
РЕШЕНИЕ 
 

№ 7937 

София, 06/30/2008 
 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЕНКА ИВАНОВА 
ЧЛЕНОВЕ:КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА 

ТАНЯ КУЦАРОВА 
при секретар Мариана Калчева и с участието
на прокурора Маруся Миндилева изслуша докладваното
от съдията ТАНЯ КУЦАРОВА 

 

по адм. дело № 11774/2007.  
 
 
Производството е по реда на чл. 145 от Административнопроцесуалния 
кодекс / АПК/, вр. чл. 87 от Закона за убежището и бежанците. 
Образувано е по жалбата на Халед Абузед Албашир гражданин на Судан 
против решение № 598 от 25.10.2007г. на председателя на Държавната 
агенция за бежанците, с което му е отказано предоставяне статут на бежанец 
и хуманитарен статут. Твърди, че решението е незаконосъобразно, тъй като 
няма мотивиране относно сигурността на страната по произход. Моли за 
неговата отмяна. 
Ответникът по жалабта - председател на ДАБ, представляван по пъмномощие 
от юрисконсулт, оспорва жалбата като неоснователна. Моли за нейното 
отхвърляне. 
Представителят на Върховната административна прокуратура представя 
мотивирано становище за неоснователност на жалбата. 
Жалбата е подадена в срока по чл. 87 от ЗУБ от страна в административното 
производство - адресат на обжалвания индивидуален административен акт с 
пряк правен интерес от оспорване, поради което е допустима за разглеждане 
по същество. Разгледана по същество е основателна. 
С оспореното в настоящото съдебно производство решение № 598 от 
25.10.2007г. председателят на Държавната агенция за бежанците е отказал на 
жалбоподателя Халед Абузед Албашир, гражданин на Судан, по молба № 
2329 от 23.07.2007г. предоставяне на статутна бежанец и хуманитарен статут, 
мотивирайки се с липса на законовите предпоставки по чл. 8 и чл. 9 от ЗУБ1, 
изхождайки от противоречия в показаниятапри проведеното интервю. В хода 



на административното производство са били извършени всички предписани 
от закона процесулани действия, като в преписката, представена по делото се 
съдържат необходимите за произнасяне по молбата доказателства. Проведено 
е интервю на разбираем за молителя език. В решението си 
административният орган е обсъдил данните, поличени в резултат на 
интервюто, съдържащи се в бежанската история на молителя. , но не е 
направен цялостен и задълбочен анализ относно сигурността на страната по 
произход, в светлината на относимите по спора обстоятелства за 
предоставяне на статут по чл. 8 и чл. 9 от ЗУБ, съдържащи се в представената 
в преписката справка.  
От данните, изнесени в интревюто се установява, че молителят е напуснал 
родното си село, в което е живял със семейството си поради тоа , че при 
нападение от страна на въоръжените формирования "джанджауиди", 
членовете на семейството му са били убити. Живи са останали само той е 
едната му сестра. След нападението молителят е заминал за Порт Судан с 
намерение да напусне страната. Предвид липдсата на средства и кражбата на 
документи, се е наложило да работи като общ работник в едни ресторант. 
напуснал е нелегално страната с кораб до Турция, след което е влязъл на 
територията на Република България, където е кандидатствал за закрила по 
реда на ЗУБ. 
Въпреки, че се наблюдават противоречия за някои от обстоятелствата, 
изнесени в интервюто, обстоятелството, че семейството на молителя е било 
избито от въроръжените милиции, не е било спорно.  
Видно от представената справка относно положението и сигурността на 
страната, в Судан населението е подложено на насилие и етническо 
прочистване, осъществявано от посочените по-горе въоръжени 
формирования, като от началото на конфликта през 2003г., са биили убити 
над 200 000 души. Становището на Европейският съюз и ООН, че 
правителството е участник в съществуващото в страната насилие .  
Търсещият закрила не бил могъл да разчита на закрила на живота и 
личността си от страна на полицията и администрацията в собствената си 
страна. Обстоятелството, че е е избягнал смъртта при нападение, в което 
семейството му е загинало, води до извод, че сигурността за живота и 
личността му е е поставена под заплаха. Предвид изнесените данни, 
настоящата инстанция счита, че по отношение на жалоподателя налице 
реална опасност от тежко посегателство срещу живота и личността му 
поради въоръжения вътрешен конфликт. С огледа на това за него са налице 
основанията по чл. 9 , ал.1 т. 3 от ЗУБ и той отговаря на законовите 
изисквания за предоставяне на хуманитарен статут. Поради липса на 
основания за предоставяне на бежански статут по чл. 8 от ЗУБ, решението на 
председателя на ДАБ в тази част е законосъборазно, постановено в 
съответствие с материалния закон.  
Предвид изложеното решението на председателя на ДАБ, в частта, с която на 
жалоподателя е отказано предоставяне на хуманитарен статут по чл. 9 от ЗУБ 



следва да се отмени, а преписката да се върне на административния орган за 
произнасяне съобразно дадените указания по приложението на материалния 
закон. В останалата част жалата като неоснователна следва да се отхвърли. 
Мотивиран от изложеното, Върховният административен съд, трето 
отделение  
 
 

РЕШИ: 
 
 
 
ОТМЕНЯ решение № 598 от 25.10.2007г. на председателя на Държавната 
агенция за бежанците в частта , с която на Халед Абузед Албашир, 
гражданин на Судан, роден на 01.08.1979г. е отказано предоставяне на 
хуманитарен статут. 
ВРЪЩА преписката на председателя на Държавната агенция за бежанците за 
постановяване на решение съобразно указанията по прилагане на 
материалния закон. 
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Халед Абузед Албашир, , гражданин на Судан, роден 
на 01.08.1979г. против решение № 598 от 25.10.2007г. на председателя на 
Държавната агенция за бежанците в частта , с която му е отказано 
преодставяне на статут на бежанец. 
Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния 
административен съд с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщаването 
на страните.  
 
 

 
 
 
 
 
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Пенка Иванова 
секретар: ЧЛЕНОВЕ:/п/ Кремена Хараланова 

/п/ Таня Куцарова 
Т.К. 


