МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за убежището и бежанците
С представения законопроект се транспонират изискванията на
Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013
година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на
международна закрила (OB, L 180/60 от 29 юни 2013 г.).
Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни
2013 г. отменя Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005 година
относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане
на статут на бежанец в държавите-членки.
Основна цел на Директивата е по-нататъшно разработване на нормите за
процедурите за предоставяне и отнемане на международна закрила в
държавите-членки, с оглед на създаването на обща процедура за убежище в
Съюза.
Предложената уредба допринася за ограничаването на вторичното
движение на кандидатите, когато то се дължи на различия в правната рамка
при отделните държави-членки на ЕС.
Директива 2013/32/ЕС предвижда възможност за ускорено разглеждане
на молбите за международна закрила при точно определени обстоятелства,
когато съществува вероятност дадена молба да е явно неоснователна или
недопустима без да се засяга точността и пълнотата на разглеждането, както и
ефективният достъп на чужденеца, търсещ закрила до основните принципи и
гаранции.
Със законопроекта се актуализират основанията за явна неоснователност
на молбата, съобразени с разпоредбите на Директивата и се удължава срока за
вземане на решение в рамките на ускорена процедура, с цел гарантиране
пълнотата на разглеждането на молбата. Въведени са основания за
недопустимост на последващите молби от чужденци, търсещи международна
закрила, с цел процесуална икономия.
Директивата акцентира върху правата на лицата, търсещи закрила и поспециално правото им на достъп до правна помощ, до процедурна
информация, срещи с правни съветници или консултанти и достъп до
информацията събрана по време на разглеждането на молбата за международна
закрила от значение за вземането на решение.
С настоящия законопроект изрично се предоставя право на достъп до
чужденците, търсещи закрила, от представители на ВКБООН, правителствени
и неправителствени организации, адвокати и лица, предоставящи правна
помощ и съвети, независимо къде се намира чужденеца - на ГКПП, транзитна
зона, места за задържане или домове за настаняване. Законопроектът
предвижда текстове, с които се гарантира, че чужденците, търсещи закрила са
информирани относно реда за подаване на молба за международна закрила,
процедурите, които следват и последиците от тях.
Процедурата по разглеждане на молбата следва да бъде организирана по
начин, който дава възможност на компетентните органи да преценят всички
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относими факти, свързани с разглеждането на молбите, като целта е решението
да се взема възможно най-бързо. Със законопроекта се въвеждат предвидените
в Директивата срокове относно регистриране на молбата в срок до 3 работни
дни, ако е подадена пред органите на Държавната агенция за бежанците и в
срок до 6 дни, ако е подадена до друг орган, както и произнасяне по молбата за
международна закрила в рамките на 6 месеца, като при изрично посочени
обстоятелства този срок може да се удължи. Процесът по разглеждане на
молбите е оптимизиран, като се отменя практиката за задължително
провеждане на производство за определяне на държавата-членка, компетентна
да разгледа молбата за международна закрила (Глава 6, раздел Іа от ЗУБ) и
вместо това ще се провежда само при наличието на данни за компетентност за
разглеждане на молбата от друга държава-членка на ЕС.
В съответствие с текстовете на Директивата настоящият законопроект
заменя императивната разпоредба относно ежегодно приемане на национални
списъци за определянето на сигурни държави по произход и трети сигурни
държави с диспозитивна, тъй като наличието на такъв списък не винаги е
определящо за прилагането на процедурата за предоставяне на международна
закрила
С приемането на този законопроект Република България напълно ще
изпълни ангажимента си за въвеждане в българското законодателство на
общите и най-високи стандарти, дефинирани в процеса на изграждане на
Общата европейска система на убежището, при строго зачитане на основните
права.
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