СПРАВКА
за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за
нормативните актове на документи относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. (Обн. ДВ, бр. 51 от 2011 г., изм. и
доп. бр. 41 от 2013 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 60 и 61 от 2014 г., бр. 40 и 57 от 2015 г., бр. 79 от 2016 г., бр. 51 и 81 от 2017 г., бр. 57 от
2018 г., бр. 27, 47 и 93 от 2019 г.)
№

Подател

Бележки/ Предложения/ Констатации
В съответствие с отговорностите по мандата си Върховният комисар
на ООН за бежанците (ВКБООН) използва възможността да
представи коментари по предложения Проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ).

1.

ВКБООН

ВКБООН представя тези коментари в качеството си на агенция, на
която е възложена отговорност от Общото събрание на ООН да
осигурява международна закрила на бежанците в рамките на мандата
си и да подпомага правителствата при търсенето на трайни решения
на проблема с бежанците. Параграф 8 от Статута на ВКБООН
определя отговорността на ВКБООН да упражнява надзор върху
прилагането на международните конвенции за закрила на бежанците,
а член 35 от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г.
(„Конвенция от 1951 г.“) и член ІІ от Протокола за статута на
бежанците от 1967 г. („Протокол от 1967 г.“) задължават държавите
страни по Конвенцията да си сътрудничат с ВКБООН при
изпълнението на мандата му, по-специално като улесняват
задължението на ВКБООН да упражнява надзор върху прилагането
на разпоредбите на Конвенцията от 1951 г. и Протокола от 1967 г.
Това е отразено и в правото на Европейския съюз, включително
посредством общото позоваване на Конвенцията от 1951 г. в член 78,
параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз

Приети/
неприети

Мотиви

(ДФЕС). Отговорността на ВКБООН по надзора се упражнява
отчасти и чрез тълкувателни насоки по значението на разпоредбите и
термините в Конвенцията от 1951 г., както и чрез представянето на
коментари по предложения за закони и политики, които засягат
закрилата на бежанците и трайните решения за тях.
ВКБООН има също така мандат, възложен от Общото събрание на
Обединените нации, за предотвратяване и намаляване на случаите на
лица без гражданство по света, както и за защита на правата на
лицата без гражданство. В резолюции, приети през 1994 г. и 1995 г.,
Общото събрание на ООН възлага на ВКБООН мандат в световен
мащаб за идентифициране, предотвратяване и намаляване на
случаите на лица без гражданство и международната закрила на лица
без гражданство.
ВКБООН приветства усилията на българското правителство за
създаване на справедлива и ефективна процедура за предоставяне на
статут на лице без гражданство, както и готовността за подобряване
на съществуващата законодателна рамка с цел да се гарантират
навременната идентификация и ефективният достъп до права на
такива лица, в съответствие с изискванията на международното
законодателство и съдебна практика. ВКБООН оценява високо
поетите от Република България ангажименти на Форума за лицата
без гражданство през 2019 г., и припомня, че те предвиждат и
действия, за да се усъвършенства процедурата за предоставяне на
статут на лице без гражданство.
Отчитайки въведените важни процедурни гаранции в Закона за
чужденците в Република България и Правилника за неговото
прилагане, ВКБООН би желал да предложи изменения, които, ако
бъдат приети, биха допринесли както за допълнителното
усъвършенстване на процедурата, така и за укрепване на гаранциите,

по-специално по отношение на достъпа
идентификацията на лицата без гражданство.

