закрила, лицето прекара няколко месеца в нерегулярна 
ситуация преди да бъде задържан в СДВНЧ, на който етап 
той бързо взе решение да се завърне в К., и беше върнат 
там от СДВНЧ. Клиентът нямаше предишно задържане в 
България. Той беше част от програмата по кейс мениджмънт 
в продължение на 9 месеца. Това имаше огромен ефект върху 
способността му да взима информирани решения и спомогна 
за способността му да работи за разрешаване на казуса му.

Пример 2: връщане след задържане
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В. е 27-годишен гражданин на Б., влязъл по нерегулярен 
начин в страната през Турция през 2016г. При влизане е 
задържан в СДВНЧ за период от 10 месеца и е освободен 
вследствие на успешно съдебно дело, водено по компонента 
Правна помощ на проекта, поради порочна процедура 
за закрила, проведена в условията на задържане. След 
освобождаването му от СДВНЧ, той е настанен в бежански 
център от отворен тип. 
Клиентът редовно посещаваше часовете за консултация на 
ЦПП и контактуваше всекидневно с екипа. Той участваше 
активно във всички правни и административни процедури по 
неговия казус. Отказът на ДАБ да му предостави международна 
закрила бе обжалван пред съда, който отмени решението на 
ДАБ. Преписката бе върната обратно на ДАБ за нова преценка, 
при което отново бе издаден отказ. Решението бе потвърдено 
от Административен съд – София град и обжалвано пред 
ВАС. В този момент клиентът се укри (напусна страната), без 
да изчака изслушването си пред ВАС. 
Клиентът беше взел твърдо решение да не се връща в страната 
си и беше решен да остане в България. В същото време той 
постепенно осъзна, че е почти невъзможно да получи закрила 
в България или да легализира статута си по друг начин, и че 
най-вероятно отново ще бъде задържан в СДВНЧ. Той беше 
добре интегриран, в добро здраве и оптимист за бъдещето 
си. Беше мотивиран да работи усилено и да учи; поддържаше 
почти ежедневен контакт с екипа, като инициираше правни 
действия и участваше във всички процедури с властите, като  
беше наличен и в открит контакт с тях. 

Прекъсване на връзката и укриване

Девет от общо 50-те случая завършиха с укриване от страна на лицата – нерегламентирано 
напускане на България по време на участието в проекта. До настоящия момент, кейс 
мениджърите все още имат връзка с 5 от 9-те укрили се лица. Най-вероятните причини за 
укриването са ограниченията в националната миграционна и бежанска система, описани 
по-подробно в следващата част на доклада. Само с трима участника в кейс мениджмънта бе 
загубен контакт преди привършването на пилотния проект. 

Пример 3: укриване
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Активни

Доброволно 
връщане

 

Получили 
статут

Задържани 
повторно

Укриване

Прекъснат 
контакт

46 % (към м. февруари 2019)

20 %

от които: 3-ма върнати от СДВНЧ
  3-ма са влезели отново в България или другаде в ЕС с легален статут

14 %

от които: 4-ма – хуманитарен сттут
  3-ма – право на пребиваване след повторно влизане  

14 %

от които: 3 подписали декларации за доброволно връщане и върнати от СДВНЧ
  2 задържани отново и освободени
  1 (към м. февруари 2019г.)
  1 депортиран от СДВНЧ

18 %

6 %

23 човека

10 човека

7 човека

7 човека

9 човека

3 човека
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Както бе изтъкнато в предходната част, отличителна характеристика на подхода кейс 
мениджмънт е, че той набляга не само на разрешаването на казуса, но и на процеса на 
овластяване и подобряване на благосъстоянието на лицата, вкл. чрез подпомагане на тяхната 
редовна комуникация с миграционните власти и способността за взимане на информирани 
решения. В този контекст, постигнатите в пилотния проект резултати потвърждават 
хипотезата, че качественият кейс мениджмънт в прилагането на идивидуализирани 
алтернативи на задържането, въпреки, че не може да коригира недостатъци в настоящата 
миграционна и бежанска система, може да има положителен ефект върху способността на 
хората да се ангажират със собствените си миграционни процедури и така да работят за 
дългосрочно разрешаване на казуса им. Този извод се потвърждава в междинния доклад за 
оценка на три пилотни проекта за алтернативи за задържането, финансирани от EPIM – в 
България, Кипър и Полша, публикуван през м. юли 2018г.3 Докладът за оценка на трите 
пилотни проекта от м. юли 2018г. се базира на оценката на всеки отделен случай в шест 
области: 

 способност на лицето да се ангажира с миграционните си процедури
 във времето;

 нивото на риск на лицето във времето;

 степента на доверие на лицето в системата;

 способността на лицето да участва във информирано вземане на
 решения по отношение на миграционните процедури във времето; 

 принос за навременно и справедливо разрешаване на казуса на
 лицето във времето;

 справяне и благосъстояние на лицата (което им позволява да се
 ангажират успешно с миграционните процедури) във времето.

В българския пилотен проект, в над 94% от случаите участниците останаха в редовен 
контакт с екипа по кейс мениджмънт и активно ангажирани с миграционните власти, 
работейки за разрешаване на тяхната миграционна ситуация. Конкретно, контактът с 
екипа по кейс мениджмънт бе запазен дори в 5 от 9-те случая на укриване, след като лицата 
прекъснаха комуникацията си с властите и напуснаха страната. 

В повече от 90% от случаите способността на лицата да участват в информирано 
взимане на решения, както и способността им за справяне , се подобриха значително.

