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Наръчник за задържани имигранти 

Указания за кандидатстване за  пускане под гаранция  

 

Отказ от отговорност: Нова информация се добавя в този наръчник редовно и 

доколкото е възможно всичко включено до момента е вярно. Въпреки това, 

имиграционното право се променя редовно и е препоръчително да проверите с 

адвокат преди да предприемете решения базирани на информацията тук. 

 

Съвет за задържани имигранти (СЗИ) 

1Б Финсбъри Парк, Лондон, пощенски код : N4 2LA 

Телефон за връзка: 020 7456 9750 (Понеделник-Четвъртък, 10:00-12:00) 

Факс: 020 3745 5226 

Емайл: casework@biduk.org 

Уебсайт: www.biduk.org 

БЕЛЕЖКА: ОПИТАХМЕ СЕ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАМЕ СЛОЖНИ ДУМИ ДОКОЛКОТО Е 

ВЪЗМОЖНО. ТЕРМИНИТЕ СА ОБЯСНЕНИ В РЕЧНИКА НА ПОСЛЕДНАТА СТРАНИЦА 

НА ТОЗИ НАРЪЧНИК. 
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Съдържание: 

Общ съвет 

Въведение:  

1. Какво правя тук? 

Какво е да си арестуван от имиграционните? 

 

2.  Четири начина да ви пуснат от ареста  

При пускане под гаранция от  Министерството на Вътрешните работи 

При пускане под гаранция от имиграционен съдия  

При пускане под гаранция от Съд 

При успешен изход на имиграционно дело 

 

3. Получаване на юридически съвет 

Запитване към вашия адвокат да кандидатсва за пускане под гаранция 

Схема за подпомагане и съвет при арест 

Подаване на оплакване срещу вашият адвокат 

 

4. Често задавани въпроси 

 

5. Гарантори 

Какво е гарантор? 

Трябва ли да имате гарантор за да кандидатствате за да Ви пускат под 

гаранция? 

Кой може да е гарантор? 

Колко пари са нужни? 

Кога тряба да кажете на съда за гарантора Ви? 

Какво се случва с парите на гарантора? 

Можете ли да намерите гарантор ако нямате приятели или роднини в 

Обединеното кралство? 

 

6. Квартира с приятел или познат 

 

7. Как да кандидаствате за пускане под гаранция 

B1 формуляр за кандидастване 

Екземпляр на B1 формуляр 
 

8. Как да напишете молба за пускане под гаранция 

Примерен формуляр 

 

9. Дело за пускане под гаранция 

Често задавани въпроси 

Какво да направите когато Ви oпределят дата за дело 

Какво се случва преди делото- обобщение 

Денят на делото 
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Решение от делото 

 

10.  Полезна информация + контакти 

 Къде да намерите формулярите 

 Списък с полезни организации 

 Списък с адвокати които се занимават с имиграционни дела 

 

      Речник 
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Предсловие: 

Съобщение от имигрант който е бил задържан 

 

‘’Казвам се Денис. Бях задържан от имиграционните за около 3 месеца. Задържаха 
ме след като бях в затвора за 15 месеца заради криминално проявление. При 
пристигането ми в Имиграционния център ми дадоха гаранционни формуляри, но 
не подадох молба за пускане под гаранция, защото нямах надежда, че ще я 
одобрят. Нямах гарантори [хора, които дават финансова гаранция] и нямах адрес. 
Скоро след като пристигнах в Имиграционния център един от моите съкилийници 
подаде молба за гаранция, но безуспешно. Това ме обезкуражи да кандидатствам 
за гаранция. Моят съкилийник беше предложил 1500 лири. Мислех, че ако моят 
приятел не може да получи гаранция, нямаше никаква надежда за мен само с £1. 
Тогава видях реклама за семинара в библиотеката. Намерих ръководството за 
кандидатстване за гаранция и го прочетох. Когато прочетох ръководството, все 
още изглеждаше твърде хубаво, за да е вярно, че мога да получа гаранция, но реших 
да разбера повече. 
 