до

процедура

и

ВКБООН изразява загриженост, че съществуващото законодателство
не съдържа достатъчно гаранции, че всички лица, намиращи се на
територията на страната, могат да подадат заявление за предоставяне
на статут на лице без гражданство. ВКБООН припомня, че, въпреки
че Конвенцията от 1954 г. не урежда изрично процедури за
предоставяне на статут на лице без гражданство, от нея имплицитно
произтича отговорност за договарящите се страни да идентифицират
всички лица без гражданство, за да им осигурят подходящи
стандарти на отнасяне съгласно Конвенцията. Член 63а, ал.1 от
ППЗЧРБ предвижда, че заявлението се подава лично в дирекция
"Миграция" или в сектори и групи "Миграция" при ОДМВР. Тази
разпоредба и практическото ѝ прилагане съществено възпрепятстват
лицата, настанени в Специалните домове за временно настаняване на
чужденци, да подадат такова заявление, въпреки изискването за
осигуряване на достъп до процедура за предоставяне на статут на
лице без гражданство на всички лица, независимо от това дали
пребивават законно на територията.
Също така, ВКБООН припомня, че обстоятелството, че дадено
принудително настанено лице е без гражданство е от значение за
законосъобразността на неговото принудително настаняване.
За да бъде законосъобразно, принудителното настаняване трябва да
преследва законова цел. По отношение на връщането, когато се
установи, че няма държава, в която лицето да бъде върнато, тъй като
е лице без гражданство, принудителното настаняване губи своята
законова цел – осъществяване на връщането – и се счита за
произволно, в нарушение на международното, европейско и
национално законодателство.

Член 15 (4) от Директива 2008/115/ЕО, както и чл. 44, ал. 8 от ЗЧРБ
изрично предвиждат, че когато се установи, че вече не съществува
разумна възможност по правни или технически причини за
принудителното извеждане на чужденеца, лицето се освобождава
незабавно. Следователно, предоставянето на възможност на лицата,
принудително настанени в СДВНЧ да подадат молба за предоставяне
на статут на лице без гражданство, би допринесло не само за
подобряване на идентификацията и достъпа им до права, но и за
спазване на изискванията на международното, европейското и
национално законодателство относно задържането.
Следва да се отбележи, че за някои кандидати в производство за
статут на лице без гражданство може да има реалистична
перспектива за приемане или реадмисия в друга държава, което в
някои случаи се осъществява чрез придобиване или повторно
придобиване на гражданство. Тези случаи поставят въпроса за
сътрудничеството между държавите за намиране на найподходящото решение. Усилията за осигуряване на приемане или
реадмисия в друга държава може да са оправдани, но към тях следва
да се пристъпи след производството за статут на лице без
гражданство. В тези случаи признаването на кандидата като лице без
гражданство е необходимо, за да се осигури пълна защита на
правата, които му се полагат.
Както бе посочено по-горе, в Конвенцията от 1954 г. няма основание
да се изисква кандидатът за статут на лице без гражданство да се
намира законно в държавата. Такова изискване е изключително
несправедливо предвид това, че липсата на гражданство води до
отказ да се издават на лица без гражданство самите документи,
необходими за законно влизане или пребиваване в която и да е
държава. Чл. 21и, ал. 4 от ЗЧРБ също предвижда, че на лице с

предоставен статут на лице без гражданство, което не отговаря на
условията за разрешаване на постоянно или дългосрочно
пребиваване на територията на Република България, може да бъде
разрешено продължително пребиваване. Същевременно, член 63г,
алинея 2 от ППЗЧРБ изисква към заявлението да се предостави
документ за законно пребиваване. Според Определение на Върховен
административен съд „не е необходимо наличие на документ за
законно пребиваване на лице което претендира предоставяне на
статут на лице без гражданство. Налице е противоречие между
законов и подзаконов акт – колизия между ЗЧРБ и ППЗЧРБ, като е
следвало да се приложи закона, в който не фигурира изрично текст,
задължаващ лице, което подава заявление за предоставяне статут на
лице без гражданство, да притежава документ за законно
пребиваване на територията на Р. България“. ВКБООН препоръчва
да бъдат въведени изменения в член 63г, алинея 2, за да се гарантира,
че тя съответства на съдебната практика.
По отношение на останалите документи, които се изисква да бъдат
приложени към заявлението за предоставяне на статут на лице без
гражданство съгласно член 63г, алинея 2 ППЗЧРБ, ВКБООН
припомня, че предвид естеството на липсата на гражданство,
кандидатите за статут на лице без гражданство често не са в
състояние да обосноват молбата си с много, ако въобще имат
някакви, документни доказателства. Провеждащите процедурата
органи трябва да отчитат това, като, когато е подходящо, проявяват
разбиране към обясненията в показанията относно липсата на
определени доказателства.
ВКБООН препоръчва следните изменения:
1. В член 63а, алинея 1 след дирекция „Миграция“ се добавят Не се приема.
думите: „включително специалните домове за временно
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2. Член 63г, алинея 2 се изменя така: Към заявлението се прилага Приема се частично.
удостоверение за раждане, официални документи, удостоверяващи
обстоятелствата по ал. 1, и документ за законното му пребиваване на
територията на Република България, ако такъв е наличен. В
случаите, когато някой от посочените документи не може да бъде