3. Eiri Ohtani,“Alternatives to detention from theory to practice - Evaluation of  three engagement-based alternative to immigration detention pilot projects in Bulgaria, 
Cyprus and Poland”, налично на: https://www.epim.info/wp-content/uploads/2018/10/ATD-Evaluation-Report_FINAL.pdf
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Г. е 27-годишна жена от А., пристигнала в България със 
съпруга си и двете си малолетни деца (на 5 и 3 години) като 
търсещи закрила през 2016г. Българските власти преценяват, 
че те нямат нужда от закрила и им издават заповед да напуснат 
България. Жената е в уязвима ситуация като преживяла 
изтезание и травма в страната си на произход. В България тя 
е задържана в СДВНЧ за 3 месеца с двете й деца през 2016г., 
след първия отказ на молбата й за закрила, и след това – за още 
3 месеца, след като опитва да напусне страната към Сърбия 
по нерегулярен начин. Към програмата по кейс мениджмът 
я насочват МОМ и Асоциация Анимус (българска НПО), 
които продължават по време на поцеса на кейс мениджмънт 
да подпомагат лицето чрез подсигуряване на преводачи, 
медицински и психологически услуги, и играят важна роля в 
овластяването на индивида. Посредством кейс мениджмънт 
интервенциите, жената беше преместена в приемателен център 
за търсещи закрила след повторното отваряне на бежанската й 
процедура,  събра се със съпруга си, който беше освободен от 
СДВНЧ и също включен в програмата по кейс мениджмънт. 
Децата бяха записани на детска градина. 

По време на процеса на кейс мениджмънт бе постигнат 
напредък по отношение на взимането на информирани 
решения, предприемане на активни стъпки за разрешаване на 
казуса и способност за справяне. Към момента няма особени 
надежди за дълготрайно разрешаване на казуса, като се имат 
предвид недостатъците в качеството на националната система 
за закрила по отношение на оценка на молбите за закрила по 
принцип и особено очевидната пристрастност в ущърб на 
молбите от граждани на страната А. 

Пример 4: последваща процедура за закрила
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V. РОЛЯТА НА 
МЕСТНИТЕ 
ОБЩНОСТИ 

Пилотният проект показа важната роля, която играят различните общности, както от 
страна на индивидуалните им членове, така и от формалните и неформалните организации 
в общността. Те предоставяха логистична, езикова, социална и друга подкрепа по време 
на процеса на кейс мениджмънт. Отделни членове на тези често базирани на езикова или 
етническа принадлежност общности  се включваха директно в усилията да се подсигури 
подходящо жилище, временен подслон и/или работа за клиентите на ЦПП, което се оказва 
изключително важно за постигане на добри резултати по техните случаи. 

В случаите на 50-те лица, включени в пилотната програма на ЦПП, работното място бе 
цитирано най-често като основно за създаване на връзки с общността. Повече от две трети 
от лицата, вкл. регулярно и нерегулярно пребиваващите в страната, са били част от някакъв 
вид работна среда, където в повечето случаи са създали дългосрочни познанства, базирани 
на доверие, даващи им неформален достъп до различни видове социална помощ и подкрепа. 
Тази помощ се изразява в едно или повече от следното: подсигуряване на сигурна социална 
общност, подпомагане на комуникацията с наемодатели, наем на жилище, директно или 
безвъзмездно предоставяне на жилище от работодателя, изготвяне на писма в подкрепа на 
чуждия гражданин, които да послужат пред съда или административните власти, помощ 
при кандидатстване за разрешително за работа в България, и др. Тези взаимоотношения са 
полезни и важни за екипа по кейс мениджмънт, тъй като са в помощ на взаимодействието с  
административните власти, подобно на ролята на посредник, която по принцип се изпълнява 
от отговорния служител от екипа по кейс мениджмънт. Общности на работното място се 
създават почти във всички сектори на икономиката, като за участниците в кейс мениджмънт 
програмата това включваше: строителство, промишленост, поправка на автомобили и 
автомивки, сферата на услугите, кол центрове, козметична индустрия, местни пазари 
(например, пазара в Илиянци в София), филмовата индустрия, и други. Действително, 
някои чужди граждани работят в големи международни организации като преводачи или 
социални медиатори, вкл. в организации като МОМ и ВКБООН, както и в местни НПО. 
Това директно участие в пазара на труда предоставя безценна сигурност и контакти на тези 
чужди граждани, които се надяват да се установят в България за постоянно. 

Комуникацията с български работодатели по време на изпълнението на проекта показа 
трайна тенденция, че има нарастващо търсене на мотивирани и обучаеми работници с 
ниски и средни нива на квалификация, особено в промишлеността и в сферата на услугите. 
Това съответства на данните на Националния статистически институт, които показват, че 
през 2016г. в България за пръв път от 2011г. насам е намаляло икономически активното 
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население, особено сред младите работещи.4 Тъй като най-големият дял от бежанците 
и мигрантите в България са именно млади хора с по-ниско ниво на квалификация, това 
представлява отлична двустранна възможност за общностно развитие. 

Религиозните общности бяха идентифицирани като втория най-чест източник на 
общностна подкрепа за мигрантите в програмата по кейс мениджмънт. Конкретно в София, 
няколко местни евангелски християнски църкви, както и български православни общности 
и общността на Светиите от последния ден (Мормони), са източник на подкрепа за много 
чужди граждани. Тези общности предоставят не само духовна и емоционална подкрепа, но 
и практическа такава, под формата на съвети, храна и подслон, и верни приятелства с местни 
хора. Тези групи също могат да съдействат за подсигуряване на декларации за осигуряване 
на жилище и издръжка, според изискванията на Дирекция “Миграция” за прилагане 
на алтернативна мярка, помощ с изготвяне на документи за съда и за административни 
процедури, посредничество за посрещане на специфични медицински, психологически и 
образователни нужди, и обучение по български и английски езици. Представителите на 
такива общности бяха редовно в контакт с екипа по кейс мениджмънт и играеха ролята на 
посредници и фасилитатори.  