Когато бях на семинара, започнах да мисля, че мога да получа гаранция. 
Семинарът ми помогна да разбера начина на получаване на гаранция и причините, 
които трябва да дам на имиграционния съдия, а също така,  Семинарът ме накара 
да разбера, че мога да кандидатствам за освобождаване под гаранция 
многократно много пъти. Първият път, когато кандидатствах за гаранция 
нямах успех. Вече знаех от семинара как мога отново да кандидатствам за 
гаранция, така че не бях много бях само малко разстроен. 
 
Моята втора молба за гаранция също бе неуспешна. Този път бях много 
разстроен. Не исках отново да подам молба, защото не виждах никаква надежда. 
Обобщенията на гаранциите ме накараха да изглеждам зле и и ситуацията се 
влошаваше с всеки изминат път всеки път се влошаваше. Разстрои ме това, 
което  Министерството на Вътрешните работи на Великобритания имаше да 
каже за мен. 
 
Приятелят ми ме насърчи да кандидатствам отново за гаранция. За трети път 
подадох молба. На изслушването се почувствах обнадежден. Съдията ми даде 
гаранция. Съдията ми одобри молбата по същата причина, която предишния 
съдия беше използвал, за да ми откаже. Чувствах се много щастлив да бъда 
свободен. 
 
Казвам ви тази история, защото мисля, че можете да получите гаранция, ако 
представите себе си. Трябва да опитате толкова пъти, колкото е необходимо. 
Ако не успеете да получите гаранция веднага, ще научите как да коригирате 
нещата за следващата Ви молба. Това не ви струва нищо, а можете да спечелите 
толкова много. Късмет." 
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Общ съвет за това как най-добре да се представите 
 

1. Уверете се, че съхранявате всички документи, които са ви изпратени 
от Министерството на Вътрешните работи или от вашия адвокат. 
 
Може да се изкушите да унищожите документи, които изглеждат без 
значение за вас. НЕ УНИЩОЖАВАЙТЕ И НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ НИКАКВИ 
ДОКУМЕНТИ. 
Независимо от това, че документът може да изглежда незначителен, може 
да е важен за вашия случай. Съхранявайте всички откази от гаранция, 
обобщения по гаранции или писма от Министерството на Вътрешните 
работи, свързани с вашия случай. Ако отидете да видите адвокат или 
съветник, вземете документите си с вас, за да можете да ги покажете на 
съветника. 
 

2. Ако изпращате факс до Министерството на Вътрешните работи, 
уверете се, че съхранявате копие от писмото и фактурата за факс, 
което показва, че писмото ви е изпратено. 

 
Факсовите разписки могат да се съхраняват като доказателство, че сте 
писали до Министерството на Вътрешните работи. Тяхно задължение е да 
ви отговорят, ако се свържете с тях. Ако можете да докажете, че не са 
отговорили, може да ви помогне с вашия случай. 

 
3. Опитайте се да останете учтиви по всяко време към персонала на 

Имиграционния център, служителите на Министерството на 
Вътрешните работи и имиграционните съдии. 
 
Може да си мислите, че не ви третират добре. Възможно е също да имате 
чувство на гняв и чувство на неудовлетвореност във вашето положение. Ако 
обаче се държите по начин, който се смята за груб или агресивен, това може 
да се използва срещу вас като аргумент, за да ви задържат. Не давайте на 
служителите причина да направят живота Ви по-труден. Ако имате 
оплаквания, учтиво ги напишете в писмен вид и ги предайте в центровете за 
задържане, за да се оплачете. 

 
4. Пишете на вашия съветник, за да научите за напредъка на вашия 

случай. 
 

Това не само ще Ви информира, но и ще покаже на съда, че предприемате 
стъпки за  напредване на случая. Това може да ви помогне да излезете под 
гаранция. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
 

Кой създаде този наръчник? 
 
Защитата на задържаните имигранти (ЗЗИ) е независима благотворителна 
организация. Ние не сме част от Министерството на Вътрешните работи или 
имиграционните центрове. Вярваме, че всеки има право на свобода. Ние 
помагаме на задържаните лица да оспорят задържането си и да получат своята 
свобода. Правим това чрез: 
 

o Предоставяне на съвети по телефона за това как да кандидатствате 
за гаранция. 

o Семинари и сесии за правни консултации в някои имиграционни 
центрове и затвори, за да предоставят указания на задържаните за 
това как да направят своите собствени молби за освобождаване под 
гаранция. 

