
РЕШЕНИЕ 
 

№ 610 

София, 01/18/2006 
 

В ИМЕТО НА НАРОДА 
 
Върховният административен съд на Република България - Трето 
отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и 
пета година в състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЕНКА ИВАНОВА 
ЧЛЕНОВЕ:ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА 

ГАЛИНА ХРИСТОВА 
при секретар Мариана Калчева и с участието
на прокурора Анна Банкова изслуша докладваното
от съдията ГАЛИНА ХРИСТОВА 

 

по адм. дело № 7798/2005.  
 
 
Производството е по реда на чл. 87 и следв. от Закона за убежището 
и бежанците (ЗУБ). Образувано е по жалба от Ахмед Хасан, 
гражданин на Ирак, срещу решение № 457/24.06.2005 г. на 
председателя на Държавната агенция за бежанците при МС. 
Жалбоподателят твърди, че обжалваният административен акт е 
незаконосъобразен като издаден в противоречие с материалноправни 
норми, отменително основание по чл. 12, т. 4 от ЗВАС и се моли съдът 
да го отмени. 
Ответната страна – председателят на Държавната агенция за 
бежанците при МС – чрез процесуалния си представител намира 
жалбата за неоснователна. 
Представителят на Върховна административна прокуратура дава 
заключение за неоснователност на жалбата по изложени в 
пледоарията съображения. 
Върховният административен съд – трето отделение, като взе предвид 
изразените от страните становища и извърши проверка за 
законосъобразност на обжалвания административен акт, приема за 
установено следното : 
Жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество 
е и ОСНОВАТЕЛНА. 
С обжалваното решение председателят на Държавната агенция за 
бежанците при МС на основание чл. 78 от ЗУБ, във връзка с чл. 15, т. 
7 от същия закон е прекратил производството за предоставяне статут 



на Ахмед Хасан поради изтичане на тримесечен срок от спиране на 
производството. 
Обжалваният административен акт е незаконосъобразен и следва да 
бъде отменен, а делото да бъде върнато като преписка на 
административния орган за ново произнасяне. 
Видно от доказателствата, съдържащи се в административната 
преписка, производството по предоставяне статут е започнало по 
молба на чужденеца, вх. № 2/03.01.2005 г., в резултат на която са 
проведени с него две интервюта. В резултат на изложените по време 
на интервютата факти от страна на жалбоподателя Хасан, 
длъжностното лице - интервюист приема, че чужденецът отказва 
съдействие и предлага производството да бъде спряно. С решение № 
163/22.03.2005 г. председателят на Държавната агенция за бежанците 
при МС на основание чл. 77, ал. 1 от ЗУБ, вр. чл. 14, т. 3 от същия 
закон е спрял производството за предоставяне на статут. Същото е 
прекратено поради изтичане на тримесечен срок от спирането му с 
решение № 457/24.06.2005 г., което е предмет на настоящото съдебно 
производство. 
При така установеното от фактическа страна съдът приема от правна 
страна, че издаденият административен акт за прекратяване на 
производството е незаконосъобразен. Тъй като на съдебен контрол 
подлежи само решението за прекратяване на производството, а не и 
решението за спиране, то при осъществяване контрол за 
законосъобразност на обжалвания административен акт, с който 
производството по предоставяне статут е прекратено, следва да се 
извърши проверка и на предхождащия го административен акт за 
спиране на производството. Върховният административен съд - трето 
отделение приема, че производството по предоставяне статут 
незаконосъобразно е спряно на основание чл. 14, т. 3 от ЗУБ. 
Цитираната разпоредба предвижда, че производството за 
предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут се спира, 
когато чужденецът без основателни причини отказва да съдейства на 
длъжностните лица от Държавната агенция за бежанците при МС за 
изясняване на обстоятелствата, свързани с неговата молба. 
Настоящият съдебен състав намира, че даването на противоречиви 
обяснения от страна на чужденеца по време на проведените с него 
интервюта не предствалява отказ от съдействие на длъжностните 
лица по смисъла на чл. 14, т. 3 от ЗУБ. Отказ от съдействие е налице 
при такова поведение на кандидата, с което последният не 
предоставя никакви факти относно личността си и бежанската си 
история и не отговаря на зададените по време на интервютата 
въпроси. Наличието на противоречия в представената от чужденеца 
бежанска история според настоящия съдебен състав има значение 
при разглеждане по същество на въпроса дали искането за даване на 
статут е основателно или неоснователно и може да обуслови 



издаването на административен акт - отказ за представяне статут на 
бежанец или хуманитарен статут, но не представлява отказ от 
съдействие по смисъла на чл. 14, т. 3 от ЗУБ. Следователно в 
настоящия случай производството незаконосъобразно е било спряно, 
респективно прекратяването на същото е в нарушение на закона. По 
тази причина обжалваното решение следва да бъде отменено като 
делото бъде върнато на административния орган с указания да се 
произнесе по съществото на искането за предоставяне на статут при 
преценка основателността или неоснователността на молбата. 
Водим от гореизложеното и на основание чл. 91 от ЗУБ, чл. 28 от 
ЗВАС, вр. чл. 42 от ЗАП, Върховният административен съд - трето 
отделение, 

РЕШИ:РЕШИ:РЕШИ:РЕШИ: 
 
 
ОТМЕНЯОТМЕНЯОТМЕНЯОТМЕНЯ    решение № 457/24.06.2005 г. на председателя на 
Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет. 
ВРЪЩАВРЪЩАВРЪЩАВРЪЩА    делото като преписка на административния орган за 
произнасяне по същество по молбата на Ахмед Хасан, гражданин на 
Ирак, съобразно дадените с настоящото решение задължителни 
указания. 
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред 
петчленен състав на Върховния административен съд в 
четиринадесетдневен срок от съобщението до страните. 
 
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Пенка Иванова 
секретар: ЧЛЕНОВЕ:/п/ Веселина Кълова 

/п/ Галина Христова 
Г.Х. 