4. Капитал, “Работната сила намалява със 73 хиляди през 2016 г.” 15 март 2017г, налично на:  https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/
bulgaria/2017/03/15/2935612_rabotnata_sila_namaliava_sus_73_hiliadi_prez_2016_g/ (in Bulgarian)
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Д. е гражданин на К., който пристига в България през м. 
декември 2012г., влизайки по нерегулярен начин от Турция. 
Той има висше образование, получено в страната на произход, 
със специалности история и география. При влизане в 
България прекарва 4 месеца в СДВНЧ, откъдето кандидатства 
за международна закрила и е прехвърлен в център от отворен 
тип. След като молбата му е отхвърлена, той напуска страната 
по нерегулярен начин и отива в Гърция, откъдето е върнат 
в България по Дъблинския регламент, като при връщането 
му е задържан за един месец в СДВНЧ. Освободен е при 
подаването на последваща молба за закрила, която по-късно 
отново е отхвърлена. По време на участието му в програмата 
по кейс мениджмънт бяха направени няколко неуспешни 
опита да се започне отново процедура за международна 
закрила. Е. имаше добро обкръжение в България сред хората 
от неговата християнска църква и колегите на работното 
място, които също поддържаха редовен контакт с екипа по 
кейс мениджмънт. С тяхна помощ и след няколко интервенции 
пред миграционните власти, Е. успя да избегне повторно 
задържане. След няколко разговора и много колебание, 
както и с подкрепата на неговата общност, и след като бяха 
изчерпани всички възможни законови пътеки за легализиране 
на статута му, през м. декември 2018г. той реши да се завърне 
в страната си по програмата за доброволно връщане на МОМ. 
Понастоящем той е в К. и продължава да поддържа контакт с 
екипа по кейс мениджмънт. 

Пример 5: доброволно връщане

Местните мигрантски и етнически общности също са източник на подкрепа и насочване, 
както за чуждите граждани, така и за екипа по кейс мениджмънт. Има известен брой 
установени мигрантски общности, например, афганистанска, палестинска и сирийска. В 
няколко случая тези общности бяха източник на хуманитарна помощ, помощ с намиране 
на подслон, както и връзка с пазара на труда. Местните общности са естествена среда за 
интеграцията, ориентацията и овластяването на мигрантите. Организациите, ръководени от 
мигранти в България, трябва да бъдат окуражавани и развивани, тъй като овластяването на 
общностите може да спомогне и за овластяване на лицата, които подкрепят. 
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Е. е 38-годишна жена от К., която е в България от 2013г. 
Преминава през многобройни неуспешни процедури за 
закрила, има история на задържане в СДВНЧ за 16 месеца, 
както и няколко месеца в затвор поради опит да напусне 
България по нерегулярен начин. Тя се включи в проекта в 
момент на крайна уязвимост. Въпреки това, тя е изключително 
добре интегрирана в мигрантската общност в България и 
организира африканската общност в страната да регистрира 
своя, ръководена от мигранти, организация за взаимопомощ 
на африканските мигранти в България и културен обмен с 
българските общности. Екипът по кейс мениджмънт й оказва 
подкрепа в процеса и тя се чувства окуражена да осъществи 
инициативата. 

Пример 6: активист в общността

Семейните и съжителствени отношения представляват третия най-разпространен вид 
алтернативна общностна подкрепа, която създава най-силните връзки между индивида 
и местната общност, и допринася най-много за разрешаване на миграционните казуси. 
Например, когато лицато сключи брак и/или му се родят деца,  чуждият гражданин 
може да кандидатства за дългосрочно пребиваване в България по разпоредбите на ЗЧРБ. 
Действително, в 3 от 50-те случая в кейс мениджмънт програмата, лицата успешно се 
завърнаха доброволно в страната си на произход, след което кандидатстваха за законно 
пребиваване в България на базата на брак с български гражданин. 

В четири от случаите, спортни клубове представляваха алтернативна общност за лицето. 
Това бяха основно хора от африкански страни, практикуващи футбол или бойни изкуства. 
Спортните занимания са естествена среда за интеграция и взаимодействие на лицата с 
местните хора, които, от своя страна, също оказваха помощ по различни начини. 
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VI. 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
ПРЕД УСПЕШНОТО 
ПРИЛАГАНЕ НА 
АЛТЕРНАТИВИ НА 
ЗАДЪРЖАНЕТО В 
ОБЩНОСТТА

Заедно със значителните постжения, проектът се изправи пред серия от предизвикателства, 
възникващи от празноти в миграционно-бежанската ни система, описани по-долу:

1.  Процедура за международна закрила: достъп и качество

Специализираното материалноправно и процедурно съдържание на предоставянето на 
убежище и статут на бежанец в България е регулирано от Закона за убежището и бежанците 
(ЗУБ). Процедурата за закрила се открива с молба от страна на търсещия закрила и 
продължава до издаването на финалното решение на българската Държавна агенция за 
бежанците (ДАБ). Болшинството от тези молби се подават от името на чуждия гражданин 
в центровете от затворен тип, където биват настанявани повечето от незаконно влизащите 
търсещи закрила лица при първоначалното си влизане в страната. За срока на процедурата 
всички наложени административни мерки като депортация и задържане в СДВНЧ се 
отлагат и търсещите закрила имат набор от права, вкл. правото на свободно придвижване 
на територията на България, издаване на регистрационна карта на търсещ закрила,  работа, 
образование, социално осигуряване и др. (чл. 29 ЗУБ). 