Редакцията е отразена в
проекта ПМС

предоставен, чужденецът, посочва причините за това.

2.

Българска
асоциация
на управляващите
дружества

От името на Българската асоциация на управляващите дружества
(БАУД) бих желал да Ви благодаря най-сърдечно за предоставената
ни възможност да участваме в публичната обсъждане на проекта на
ПП на ЗЧРБ („Проекта“). С Проекта се създават условия за
практическото прилагане на Закона за чужденците в Република
България и в частност – за прилагане на текстовете, свързани с
възможността да се направят портфейлни инвестиции с оглед
получаване на право на постоянно пребиваване. Този тип
инвестиции могат да изиграят позитивна роля както за капиталовия
пазар, така и за реалната икономика, доколкото парите, инвестирани
в дялове на колективни инвестиционни схеми (КИС), в крайна
сметка чрез инвестициите на КИС в акции и облигации, търгувани на
регулиран пазар, ще финансират проекти на предприятията от
реалния сектор и ще спомогнат за тяхното капитализиране чрез
механизмите на капиталовия пазар. Предоставяме на Вашето
внимание някои бележки, коментари и предложения, които по наше
мнение, ако бъдат отчетени, ще допринесат за допълнително
прецизиране на правната уредба, свързана с извършването на
инвестиции в акции и дялове КИС като годно средство за
кандидатстване и получаване на право на постоянно пребиваване от
чужденци. По § 14 и промените в Приложение № 4 към чл. 34, ал. 1.
2
Предлагаме в Заявлението за предоставяне на право за постоянно

пребиваване на чужденец в Република България да се коригира
следният текст:
□ „инвестиционната ми им стратегия е насочена основно в Не се приема.
инвестиции в акции и/или облигации по буква "а" - чл.25, ал.1, т.6, б.
в, предл. вв) / my their investment strategy is focused mainly on
investments in shares and / or bonds under letter "a" - Art. 25, para 1, item
6, letter c, prop. сс);“
Мотиви: Възможността за получаване на право за постоянно
пребиваване от чужденци при инвестиране на 1 милион лева в
дялове на КИС е обвързано с условието по чл. 25, ал.1, т. 6, б. „в“,
подбуква „вв“ от ЗЧРБ инвестиционната стратегия на съответната
КИС (а не инвестиционата стратегия на лицето, кандидатстващо за
разрешение за постоянно пребиваване) да е насочена основно в
инвестиции в акции и/или облигации по буква "а" от същата
разпоредба.
Същевременно, считаме, че следва в законодателството по-ясно да се Приема се по принцип.
дефинира значението на израза, използван в чл. 25, ал.1, т. 6, б. „в“,
подбуква „вв“ от ЗЧРБ инвестиционната стратегия на КИС да е
„насочена основно“ (в инвестиции в акции и/или облигации по буква
"а). Следва да се прецени дали е възможно това да стане на ниво ПП
на ЗЧРБ, като в допълнителните разпоредби се уточни какво се
разбира под използвания в закона израз. Според нас, целесъобразно е
да има количествен критерий, съгласно който инвестициите на КИС
(в която се инвестира с цел получаване на право на постоянно
пребиваване от чужденци) в акции и/или облигации на компании,
търгувани на регулиран пазар или многостранна система за търговия
(МСТ) в Република България, следва да са в размер на например 50
на сто и повече от активите на КИС съгласно последно
публикувания годишен или полугодишен финансов отчет на КИС.
Такава пропорция на инвестициите в акции и/или облигации на
предприятия, търгувани на българска фондова борса или МСТ,
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условията, посочени в
Закона за чужденците в
Република България
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посоченото условие по
чл. 25, ал.1, т. 6, б. „в“,
подбуква „вв“ от ЗЧРБ
„насочена основно“ в
инвестиции в акции и/или
облигации по буква "а“,
може да намери място в
Допълнителните
разпоредби на Закона за
чужденците в Република
България,
като
конкретният
текст
следва да бъде обсъден с
компетентните
структури.