o Извършване на някои искания за обжалване от страна на 
задържаните. Тъй като сме малка организация, можем да направим 
това само за много малък брой задържани. 

o Проучване на процедурите относно задържане и освобождаване под 
гаранция. Не вярваме, че хората трябва да бъдат задържани, но 
докато има задържане, ние предоставяме доказателство на 
правителството, на политиците, на съдилищата и на центровете за 
изселване, за да се опитаме да подобрим процедурите по пускане 
под гаранция  и задържане. 

o Подкрепа за адвокатите, които да помагат на своите клиенти да 
оспорят незаконното задържане 

 
Защо този наръчник е написан 
 
Трудно е за задържаните да намерят добри  адвокати, които да им помогнат да 
подадат молба за пускане под гаранция. ЗЗИ смята, че всеки задържан трябва да 
има адвокат, който автоматично кандидатства за пускане под гаранция. Докато 
това се случи, единственият избор е да кандидатствате сами за пускане под 
гаранция. Този наръчник ви казва как да направите това. 
 
Как да използвате този наръчник 
 

 Прочетете цялото това ръководство. 
• Ако ЗЗИ прави семинари във вашия Имиграционен център или затвор, 

елате на следващия семинар. 
• Попълнете формуляра B1 за пускане под гаранция. Този формуляр е 

достъпен в Имиграционния център и в затворническите библиотекa 
• Напишете изявление, известно още като "основание за гаранция". 
• Изпратете заявката си за обжалване до съда. 
• Подгответе се за изслушването си. 

 



________________________________ Наръчник за арестувани имигранти – Указания за 
кандидатстване за пускане под гаранция 
 

6 
 

Този наръчник е само за пускане под гаранция, а не за вашето основно 
имиграционно или бежанско дело. 

Двата случая са свързани, но са разделени, защото: 
 

Заявлението за кандидатстване е за освобождаване от временно 
задържане. 

 
Вашият имиграционен/бежански случай е  относно правото Ви да останете 

в Обединеното кралство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



________________________________ Наръчник за арестувани имигранти – Указания за 
кандидатстване за пускане под гаранция 
 

7 
 

Глава 1: Какво правя тук? 
 
 
Ако четете този наръчник, има голяма вероятност  вие, или 
някой, когото познавате, да е в имиграционно задържане. Искате да знаете 
какво 
да направите след това. За това е предназначен този наръчник. Защото 
повечето хора в 
ареста нямат опит със закона, ние се опитахме да напишем този наръчник по 
начин, който всеки може да разбере. Започваме с основното ... 
 
Какво е имиграционното задържане? 
 
В Обединеното кралство има няколко центрове за задържане, които се използват 
от Правителството, за настаняване на хората, които те вярват, че нямат законно 
право да останат в Обединеното кралство или чието законно право да бъдат тук 
се решава, докато властите се опитват да ги депортират. Освен това някои 
затвори също се използват за същото предназначение. 
 
Защо съм в ареста? 
 
Причините за задържането ви може да варират, но следните групи хора 
често са задържани. 
 

• Чуждестранни граждани, които са били спрени на границата на страната 
влизайки в Обединеното кралство 

• Чужденци, които са арестувани в Обединеното кралство, защото  
нямат валидна виза. 

• Чужденци, които са излежали ефективната част от присъдата си били в 
затвора за престъпление, но имат друг вид присъда  . 

• Чужди граждани, които са подали молба за убежище или са 
кандидатствали за 
разрешение да останат в Обединеното кралство и чакат решение. 

• Чужденци, на които е отказано убежище или разрешение да 
останат във Великобритания и чакат да бъдат отстранени. 

 
Възможно е да има и други причини, поради които сте били задържани. 
Вътрешното министерство трябва да ви уведоми за причините, поради които сте 
били задържани по време на вашето задържане. Това е във формуляр, наречен 
IS91R. Ако не сте получили такъв, 
помолете Вътрешното министерство да ви го даде.  
 
Ако обаче все още не сте сигурни защо сте били задържани, има един или 
два начина да разберете. 
 

• Пишете в Вътрешното министерство и поискайте от тях да ви обяснят 
причина за задържането ви. 

• Погледнете месечния отчет за напредъка (MPR), документ, който 
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трябва да ви бъде изпратен  от Вътрешното министерство всеки месец 
докато сте задържани. Това трябва да посочва защо сте били задържани. 