Решението да бъде отказано предоставянето на международна закрила обикновено се 
взима без задълбочено изследване на специфичните обстоятелства на индивидуалния 
търсещ закрила и контекста, за което свидетелстват многото решения, в които доводите са 
схематични и в които изводът противоречи на представените данни. Властите обикновено 
разчитат на обща информация за страната на произход на търсещия закрила, вместо на 
индивидуална оценка на неговите нужди от закрила, вкл. неговите специфични уязвимости 
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и преживявания. Статистиката потвърждава тази хипотеза – например, за търсещите закрила 
от Афганистан, процентът на положителните решения (бежански или хуманитарен статут) 
е бил 6% през 2018г., докато средния за ЕС е бил 46%.5 Загриженост за функционирането 
на българската система за международна закрила, вкл. гореспомената разлика между средния 
процент на одобрение на молбите на афганистански граждани в България и в ЕС, изрази 
и Европейската комисия в писмо до България от м. юли 2017г.6 В по-скорошен момент, 
пропуските в българската система за предоставяне на закрила доведоха до писмо за официално 
уведомление от Европейската комисия от 8 ноември 2018г. за неспазване на правото на 
ЕС, в което бе изразена критика относно: настаняването и правното представителство на 
непридружените деца; правилната идентификация на уязвимите лица, търсещи закрила; 
предоставянето на адекватна правна помощ; задържането на търсещи закрила в центрове от 
затворен тип; и правните гаранции в процедурите за задържане.7

Качеството на решенията на ДАБ се измерва вътрешно по процента на решенията, 
отхвърлени от финалната съдебна инстанция – ВАС, което може би обяснява защо всяко 
съдебно решение от първа инстанция, отхвърлящо отказ на ДАБ да предостави закрила, е 
обжалвано от ДАБ пред ВАС, независимо от това колко ясни са инструкциите на съда да 
се предостави закрила, и без чувствителност към това, че търсещото закрила лице ще бъде 
изложено на много допълнителни месеци на несигурност и подкопаване на тяхното доверие 
в справедливостта на системата. Изразява се загриженост и по отношение на качеството 
на съдебния контрол, особено от страна на ВАС, върху решенията на бежанските власти.8  
Това, заедно с дългата продължителност на производството, също увеличава значително 
риска от укриване от страна на търсещите закрила в България. 

ЗУБ позволява подаването на последващи молби след приключване на първоначалната 
процедура за закрила, но само в случай, че има писмени доказателства за нови факти и 
обстоятелства, относими към бежанската история (чл. 76а и сл. ЗУБ). За участниците в 
програмата по кейс мениджмънт бе особено трудно да се възползват от хуманитарната закрила 
по чл. 9 на ЗУБ. Тази възможност по правило се преценява по време на разглеждането на 
първоначалната молба, заедно с възможността за предоставяне на бежански статут. Няколко 
години след като лицето е преминало през неуспешна процедура за международна закрила, 
неговата ситуация често е влошена и той или тя развиват психически или физически 
проблеми, отслабени са връзките им със страната на произход, и е достигната някаква степен 
на интеграция в България. За да изискат ДАБ да изследва тези обстоятелства, те трябва да 
достигнат висок праг на доказателствена тежест за представяне на писмени доказателства за 
нови факти, така че тяхната молба да бъде счетена за допустима и да се разгледа. ДАБ не 
събира статистика за решенията по допустимостта на последващите молби. На базата на 

5.  European Council on Refugees and Exiles (ECRE), The Asylum Information Database (AIDA), Country Report: Bulgaria, 2018 Update, наличен на: 
https://www.asylumineurope.org/reports/country/Bulgaria, p. 43
6. Европейска комисия, Мерки за подобряване на българската система за убежище, 6 юли 2017г., налично на: http://bit.ly/2EudWMH,  
7. Европейска комисия – Fact Sheet,  November infringements package: key decisions; Brussels, 8 November 2018, налично на: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6247_en.htm
8. Виж European Council on Refugees and Exiles (ECRE), The Asylum Information Database (AIDA), Country Report: Bulgaria, 2018 Update, налично 
на: https://www.asylumineurope.org/reports/country/Bulgaria, p. 11 “Appeals” 
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опита и по наблюдения, последващите молби рядко биват допускани, а в малкото случаи, 
когато те са били допускани, това е било в резултат от интензивни преговори със служителите 
и/или съдебни инструкции.  

2. Трудности в достъпа до законовите алтернативи на задържането

Препятствията пред лицата, които не са в процедура за търсене на закрила, за това да имат 
достъп до законовите алтернативи на задържането, са свързани основно с трудностите, които 
срещат при подсигуряването на легитимно жилище и издръжка, когато не им е позволено 
да имат доход и да наемат свободно жилища. Вместо това се изисква друг човек, който е 
български гражданин или пребивава законно, да гарантира за тях. За да се сдобие с адрес, 
чужденецът често се съгласява да заплати значителна сума пари на човек, когото не познава, 
с цел да си подсигури адрес и формално да може да декларира доказателство за осигурено 
жилище пред българските власти, с цел да го освободят от СДВНЧ.