осигурява по наше мнение основната насоченост на стратегията на
КИС да бъде в инвестиции във финансови инструменти на български
емитенти и в крайна сметка – в българската икономика, което е и
целта на новата разпоредба на чл. 25, ал. 1, т. 6, б. „в“ от ЗЧРБ.
В съответствие с отговорностите по мандата си Върховният комисар
на ООН за бежанците (ВКБООН) използва възможността да
представи коментари по предложения Проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ).

3.

М. Ш.
ВКБООН

ВКБООН представя тези коментари в качеството си на агенция, на
която е възложена отговорност от Общото събрание на ООН да
осигурява международна закрила на бежанците в рамките на мандата
си и да подпомага правителствата при търсенето на трайни решения
на проблема с бежанците. Параграф 8 от Статута на ВКБООН
определя отговорността на ВКБООН да упражнява надзор върху
прилагането на международните конвенции за закрила на бежанците,
а член 35 от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г.
(„Конвенция от 1951 г.“) и член ІІ от Протокола за статута на
бежанците от 1967 г. („Протокол от 1967 г.“) задължават държавите
страни по Конвенцията да си сътрудничат с ВКБООН при
изпълнението на мандата му, по-специално като улесняват
задължението на ВКБООН да упражнява надзор върху прилагането
на разпоредбите на Конвенцията от 1951 г. и Протокола от 1967 г.
Това е отразено и в правото на Европейския съюз, включително
посредством общото позоваване на Конвенцията от 1951 г. в член 78,
параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз
(ДФЕС). Отговорността на ВКБООН по надзора се упражнява
отчасти и чрез тълкувателни насоки по значението на разпоредбите и
термините в Конвенцията от 1951 г., както и чрез представянето на
коментари по предложения за закони и политики, които засягат

закрилата на бежанците и трайните решения за тях.
ВКБООН има също така мандат, възложен от Общото събрание на
Обединените нации, за предотвратяване и намаляване на случаите на
лица без гражданство по света, както и за защита на правата на
лицата без гражданство. В резолюции, приети през 1994 г. и 1995 г.,
Общото събрание на ООН възлага на ВКБООН мандат в световен
мащаб за идентифициране, предотвратяване и намаляване на
случаите на лица без гражданство и международната закрила на лица
без гражданство.
ВКБООН приветства усилията на българското правителство за
създаване на справедлива и ефективна процедура за предоставяне на
статут на лице без гражданство, както и готовността за подобряване
на съществуващата законодателна рамка с цел да се гарантират
навременната идентификация и ефективният достъп до права на
такива лица, в съответствие с изискванията на международното
законодателство и съдебна практика. ВКБООН оценява високо
поетите от Република България ангажименти на Форума за лицата
без гражданство през 2019 г., и припомня, че те предвиждат и
действия, за да се усъвършенства процедурата за предоставяне на
статут на лице без гражданство.
Отчитайки въведените важни процедурни гаранции в Закона за
чужденците в Република България и Правилника за неговото
прилагане, ВКБООН би желал да предложи изменения, които, ако
бъдат приети, биха допринесли както за допълнителното
усъвършенстване на процедурата, така и за укрепване на гаранциите,
по-специално по отношение на достъпа до процедура и
идентификацията на лицата без гражданство.
ВКБООН изразява загриженост, че съществуващото законодателство