• Вижте обобщението на гаранцията. Това е документ, който ще  
получите от Вътрешното министерство в деня преди съдебното заседание. 
Има 
повече подробности за това в Глава 9. 

 
 

Какъв е смисълът на задържането?  
 
Това е добър въпрос. Правителството на Великобритания смята, че е необходимо 
да затварят имигрантите, за да се уверят, че те няма да изчезнат преди да са 
отстранени от Обединеното кралство. ЗЗИ не смята, че задържането е 
необходимо.  Ние смятаме, че съществуват алтернативи на задържането, които 
също могат да гарантират, че имигрантите ще останат във връзка с властите (без 
да бъдат унижавани, което е неизбежният резултат от задържането).  

 
Добре, колко дълго трябва да остана? 
 
За съжаление няма ограничения на престоя, когато сте задържани от 
имиграционните. Докато повечето хора са задържани за няколко дни или 
седмици, някои хора остават в ареста 
за много по-дълго, дори години наред. 
 
Изчакайте. Бих могъл да бъда тук с години? 
 
Това са екстремни случаи. Обикновено продължителното задържане се случва, 
когато е  
невъзможно  човек да се върне в своята страна  и където има други проблеми, 
като например риск за обществеността. 
 
Разбирам. Какво да направя, за да бъда освободен? 
 
Всъщност има няколко начина, по които някой може да бъде освободен. В 
следващата глава ще разгледаме тези начини. 
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Специални категории задържани: 
 
Ако попадате в някоя от групите по-долу, е много важно да говорите незабавно с 
вашия юридически представител, ако имате такъв, или със съветника по 
задържане (адвокатът, който ви е назначен в центъра за извеждане): 
 

• Ако имате "указания за отстраняване" 
 
Ако Вътрешното правителство ви дава "указания за отстраняване" (дата, когато 
ще бъдете депортирани от Обединеното кралство), обикновено не е 
препоръчително да кандидатствате за гаранция, докато тези указания са налице. 
ЗЗИ не може да спре хората да бъдат премахнати от Обединеното кралство. 
Трябва да се свържете  с имиграционен адвокат , за да имате шанс да спрете 
отстраняването си. 
 

• Ако сте под 18-годишна възраст 
 
Политиката за Вътрешното правителство казва, че хората под 18-годишна 
възраст, които са сами в Обединеното кралство, трябва да бъдат задържани само 
за една нощ, докато се правят други договорености. Ако Министерството на 
вътрешните работи не вярва, че сте под 18 години, поискайте от вашия 
юридически представител или от съветника по задържане да се свържете с 
Бежански съвет, Детска секция по телефона на 020 7346 1134. Емайл: 
children@refugeecouncil.org.uk. От понеделник до петък от 9.30 до 17.30 часа. 
 

• Ако сте преживели изтезания 
 
Политиката на Министерството на вътрешните работи посочва, че когато има 
доказателства, че дадено лице е било измъчвано и че е "особено уязвимо" при 
задържане, те са приети за "рискови лица". Все още можете да бъдете задържани, 
ако Министерството на вътрешните работи реши, че "съображенията за 
имиграцията" надвишават нивото на риска. Трябва обаче да обясните, че сте 
преживели изтезания в медицинския център в центъра за отстраняване и да ги 
помолите да се уверят, че на Министерството по вътрешните работи ще бъде 
разказано и за вашето изтезание. Това се нарича "доклад от Правило 35". Вие и 
вашият юридически представител имате право да получите копие от този отчет. 
 
Министерството на вътрешните работи трябва да разгледа доклад от правило 35 
в рамките на 2 дни. Ако реши да ви задържи, той ще изложи причините за това в 
писмен вид. 
 

1. Ако страдате от сериозно заболяване или имате психически  

проблеми; 

 

В правилата на Министерството на Вътрешните работи се казва, че хората, 
които страдат от сериозни медицински заболявания или проблеми с психичното 
здраве могат също така да бъдат определени като "възрастни в риск" и 
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специални съображения трябва да се прилагат при вземането на решение дали те 
трябва да се задържат.  
 
Ако имате сериозни медицински проблеми, трябва да се уверите, че персоналът 
на центъра е наясно с това.  
 
