
                                               

 

КОНСПЕКТ ПО БЕЖАНСКО ПРАВО 

 

1. Миграционна обстановка в Европа и в България. Общ преглед на 

миграционните процеси и явления. 

2. Понятие за чужденец. Различни категории чужденци. Видове правна 

уредба. 

3. Визи и разрешения за пребиваване. 

4. Основни правни статути в Република България. Понятие и правна 

уредба. 

5. Правно положение на гражданите на ЕС и членове на семействата им 

в Република България. 

6. Легализация на чуждестранни публични актове в Република 

България. 

7. Правно положение на българските общности зад граница. 

8. Гражданската регистрация на български граждани и чужденци – 

необходимо условие за усъвършенстване на идентификационните 

процеси и за подобряване на миграционния контрол в страната. 

9. Проблемите на убежището като специфична част от миграционната 

обстановка. 

10. Понятието “право на убежище” – историко-правни аспекти, 

международноправни аспекти, вътрешноправни аспекти. 

11. Международноправни актове и документи, определящи понятието 

“бежанец”. Понятието “бежанец” според Конвенцията от 1951 г. и 

Протокола от 1967 г. за статуса на бежанците. Разширение на 

понятието “бежанец”. 

12. Национални актове, определящи понятието “бежанец”. 

Разграничение на понятието “бежанец” от други близки понятие. 

Статус на търсещите убежище в България. Правно положение на 

получилите статус на бежанец. 

13. Правно положение на получилите статус на хуманитарна закрила и 

временна закрила. 

14. Понятие, систематично място и видове производства за предоставяне 

на особена закрила.  

15. Факти, подлежащи на установяване – доказателствена тежест. 

Методи и средства за установяване на фактите. 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”  

Ю Р И Д И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т  



16. Компетентни държавни органи и неправителствени организации по 

въпросите на бежанците. 

17. Представителство на Службата на Върховния комисар на ООН за 

бежанците в Република България. 

18. Правни възможности за защита на бежанците в хода на 

производството и след приключването му. 

19. Правната фигура на търпимост без правен статус – понятие и 

приложение на този статус в Република България.  

20. Административно обжалване пред съответните административни 

съдилища. 
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