не съдържа достатъчно гаранции, че всички лица, намиращи се на
територията на страната, могат да подадат заявление за предоставяне
на статут на лице без гражданство. ВКБООН припомня, че, въпреки
че Конвенцията от 1954 г. не урежда изрично процедури за
предоставяне на статут на лице без гражданство, от нея имплицитно
произтича отговорност за договарящите се страни да идентифицират
всички лица без гражданство, за да им осигурят подходящи
стандарти на отнасяне съгласно Конвенцията. Член 63а, ал.1 от
ППЗЧРБ предвижда, че заявлението се подава лично в дирекция
"Миграция" или в сектори и групи "Миграция" при ОДМВР. Тази
разпоредба и практическото ѝ прилагане съществено възпрепятстват
лицата, настанени в Специалните домове за временно настаняване на
чужденци, да подадат такова заявление, въпреки изискването за
осигуряване на достъп до процедура за предоставяне на статут на
лице без гражданство на всички лица, независимо от това дали
пребивават законно на територията.
Също така, ВКБООН припомня, че обстоятелството, че дадено
принудително настанено лице е без гражданство е от значение за
законосъобразността на неговото принудително настаняване.
За да бъде законосъобразно, принудителното настаняване трябва да
преследва законова цел. По отношение на връщането, когато се
установи, че няма държава, в която лицето да бъде върнато, тъй като
е лице без гражданство, принудителното настаняване губи своята
законова цел – осъществяване на връщането – и се счита за
произволно, в нарушение на международното, европейско и
национално законодателство.
Член 15 (4) от Директива 2008/115/ЕО, както и чл. 44, ал. 8 от ЗЧРБ
изрично предвиждат, че когато се установи, че вече не съществува
разумна възможност по правни или технически причини за
принудителното извеждане на чужденеца, лицето се освобождава

незабавно. Следователно, предоставянето на възможност на лицата,
принудително настанени в СДВНЧ да подадат молба за предоставяне
на статут на лице без гражданство, би допринесло не само за
подобряване на идентификацията и достъпа им до права, но и за
спазване на изискванията на международното, европейското и
национално законодателство относно задържането.
Следва да се отбележи, че за някои кандидати в производство за
статут на лице без гражданство може да има реалистична
перспектива за приемане или реадмисия в друга държава, което в
някои случаи се осъществява чрез придобиване или повторно
придобиване на гражданство. Тези случаи поставят въпроса за
сътрудничеството между държавите за намиране на найподходящото решение. Усилията за осигуряване на приемане или
реадмисия в друга държава може да са оправдани, но към тях следва
да се пристъпи след производството за статут на лице без
гражданство. В тези случаи признаването на кандидата като лице без
гражданство е необходимо, за да се осигури пълна защита на
правата, които му се полагат.
Както бе посочено по-горе, в Конвенцията от 1954 г. няма основание
да се изисква кандидатът за статут на лице без гражданство да се
намира законно в държавата. Такова изискване е изключително
несправедливо предвид това, че липсата на гражданство води до
отказ да се издават на лица без гражданство самите документи,
необходими за законно влизане или пребиваване в която и да е
държава. Чл. 21и, ал. 4 от ЗЧРБ също предвижда, че на лице с
предоставен статут на лице без гражданство, което не отговаря на
условията за разрешаване на постоянно или дългосрочно
пребиваване на територията на Република България, може да бъде
разрешено продължително пребиваване. Същевременно, член 63г,

алинея 2 от ППЗЧРБ изисква към заявлението да се предостави
документ за законно пребиваване. Според Определение на Върховен
административен съд „не е необходимо наличие на документ за
законно пребиваване на лице което претендира предоставяне на
статут на лице без гражданство. Налице е противоречие между
законов и подзаконов акт – колизия между ЗЧРБ и ППЗЧРБ, като е
следвало да се приложи закона, в който не фигурира изрично текст,
задължаващ лице, което подава заявление за предоставяне статут на
лице без гражданство, да притежава документ за законно
пребиваване на територията на Р. България“. ВКБООН препоръчва
да бъдат въведени изменения в член 63г, алинея 2, за да се гарантира,
че тя съответства на съдебната практика.
По отношение на останалите документи, които се изисква да бъдат
приложени към заявлението за предоставяне на статут на лице без
гражданство съгласно член 63г, алинея 2 ППЗЧРБ, ВКБООН
припомня, че предвид естеството на липсата на гражданство,
кандидатите за статут на лице без гражданство често не са в
състояние да обосноват молбата си с много, ако въобще имат
някакви, документни доказателства. Провеждащите процедурата
органи трябва да отчитат това, като, когато е подходящо, проявяват
разбиране към обясненията в показанията относно липсата на
определени доказателства.
ВКБООН препоръчва следните изменения:
1. В член 63а, алинея 1 след дирекция „Миграция“ се добавят Горните коментари.
думите: „включително специалните домове за временно настаняване
на чужденци“
2. Член 63г, алинея 2 се изменя така: Към заявлението се прилага
удостоверение за раждане, официални документи, удостоверяващи
обстоятелствата по ал. 1, и документ за законното му пребиваване на