Можете да се свържете с организация, наречена Medical Justice. Можете да се 
регистрирате онлайн, сами или с помощта на вашият законен представител, член 
на семейството ви, или посетител. Техният уебсайт е www.medicaljustice.org.uk. 
Телефонен номер: 020 7 561 7498.  
 
Трябва незабавно да подадете молба за пускане под гаранция и да се уверите, че 
сте предоставили на съда доказателства за състоянието ви, за да видят, че 
задържането не би било подходящо за човек във вашето състояние.  
 
Ако имате дете в Обединеното кралство, Министерството на вътрешните работи 
има задължението да вземе под предвид благосъстоянието на детето, когато 
решава дали да ви задържат или не. 
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Глава 2: Четири изхода от задържането 
 
Съществуват четири начина за освобождаване от имиграционно задържане:  
 
 • Под гаранция от вътрешното министерство 
 • Ако вашият главен имиграционен случай е успешен  
 • Освобождаване от Върховния съд 
 • Гаранция от имиграционен съдия (гаранция по трибунала)  
 
Мога ли да подам молба за пускане под гаранция във вътрешното 
министерство и в първоинстанционния съд на по същото време?  
 
Да. Можете да кандидатствате за гаранция към вътрешното министерсвто 
толкова пъти, колкото искате и дори когато кандидатствате за обжалване по 
съдебен ред. 
 
Не струва нищо да поискате гаранция от вътрешното министерство и е добра 
идея да опитате. Дори ако Министерството на вътрешните работи отказва 
молбата ви за пускане под гаранция, все още е полезно да получите отговор от 
тях. 
 
Пускане под гаранция през вътрешното министерство 
 

Можете да кандидатствате за гаранция от вътрешното министерство с помощта 
на формуляр 401. Би трябвало да получите копие от този формуляр от персонала 
на Вашия Център за отстраняване на имигранти или от самото вътрешно 
министерство, ако сте задържани в затвора.  
 
Формуляр 401 е подобен на формуляра за гаранция B1, който се използва за 
кандидатстване за гаранция по трибунала. Ние обясняваме как трябва да 
завършите формуляра за гаранция B1 по-късно в този наръчник.  
 
Вашата молба за пускане под гаранция се разглежда само на хартия. Няма да 
имате изслушване.  
 
Трябва да получите решение от Министерството на вътрешните работи в 
рамките на 10 дни след вашето искане за гаранция. Уверете се, че съхранявате 
копие от молбата както и всякакви писма. Ако не получите отговор до момента на 
кандидатстване за пускане под гаранция по Трибунала, би било  полезно да 
покажете на имиграционния съдия копие от молбата за гаранция към 
вътрешното министерство както и всички писма. Съдията ще види това,че не сте 
получили отговор и ще попита службата на министерството защо не са ви 
отговорили. 
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При успешен изход на вашето основно имиграционно дело или молба за 
убежище.  
 
Ако основното ви дело  е решено във ваша полза, трябва да бъдете освободени, 
защото властите вече нямат право да ви задържат.  
 
Ако обаче спечелите при обжалване, е възможно службата по вътрешните работи 
да ви държи в ареста, докато тя обжалва, или докато решава дали да обжалва 
решението. Въпреки това фактът, че сте спечелили жалбата си, ще ви помогне, 
когато кандидатствате за гаранция. 
 
Освобождаване от Върховния съд  
 
Върховният съд е един от висшите съдилища за Англия и Уелс. Наред с други 
правомощия, Върховният съд може да разгледа начина, по който са взети 
решения от други съдилища и органи (включително от вътрешното 
министерство). Ако вътрешното министерство ви е задържало, без да спазва 
правилно закона, може да поискате от Върховния съд да се произнесе по въпроса 
за законността на  вашето задържане. Това се нарича "молба за съдебно 
преразглеждане". Явяването във Върховния съд е сложно и скъпо и обикновено 
ще ви е необходим адвокат и безплатна правна помощ, която да ви помогне да 
направите това. 
 
Гаранция от имиграционен съдия (гаранция по трибунала) 
 
 Гаранцията, която се разглежда от Първо-инстанционния  Трибунал, е когато 
лицата, задържани от вътрешното министерство, се освобождават от 
имиграционен съдия при определени условия. Всички задържани имигранти 
имат право да подадат молба за обжалване по съдебен ред, ако са били в 
Обединеното кралство най-малко 8 дни.  
 