Измененията в ЗЧРБ от 2017г. въведоха две допълнителни алтернативи на задържането – като 
гаранция, че ще останат на територията на страната, на чуждите граждани да се позволи да 
заложат парична сума и/или да предадат документите си за самоличност на миграционните 
власти. През 2018г. не изглеждаше властите да считат всяка от тези форми на гаранция 
за достатъчна сама по себе си, а по-скоро като допълнителни към вече съществуващата 
мярка – седмична подписка в полицията за хора, които са успели да си подсигурят жилище 
и издръжка. В резултат на това тези мерки за гаранция не доведоха до намаляване на 
задържането като брой лица или продължителност. Тъй като ЗЧРБ не включва изискване 
за пропорционалност, мярката “настаняване в СДВНЧ” се прилага автоматично.
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3. Трудности в достъпа до жилище

Чужденците в България се сблъскват с различни препятствия в намирането и запазването 
на сигурно жилище за себе си и за своите семейства. Много важно е това, че ако чуждият 
гражданин не е задържан в СДВНЧ, но няма документи за самоличност и пребиваване, то 
той не може законно да работи и да посреща основните си нужди, вкл. от жилище. Също 
така, ако той или тя няма легитимни документи за самоличност, то българските наемодатели 
не са склонни да сключат официален договор за наем с този човек. Това може частично да 
се дължи на факта, че те се страхуват да не понесат наказателна отговорност за оказване на 
помощ на незаконно пребиваващи чужденци за лична икономическа изгода, във връзка с 
пребиваването или транзита на чужденците (вж. чл. 281 от Наказателния кодекс). 

В допълнение, чужденците изпитват много трудности при достъпа до жилище на общинско 
ниво. Например, въпреки, че българските закони сами по себе си понастоящем не съдържат 
ограничения относно това кой може да кандидатства за общинско жилище, преди измененията 
през 2004г.  в Закона за общинската собственост, чл. 43, ал. 1 от този закон указваше, че само 
българските граждани имат това право. След измененията това изискване беше отменено, 
и сега се споменават само условия, определени с общински наредби. На практика, обаче, 
много от тези общински наредби де факто запазват предишното изискване, и понастоящем 
ограничават достъпа до общински жилища само до български граждани.   Въпреки, че 
изискването за българско гражданство за общинско жилище не е споменато изрично 
в местните наредби, често има други критерии и изисквания, специфични за общината, 
които чужденците трябва да покрият, за да имат достъп до общинско жилище, и които 
често са непосилни за чужденците, опитващи се да ги изпълнят. Допълнителна трудност 
представлява това, че понастоящем в България няма държавни или неправителствени услуги 
или заведения, които да предоставят жилищно настаняване на мигранти с рисков статут и 
които са без лични документи, с изключение на кризисните центрове на няколко НПО, 
които се предоставят основно на жени в риск с малки деца. Такава услуга е крайно нужна 
за подсигуряването на минимален стандарт на права и условия на живот в контекста на 
алтернативите на задържането. 

4. Ограничения на достъпа до пазара на труда

Чужденците се сблъскват със значителни бариери в получаване на достъп до официална и 
сигурна работа на територията на България, дори когато са получили разрешение за работа 
и други документи, които са нужни за работа. Тъй като България забранява наемането на 

9. Вж., например, чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична 
община, която изиисква за кандидатстване за общинско жилище поне един член на семейството да е български гражданин. Същото изискване фигурира 
в чл. 5, ал. 1 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Хасково.
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“незаконно пребиваващи” граждани на трети страни, това  подтиква тези между тях, които 
отчаяно се нуждаят от работа, да търсят достъп до пазара на труда по нерегламентирани 
пътища. В резултат на това много от тези хора работят без трудови договори и при много 
малко от гаранциите, които иначе биха били предвидени в българските закони, вкл. 
максимален брой отработени часове, добри условия на труд, безопасност на труда, почивки, 
отпуски, обезщетения, и други форми на защита. 

Някои от хората, които се намират в тези незащитени ситуации са работили преди това 
по време на процедурата им за международна закрила, като през това време са получили 
обучение и професионално образование. В резултат на това, много от работодателите желаят 
да задържат тези работници и след като процедурата им за закрила е приключила с финално 
негативно решение, но се сблъскват със сложни и скъпи администартивни процедури, които 
също така изискват чуждият гражданин да напусне страната и да кандидатства за съответната 
работна виза извън страната, като няма гаранция, че тя ще му бъде издадена. Ситуацията е 
още по-сложна за хората, на които е издадена забрана за влизане за определен период от 
време. 

Достъпът до пазара на труда на граждани на трети страни, вкл. самонаемането, е регулиран от 
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). ЗТМТМ препраща към ЗЧРБ 
по отношение на правилата и условията, при които работници от трети страни и членовете 
на техните семейства, както и граждани на трети страни, които са членове на семейството 
на български граждани, могат да влизат, да пребивават и да напускат България. Чл. 13, ал. 1 
от ЗТМТМ изрично забранява наемането на граждани на трети страни, които “пребивават 
незаконно”  на територията на България. Ако в разрез на забраната, работодател наеме 
гражданин на трета страна, пребиваващ незаконно в България, то работодателят ще бъде 
длъжен да заплати на работника минималната заплата, установена в страната за съответната 
икономическа дейност, за период от три месеца, освен ако работодателят или работникът 
не докаже друга продължителност  на наемането. Заплащането се дължи и може да бъде 
поискано по Гражданско-процесуалния кодекс включително и след като чуждият гражданин 
се е завърнал в страната си на произход, вкл. разходите по трансфера на парите. В такива 
случаи работодателят също  е длъжен да заплати глоба, която може да достигне 30000 евро 
за всеки нает незаконно пребиваващ чужденец. Така санкционираните работодатели нямат 
право да се възползват от мерки за насърчаването на заетостта по Закона за насърчаване на 
заетостта за период от една година след установяване на нарушението. 

Ал. 1, т. 13 и т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗТМТМ определят като “незаконно 
наемане на работа на гражданин на трета държава” наемането на незаконно пребиваващо 
на територията на Р. България лице, както и “наемането или приемането на гражданин на 
трета държава без съответното разрешение или регистрация от Агенцията по заетостта”. 
Дефиницията на “незаконно пребиваващ чужденец” е дадена в ЗЧРБ (ал. 1, т. 3б от 
Допълнителните разпоредби на ЗЧРБ). Това е “всеки чужденец - гражданин на трета държава, 
който се намира на територията на Република България и не отговаря или е престанал да 
отговаря на условията за престой или пребиваване”. 