територията на Република България, ако такъв е наличен. В
случаите, когато някой от посочените документи не може да бъде
предоставен, чужденецът, посочва причините за това.
Във връзка с публикувания за обсъждане проект на ПМС за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на
Министерския съвет от 2011 г. правя следните предложения:

4.

5.

Ю.Д.

омбудсман на
Република
България

1. В чл. 9 от ППЗЧРБ да бъдат отменени ал. 1 и ал. 3
Мотиви: Чл. 28, ал. 4 от ЗЧРБ е изменен ДВ, бр. 17 от 25 февруари
2020 г., като лицата, извършващи хотелиерство при настаняване на
чужденец го регистрират в регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за
туризма, с което отпада необходимостта от поддържане на
специален регистър за чужденци и предоставяне на информацията за
настанените чужденци.
2. В § 3 от Допълнителните разпоредби на ППЗЧРБ, текста „чл.
42, ал. 2“ да бъде променен на „чл. 42, ал. 3“.
Мотиви: С обнародваните изм. и доп. ДВ, бр. 81 от 10 октомври 2017
г. на ППЗЧРБ е създадена нова ал. 2 на чл. 42, като предишната ал. 2
е станала ал. 3
До омбудсмана на Република България през годините са постъпвали
много жалби от чужди граждани, пребиваващи в страната за дълъг
период от време. Сред тях, лицата без гражданство се открояват като
специфична категория чужденци, чиито основни права в социалната
сфера, здравеопазването и други области на общественополитическия живот са ограничени. В много от тези случаи лицата
са напълно интегрирани в България и не желаят да се завърнат в
страната си по произход. Във връзка с този проблем, от
институцията на омбудсмана бяха предприети редица действия,

Приема се.
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включително и предложения за законодателни промени.
Също така, омбудсманът на Република България, съгласно чл. 19, ал.
2 от Закона за омбудсмана, изпълнява функциите на Национален
превантивен механизъм по смисъла и в съответствие с
Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на
обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко,
нечовешко или унизително отнасяне или наказание, приет на 18
декември 2002 г. Екипи на институцията многократно са извършвали
проверки в Специалните домове за временно настаняване на
чужденци (СДВНЧ) в град София и град Любимец, по време на
които са констатирани административните проблеми, с които се
сблъскват лицата без гражданство, задържани в СДВНЧ.
В тази връзка, омбудсманът използва възможността да изрази
следното становище относно изготвения Проект на Постановление
на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ).
Два важни международни акта, уреждащи статута на лицата без
гражданство и ратифицирани от България, са Конвенцията за статута
на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню
Йорк, и Конвенцията за намаляване на случаите на лица без
гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк. С
ратифицирането.им се изгражда правна рамка за решаване на
проблемите, свързани с апатридите, в границите на установените от
международното право стандарти, както и осъществяване на
сътрудничество между отделните държави при решаване на
конфликтни ситуации от регионален характер.
Положителен е фактът, че през 2011 г. и 2016 г. бяха приети промени
в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), уреждащи
условията и редът за предоставяне на статут на лице без гражданство
в Република България. Въпреки това е възможно процедурата за