Защо трябва да кандидатствам за гаранция по Трибунала?  
 
Ще получите независимо лице (наречено Първоинстанционен съдия при 
трибунала или имиграционен съдия), което да разгледа вашето задържане, за да 
провери дали аргументите на Вътрешно министерство са достатъчно силни, за да 
оправдаят задържането ви. Ако не кандидатствате за гаранция, никой друг, освен 
вътрешното министерство, няма да прегледа вашето задържане. 
 
Гласът ви може да бъде чут и вие няма да останете невидими зад стените на 
център за отстраняване или затвора.  
 
За да кандидатствате за освобождаване под гаранция на Трибунала: 
• Не е нужно да знаете закона.  
• Не е нужно да знаете правни думи.  
• Не е нужно да говорите английски. Можете да поискате преводач. 
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Този наръчник се занимава главно с гаранция от имиграционен съдия, тъй като 
този вид искане е единственият независим преглед на вашето задържане. 
Можете да помолите имиграционния съдия да ви освободи, дори ако нямате 
адвокат, който да ви помогне. В следващата глава говорим за получаване на 
правни съвети и работа с правен съветник. 
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Глава 3: Получаване на правни съвети 
 
Как мога да помоля законен представител да подаде молба за 
освобождаване под гаранция по Трибунала?  
 
Ако вече имате законен представител, като адвокат, той/тя е най-подходящият 
човек да попитате за съвет за гаранция или да подаде молба за гаранция от ваше 
име. Част от работата им е да обмислят подаването на молби за освобождаването 
ви.  
 
Въпреки че има безплатни съветници, които посещават центрове за задържане 
(вижте по-долу), ако имате финасова възможност би било добре да си  наемете 
адвокат, който да работи по вашия случай. 
 
ВАЖНО: НИКОГА НЕ ПЛАЩАЙТЕ НА АДВОКАТ ЗА ВАШИЯ СЛУЧАЙ, БЕЗ ПЪРВО ДА 
ПРОВЕРИТЕ, ЧЕ Е ОТ ДОСТОВЕРНА ОРГАНИЗАЦИЯ.ИМА БЕЗСЪВЕСТНИ АДВОКАТИ 
КОИТО ЩЕ ВИ ВЗЕМАТ ПАРИТЕ И НЯМА ДА СВЪРШАТ НИЩО, А МОЖЕ И ДА ВИ 
НАВРЕДЯТ. ВЪВ БИБЛИОТЕКАТА НА ВАШИЯ ЦЕНТЪР ЗА ЗАДЪРЖАНЕ ТРЯБВА ДА 
ИМА ЛИСТ С АДВОКАТИ, НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ДОВЕРИТЕ. 

 
Схемата за съвети относно задържането под стража (DDA) 
 
Схемата за съдействие при задържане под стража (DDA) е безплатен правен 
съвет, предоставен от адвокати и консултанти, регламентирани от Агенцията за 
правна помощ (LAA). 
 
Съгласно тази схема, всеки Център за отстраняване на имигранти (IRC) има 
адвокати на разположение в центъра няколко дни всяка седмица. Адвокатите се 
явяват на IRC, за да дадат съвети, които дават, са безплатни. За да направите 
среща с тях, трябва да се регистрирате в библиотеката.  
 
Само адвокатски кантори, които имат договор за DDA за Вашия център за 
отстраняване, могат да поемат вашия случай под правна помощ (публично 
финансиране). Ако имате адвокат, който не работи в DDA, преди да сте задържани 
и те все още работят за вас, това е добре, те могат да продължат да ви 
представляват, стига да са свършили най-малко пет часа работа по вашия случай.  
 
За да разберете кои организации имат договор за DDA за Вашия център за 
премахване, моля, вижте раздел DDA в задната част на тази книга. Моля, 
проверете дали тази информация е актуална, тъй като адвокатите, които 
посещават, могат да се променят. 
 