Гражданите на трети страни могат да имат достъп до пазара на труда след като представят 
доказателство за получено писмено решение от Изпълнителния директор на Агенциата 
по заетостта. Чл. 11, ал. 1, т. 3, т. 6 и т. 10 постановяват, че Изпълнителният директор на 
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Агенциата по заетостта следва да откаже да издаде решение (разрешително за работа), когато:

- работодателят има влязло в сила наказателно постановление в предходен 
двугодишен период за ползване труда на чужденец без право на достъп до 
пазара на труда или за наемане на незаконно пребиваващ чужденец;  

- работодателят има издадено наказателно постановление, което е влязло 
в сила в предходния едногодишен период за наемане на чужденец без 
съответното позволение от Агенцията по заетостта;

- работникът - гражданин на трета държава, е санкциониран за незаконна 
трудова дейност в предходен 5-годишен период или съгласно представените 
документи е работил незаконно в Република България при предишно 
пребиваване или към момента на подаване на заявлението 

Чл. 75а, ал. 1 (нов, ДВ №24/2018, в сила от 23.05.2018) от ЗТМТМ предвижда чужденец - 
гражданин на трета държава, който предоставя работна сила без съответното разрешение или 
регистрация в Агенцията по заетостта да се наказва с глоба от 500 до 5000 лв (приблизително 
250 до 2500 евро). 

Според чл. 70 от ЗТМТМ, дори когато гражданите на трети страни са наети незаконно, 
те  имат право да подадат сигнал към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” 
относно всякакви трудови нарушения от страна на техния работодател. В такива случаи, 
оказването на помощ на граждани на трети страни, които са наети незаконно “не се смята 
за подпомагане на незаконно пребиваване”, което е престъпление по Наказателния кодекс. 
Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” публикува на сайта си обновяван лист 
от работодатели, на които е било наложено административно наказание за наемане на 
незаконно пребиваващи чужди граждани през последните пет години (Чл. 74 от ЗТМТМ). 
При все това, липсват законови гаранции, че гражданите на трети страни, работещи без 
разрешение, няма да бъдат наказани за това, когато този факт се разбере в процеса на 
сигнализиране за нарушението, затова и възниква нуждата за въвеждане на политики на 
“защитна стена”, ако наистина това сигнализиране следва да бъде насърчавано и улеснявано.  

Според чл. 44а, ал. 2 от ЗЧРБ, когато чужденец подлежи на експулсиране от България до 
страна, където неговия/нейния живот и свобода са застрашени и той/тя са предмет на 
заплаха от преследване, изтезание или нечовешко или унизително отнасяне, и тази заплаха 
е установена с ефективно съдебно решение, то на чужденеца се издава заповед от властите, 
издали заповедта за експулсиране, която изрично упоменава условията и причините за 
забраната за експулсиране на чужденеца до тази страна. Ако тази заповед за експулсиране не 
е била изпълнена в рамките на една година от издаването й, то чужденецът следва да получи 
временен достъп до пазара на труда, според разпоредбите и условията на ЗТМТМ, валиден 
до изпълнението на експулсирането. Това е единствената, и много ограничена, възможност 
по българското законодателство за достъп до пазара на труда на хора без редовен статут. 
Тя се прилага рядко, ако изобщо, и засяга само хората със заповед за експулсиране, докато 
голямото болшинство от мигрантите в нерегулярна ситуация в България имат заповеди за 
връщане.  
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Според чл. 29, ал. 3 от ЗУБ, чужденците, които са търсещи закрила имат право на достъп до 
пазара на труда (вкл. по програми и проекти, финансирани от държавата или международни 
и европейски фондове), ако процедурата им не е приключила три месеца от подаването на 
молбата закрила, по причини, независещи от чужденеца. 

В допълнение, според чл. 9, ал. 1, т. 10 от ЗТМТМ, търсещите закрила могат да работят 
без да е нужно разрешениe, ако положения труд се извършва в приемателните центрове 
на ДАБ. Разумно е да се интерпретира в такъв случай, че разрешение се изисква за работа 
извън центровете, което създава допълнителни пречки и е в разрез с разпоредбите на чл. 
29, ал. 3 от ЗУБ, където не се споменават подобни ограничения. На практика, след изтичане 
на 3 месеца от началото на процедурата и при поискване от страна на търсещото закрила 
лице, ДАБ издава документ, който удостоверява този факт, и който служи за разрешително 
за работа. Някои работодатели приемат лесно този документ и наемат търсещите закрила, 
докато други, вкл. някои от големите международни компании, които иначе са известни 
като насърчаващи разнообразието и подкрепящи наетите от тях чуждестранни работници, 
са въвели политики да отказват да наемат хора със “зелени карти” (картите на търсещо 
закрила лице, издавани от ДАБ на хората в процедура). Някои от може би разбираемите 
им съображения за това са, че “зелените карти” се издават за и се подновяват на всеки 
три месеца, което означава, че, според разпоредбите на Кодекса на труда, работодателите 
могат да сключват единствено временни договори и да ги подновяват на всеки три месеца. 
Също така, банките като цяло отказват да отварят сметки само на базата на “зелена карта” 
и изискват да се представи и национален паспорт, какъвто много от търсещите закрила не 
притежават. Това представлява допълнителна трудност за работодателите, които в повечето 
случаи нямат практика да плащат в брой и са предмет на ограничения в това отношение. 