предоставяне на статут на лице без гражданство да се оптимизира.
Така например, съществуващото законодателство не съдържа
достатъчно гаранции, че всички лица, намиращи се на територията
на страната, могат да подадат заявление за предоставяне на статут на
лице без гражданство. Въпреки че Конвенцията от 1954 г. не урежда
изрично процедури за предоставяне на статут на лице без
гражданство, от нея произтича отговорност за договарящите се
страни да идентифицират всички лица без гражданство, за да им
осигурят подходящи стандарти на отнасяне съгласно Конвенцията.
Член 63а, ал. 1 от ППЗЧРБ предвижда, че заявлението се подава
лично в дирекция "Миграция" или в сектори и групи "Миграция" при
ОДМВР. Тази разпоредба и практическото й прилагане съществено
възпрепятстват лицата, настанени в Специалните домове за
временно настаняване на чужденци, да подадат такова заявление,
въпреки изискването за осигуряване на достъп до процедура за
предоставяне на статут на лице без гражданство на всички лица,
независимо от това дали пребивават законно на територията на
страната.
Също така, за да бъде законосъобразно, принудителното настаняване
в СДВНЧ трябва да преследва законова цел - връщане на
задържаното лице в страната по произход. По отношение на
връщането, ако се установи, че няма държава, в която лицето да бъде
върнато, тъй като е лице без гражданство, принудителното
настаняване губи своята законова цел и е в нарушение на
международното, европейско и национално законодателство.
Член 15 (4) от Директива 2008/115/ЕО, както и чл. 44, ал. 8 от ЗЧРБ Не се приема.
изрично предвиждат, че когато се установи, че вече не съществува
разумна възможност по правни или технически причини за
принудителното извеждане на чужденеца, лицето се освобождава
незабавно. Следователно, предоставянето на възможност на лицата,
принудително настанени в СДВНЧ да подадат молба за предоставяне
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на статут на лице без гражданство, би допринесло не само за
подобряване на идентификацията и достъпа им до права, но и за
спазване на изискванията на международното, европейското и
национално законодателство относно задържането.
Още повече, в Конвенцията от 1954 г. няма основание да се изисква
кандидатът за статут на лице без гражданство да се намира законно в
държавата. Такова изискване е несправедливо предвид това, че
липсата на гражданство води до отказ да се издават на лица без
гражданство самите документи, необходими за законно влизане или
пребиваване в която и да е държава. Чл. 21 и, ал. 4 от ЗЧРБ също
предвижда, че на лице с предоставен статут на лице без гражданство,
което не отговаря на условията за разрешаване на постоянно или
дългосрочно пребиваване на територията на Република България,
може
да
бъде
разрешено
продължително
пребиваване.
Същевременно, член 63г. ал. 2 от ППЗЧРБ изисква към заявлението
да се представи и документ за законно пребиваване.
Това противоречие е посочено и в Определение № 2481 по
административно дело № 1377/17.02.2020 г. на Върховния
административен съд, а именно: „не е необходимо наличие на
документ за законно пребиваване на лице, което претендира
предоставяне на статут на лице без гражданство. Налице е
противоречие между законов и подзаконов акт - колизия между
ЗЧРБ и ППЗЧРБ, като е следвало да се приложи закона, в който не
фигурира изрично текст, задължаващ лице, което подава заявление
за предоставяне статут на лице без гражданство, да притежава
документ за законно пребиваване на територията на Р. България“. В
тази връзка считам, че е необходимо да бъдат въведени изменения в
член 63г, ал. 2 на ППЗЧРБ, за да се гарантира, че тя съответства на Приема се частично.
съдебната практика.
По отношение на останалите документи, които се изисква да бъдат
приложени към заявлението за предоставяне на статут на лице без
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Законовата разпоредба
не възпрепятства лицата,
настанени в СДВНЧ да
подадат заявление, при
заявено желание от тяхна
страна, поради което не
би се стигнало до
възпрепятстване
на
достъпа до процедура за
предоставяне на статут
на лице без гражданство.

Редакцията е отразена в
проекта ПМС

гражданство съгласно член 63г, ал. 2 на ППЗЧРБ становището на
омбудсмана е, че предвид естеството на липсата на гражданство.
кандидатите за статут на лице без гражданство често не са в
състояние да обосноват молбата си с много документални
доказателства. Провеждащите процедурата органи следва да отчетат
това и да прилагат индивидуален подход при разглеждането на всеки
конкретен случай.