На адвокатите по схемата ‘’DDA‘‘ им е казано от Агенцията за правна помощ, че 
трябва да гледат на вашия случай за пускане под гаранция, отделно от основния 
ви имиграционен случай. В много случаи те трябва да подадат молба за пускане 
под гаранция, дори ако на основният случай за имиграция не може да бъде 
предоставено  публично финансиране. 
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Ако сте задържани в затвора, вашата ситуация е различна. Можете да се свържете 
с всеки адвокат, който да ви помогне, стига офисите да се намират в разумни 
граници от затвора. Посъветвайте се с офицер от затвора за списък с адвокатски 
кантори близо до затвора. 
 
Моят адвокат не е добър. Мога ли да се оплача?  
 
За начало трябва да кажете на адвоката си, че не сте доволни от работата му. Ако 
това не разреши проблема, трябва да се оплачете на законния си представител в 
писмен вид. Те трябва да отговорят на писмената ви жалба в определен срок. Ако 
не сте доволни от отговора им, можете да се оплачете от тях или пред 
регулаторния орган на адвокатите, в правния омбудсман или в офиса на 
комисаря по имиграционните служби (OISC):  
 

1. Ако законният ви представител е адвокат, можете да подадете жалба до 
органа за регулиране на адвокатите (SRA). Можете да се свържете с тях на 
0370 606 2555. За повече информация проверете техния уебсайт на 
www.sra.org.uk.  
 

2. Можете също така да се оплачете от адвоката си в Правния омбудсман на 
0300 555 0333, понеделник, от 8:30 до 17:30 часа. За повече информация 
проверете техния уебсайт на www.legalombudsman.org.uk.  
 

3. Службата на комисаря по имиграционните служби (OISC) отговаря за 
регулирането на всички имиграционни съветници, които не са регулирани 
от Органа за регламентиране на адвокатите или от адвокатския съвет. 
Можете да се свържете с тях на телефон 0345 000 0046 или да проверите 
уебсайта им на адрес  https://goo.gl/qVnSRn. 

 
Адвокатът ми ще кандидатсва ли да ме пуснат под гаранция? 
 
Има няколко причини, поради които вашият законен представител може да не 
желае да подадете гаранционна молба за Вас, например: 
 
 • Те се опитват да ви извадят от задържането по друг начин. 
 • Те чакат промяна във вашия случай (особено когато молбата ви за пускане под 
гаранция е била отхвърлена наскоро). 
 • Казват ви, че имате нужда от хора, които да ви подкрепят с финансова гаранция 
или настаняване.  
• Имате "указания за премахване" (т.е. бележка, че ще бъдете отстранени от 
Обединеното кралство). 
 • Те смятат, че вашето заявление за гаранция има малък шанс за успех или 
казват, че не могат да използват публично финансиране (в този случай имате 
право на преразглеждане (обжалване) срещу отказ за правно представителство 
от адвокат). 
 
Ако вашият адвокат не ви помогне да кандидатствате за гаранция по 
Трибунала, не забравяйте, че все още можете да подадете молба и без 

http://www.sra.org.uk/
http://www.legalombudsman.org.uk/
https://goo.gl/qVnSRn
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адвокат. Останалата част от този наръчник е посветена на как точно се 
направи това. 
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Глава 4 
Често задавани въпроси за гаранцията 

 
Ако сте задържан, подаването на молба за гаранция е вероятно най-добрият ви 
шанс за освобождаване. Не мислим, че ще съжалявате, че сте подали молба. Поне 
ще предприемете стъпки за прекратяване на вашето задържане. Какъвто и да е 
резултат, вашият случай ще бъде изслушан от независим съдия в съда. Всеки път, 
когато в BID отговаряме на задържани и обясняваме за гаранция, откриваме, че 
хората задават едни и същи въпроси. Така че, първо, ще отговорим на най-често 
срещаните въпроси относно гаранцията. 
 
Мога ли да кандидатствам за гаранция? 
 
Да. Всеки, който е задържан, може да подаде молба за освобождаване под 
гаранция, ако е пребивавал в Обединеното кралство за осем дни. Не можете да 
кандидатствате за гаранция, ако вече сте го направили през последните 28 дни (и 
обстоятелствата ви не са значително променени). Не може да ви бъде 
предоставена гаранция, ако Вътрешно министерство ви е издало упътване за 
отстраняване от Обединеното кралство в рамките на 14 дни от Вашето 
изслушване по гаранция. Следователно упътванията трябва да включват 
действителна дата за това, кога вътрешно министерство възнамеряват да ви 
отстранят.  
 