Същите трудности стоят пред търсещите закрила, които искат да започнат собствен бизнес, 
тъй като, според ЗУБ, регистрационната карта на търсещ закрила не се счита за официален 
документ за самоличност (чл. 40, ал. 3).
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5. Трудности в достъпа до образование и здравеопазване

Образование

Според чл. 53 от Конституцията на Р. България, всеки човек има право на образование, а 
образованието до 16-годишна възраст е задължително. Тази разпоредба не прави разлика 
между български граждани и чужденци. Законът за предучилищното и училищното 
образование, обаче, позволява достъп до безплатно образование само на тези граждани на 
трети страни, които: 1) са с разрешение за постоянно пребиваване; или 2) са с разрешено 
продължително пребиваване, както и за членовете на техните семейства; или 3) имат 
разрешение да получат образование с решение на Министерски съвет или по международни 
договори; или 4) търсят или са получили международна закрила (Чл. 9, ал. 2). 

Тъй като недокументираните деца мигранти не попадат в нито една от тези категории, те 
принципно нямат достъп до училищно образование. Ал. 5 от същата разпоредба, която 
упоменава решение на Министерски съвет, постановява, че чуждите граждани, които не 
попадат в тези категории могат да имат достъп до образование само ако заплатят такса. 
Най-накрая, според Наредба 3 за  условията и реда за приемане и обучение на лицата, 
търсещи или получили международна закрила, търсещи или получили международна 
закрила, са лицата, заявили желание за получаване или получили закрила по реда на Закона 
за убежището и бежанците (ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, издадена 
на 6 април 2017г.). Не е ясно дали недокументираните чужденци, които са получили 
разрешение за продължително пребиваване по чл. 24з от ЗЧРБ като участници във висящо 
административно или наказателно производство попадат във втората хипотеза на чл. 9, ал. 
2, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и биха могли по тази 
причина да получат достъп до образователната система. 

Според ЗУБ, децата и юношите чужди граждани, които търсят или са получили 
международна закрила, имат равни права по отношение на основното, средното и 
професионалното образование. Това право, обаче, не се предоставя на възрастни търсещи 
закрила, а само на тези, които са получили международна закрила (Чл. 26, ал. 1 и 2). 
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Здравеопазване

Законът за здравното осигуряване изисква чуждите граждани или лица без гражданство, 
които имат разрешение да пребивават в Р. България, да бъдат регистрирани в Националната 
здравноосигурителна каса (Чл. 3, ал. 3). Според ал. 4 от същата разпоредба, същото правило 
се отнася за лицата с бежански или хуманитарен статут, или които са получили специално 
убежище от Президента. Също така, неосигурените чужденци, които пребивават дългосрочно 
или краткосрочно в Р. България, вкл. лица с двойно българско и чуждо гражданство, трябва 
да заплатят цената на медицинското осигуряване, което им се предоставя, освен ако не 
попадат под разпоредбите на международно споразумение, по което България е страна (чл. 
39, ал. 5). Законът, обаче, не включва разпоредби касаещи недокументираните чужденци, 
което означава, че на практика те са изключени от държавното здравеопазване и са оставени 
да поемат разходите си за всякаква медицинска помощ. 

Чл. 29, ал. 1, т. 5 от ЗУБ постановява, че по време на процедурата за закрила чуждият 
гражданин има право на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно 
ползване на медицински грижи по същите условия като българските граждани, докато чл. 40, 
ал. 3, т. 7 постановява, че търсещите закрила се осигуряват за сметка на държавния бюджет. 
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

10. Eiri Ohtani, “Alternatives to detention from theory to practice - Evaluation of three engagement-based alternative to immigration detention pilot projects 
in Bulgaria, Cyprus and Poland”, налично на: https://www.epim.info/wp-content/uploads/2018/10/ATD-Evaluation-Report_FINAL.pdf , p. 29.
11. Пак там, стр. 25.

Както установи междинния регионален доклад, оценяващ три пилотни проекта за 
алтернативи на задържането, финансирани от ЕПИМ, и както гореспоменатите примери 
илюстрират, програмата по кейс мениджмът оказа значителен положителен ефект 
над мигрантите, включени в нея. В случая на България, в 97% от случаите включени в 
извадката, се наблюдава “значителен” ефект по няколко от индикаторите, като подобрено 
благосъстояние и способност за взимане на информирани решения, както и нарастване на 
доверието в системата.10 Това води до по-активно участие и ангажираност от страна на лицето 
в неговите миграционни процедури, по-добра и по-редовна комуникация между мигранта и 
държавните власти, и добре информиран процес на взимане на решения за засегнатите лица 
в България. Това може да допринесе за по-бързо и по-ефективно разрешаване на казусите, 
без нужда да се прибягва до задържане. Така, кейс мениджмънт подходът може да доведе до 
добри резултати както за мигранта, така и за държавните власти. 

От друга страна, кейс мениджмънт подходът има своите ограничения, основни между които 
са това, че не може да адресира пропуски в системата, т.е. “структурни проблеми свързани 
със самата миграционна система” или липсата на минимални стандарти на живот, което 
подкопава доверието на мигранта в системата и пречи на неговата способност за справяне.11  
Както  показват по-горния анализ и примери, в българския контекст очевидно ниските нива 
на доверие, че миграционните процедури са справедливи и че има разумна възможност да 
се получи легален статут за пребиваване в България – особено що се отнася до системата за 
международна закрила – са основен риск за прекъсване на контакта и/или укриване, който 
не може да бъде адресиран самостоятелно чрез кейс мениджмънт. 

По отношение на минималните стандарти на живот независимо от миграционния статус 
на лицето, един от съществените пропуски в системата в България е липсата на правни и 
административни механизми за хората в нерегулярна ситуация да имат достъп до дори най-
основните услуги като медицински грижи, или да имат доход, за да си подсигурят жилище 
и други разходи до момента на разрешаване на въпроса с техния миграционен статут. В 
много европейски страни (напр., Румъния, Полша, Германия) се прилагат редица добри 
практики, като, например, законоустановен “статут на толерантност”, който предоставя на 
лицата, подлежащи на връщане, достъп до пазара на труда и до основни социални услуги, 
до момента на изпълнението на връщането. 

Финално, макар, че пилотният проект за прилагане на алтернативи на задържането в 
общноста чрез използване на метода на кейс мениджмънт показа обещаващи резултати, 
бидейки пилотен проект, неговата цел бе, преди всичко, да тества метода в българския 
контекст. За да се постигнат трайни резултати и системни промени, е нужно прилагането на 
индивидуализирани алтернативи да бъде възприето от отговорните институции, взимащи 
решения, като МВР. Методът кейс мениджмънт би могъл да бъде интегриран цялостно 
в миграционната система в България, така че мащабът на положителните резултати, 
постигнати от пилотния проект, да се увеличи и да има ефект върху всички мигранти и да 
доведе до подобрение на самата система. 
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VIII. ПРЕПОРЪКИ  
Към Народното събрание и Министерски съвет

 Да се въведат законови пътеки за получаване на легален статут в България 
извън бежанската процедура, чрез подходящи режими на регуларизация и/
или толерантност за чужди граждани, които не могат да бъдат върнати и са 
добре интегрирани в общността; една от тези пътеки може да бъде законова 
възможност да се остане на работна виза  без да е нужно да се напуска 
страната и без да се наказва предишен незаконен престой и/или работа.

 Да се направят изменения в Закона за чужденците в Р. България 
и Правилника за неговото прилагане, така, че да се изисква 
индивидуализираните алтернативи на задържането да се разглеждат с 
приоритет и изрично  да се обосновава налагането на по-рестриктивна 
мярка; да се въведе редовно преразглеждане на наложената мярка, като се 
изготвят доклади, обосноваващи продължаването на рестриктивната мярка.  

 Да се въведе регулаторен механизъм и процедура за прилагането на 
механизми за оценка на уязвимостта и препращане на възможно най-ранен 
етап от административната процедура засягаща мигранта, вкл. от гранична 
полиция и при краткосрочно задържане в СДВНЧ. 

Към Държавна агенция за бежанците

 Да се подобри качеството на процедурата за предоставяне на 
международна закрила според стандартите на ЕС и практиките в други 
страни членки, така, че процентите на положителни решения за граждани 
на дадена държава, търсещи закрила в България, да са съразмерни и така да 
се намали риска от укриване и вторичните движения в ЕС.

 Да се прилагат разпоредбите на Закона за убежището и бежанците 
относно хуманитарен статут (чл. 9) с нужната свобода на преценка, така че 
да се обхванат хуманитарни случаи, базирани на здравословни причини, 
крайна бедност, степен на интеграция в България, и в такива случаи да се 
занижи стандарта за изискваните нови доказателства за допускането на 
последваща молба за закрила. 

Към Националния съвет по миграция и интеграция 

 Да се включи прилагането на индивидуализирани алтернативи на 
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задържането в Националната стратегия в областта на миграцията, убежището 
и интеграцията, и да се предвиди съответен бюджет, не на последно място 
предвид това, че Предложението на Европейската комисия  за Фонда за 
убежище и миграция 2021-2027 конкретно предвижда финансирането им.

 Да се създаде координационен механизъм за работа по мигрантските 
случаи по холистичен и синхронизиран начин, който да бъде въведен от 
всички засегнати институции (Гранична полиция, Дирекция “Миграция”, 
Държавната агенция за бежанците, и др.). Да се определя “кейс мениджър” от 
една от тези институции за всеки мигрантски случай, който да държи връзка 
с чуждия гражданин по време на всички негови миграционни и бежански 
процедури и да оказва подкрепа на всеки етап. 

 Да се включи отново в Плана за действие за 2020 година за изпълнение 
на Националната стратегия “изготвяне на проект за миграционен кодекс” 
като част от целта подобряване на междуинституционалното взаимодействие 
(включено в т. 32 в Плана за 2018г., но липсва в Плана за 2019г.), за да 
се създаде законова база за прилагане на метода кейс мениджмънт от 
държавните иниституции и да се преодолее настоящата фрагментираност 
на миграционната система в България. 

Към Министерството на труда и социалната политика; Общините

 Да се създадат алтернативни възможности за жилищно настаняване 
чрез социалните институции и/или общините, особено за уязвими чужди 
граждани и независимо от техния имиграционен статут.

 Да се въведе политика на “защитна стена”, при която мигранти в риск 
и с нередовен статут могат да имат достъп до услугите и да подават жалби 
без да се страхуват, че това може да се отрази на тяхното положение и да ги 
изложи на риск от депортация и/или задържане. 

Към НПО, работещи с мигранти

 Да прилагат метода кейс мениджмът в работата си с мигрантите, 
като проследяват случаите дългосрочно и взимат предвид нуждите им 
холистично, независимо от конкретната област, в която е специализирана 
съответната организация.

 Да се създаде онлайн “хъб” с всички налични услуги за мигранти, с 
редовно обновявана база данни на проекти, събития и места, на които са 
достъпни услугите. 

12. Европейска комисия, Proposal for a Regulation of  the European Parliament and the Council establishing the Asylum and Migration Fund, Strasbourg, 
12.06.2018, COM(2018) 471 final,  налично на:  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-asylum-migration-
fund-regulation_en.pdf 32
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