Колко струва гаранцията?  
 
Нищо. Ако подадете молба сами, това няма да ви струва нищо. Ако инструктирате 
адвокат трябва да сте сигурни, че са обучени имиграционното право. Ако 
инструктирате частен адвокат, те ще ви таксуват за молбата за гаранция. Те биха 
могли да начисляват между £ 400 и £ 1000, за да направят това. Освен ако нямате 
много пари, вероятно не си струва да платите на частен адвокат, който да ви 
помогне за освобождаването под гаранция.  
 
Трябва ли да дам финансово обезпечение? 
 
Първоинстанционният трибунал или вътрешното министерство може да попитат 
дали вие или ваш познат  сте готови да дадете финансово обезпечение.. Такова се  
дава от лице (известно  като "финансов поддръжник"), който  се явява в съда и 
обещава парична сума, която да бъде задържана , в случай на вашето “бягство”. 
 
НЯМА НУЖДА ДА ИМАТЕ ФИНАНСОВ ГАРАНТОР ЗА ДА КАНДИДАТСВАТЕ ДА 
ВИ ПУСНАТ ПОД ГАРАНЦИЯ. 
 
Моля, вижте следващата глава за повече информация относно финансовите 
поддръжници. 
 
Мога ли да пробвам за гаранция по Трибунала без постоянен адрес?  
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Да, това е възможно, въпреки че е по-лесно е да получите гаранция от Трибунала, 
ако имате адрес, където да живеете, след освобождаването под гаранция. В 
противен случай можете да обясните на Трибунала, че не познавате никой, който 
може да ви настани и да ви издържа и  ще ви е необходимо вътрешното 
министерство да ви осигури настаняване, ако ви пуснат под гаранция. 
 
Аз кандидатствах за гаранция към вътрешното министерство. Мога ли да 
кандидатствам за гаранция по Трибунала също?  
 
Да. Едното искане не пречи на другото. Можете да кандидатствате за гаранция по 
едно и също време пред Първоинстанционния  Трибунал. 
 
Искам да кандидатствам за гаранция, но се тревожа за ефекта, който това 
може да окаже върху моето имиграционно дело. 
 
Не се притеснявайте за това. Кандидатстването за гаранция не може да повлияе 
на вашето имиграционно дело. 
 
Колко пъти мога да кандидатствам за гаранция?  
 
Можете да кандидатствате за гаранция толкова пъти, колкото искате. 
Единственото условие е, че  трябва да изчакате 28 дни между изслушванията по 
гаранциите, освен ако няма промяна  на обстоятелствата.  
 
Какво представлява "промяна в обстоятелствата"?  
 
Това е добър въпрос. Зависи. Ако мислите, че вашите обстоятелства са се 
променили  достатъчно, за да се изслушат по-рано от 28 дни, може да искате да 
обсъдите проблема с BID. 
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Глава 5: 
Финансови поръчители / поддръжници (гаранции) 

 
Ако сте прочели предишната глава, ще знаете, че нямате нужда от финансов 
гарант / поддръжник (известен също като гарантор) да кандидатства за 
гаранция.  
 
Ако обаче имате достатъчно късмет, за да имате финансови поддръжници, тази 
глава обяснява повече за използването им.  
 
Какво е финансов гарант / поддръжник?  
 
Финансов поддръжник е някой, който обещава на съда, че той или тя: 
 

 Ще се увери, , че поддържате контакт с властите, ако сте освободен от 
задържането.  

 Ще плати пари, ако избягате (укриване) или не спазвате правилата 
определени за вашето освобождаване.  

 
Имате ли нужда от финансов гарант / поддръжник, който да кандидатства за 
гаранция?  
 
Не. Все още можете да получите гаранция, ако нямате финансов поддръжник. 
Въпреки това, финансовият поддръжник ще направи отпускането на гаранция 
по-вероятно. Ако имате финансов поддръжник, ще трябва да предоставите 
подробности за тях във формуляра за гаранция. Можете също да обясните 
връзката си с вашият финансов поддръжник като "основания за гаранция". На 
формуляра има място за двама финансови поддръжници, но може да имате 
повече от двама, или само един, ако  желаете.  
 
Кой може да бъде финансов гарант / поддръжник?  
 
Всеки, който е пребивава законно в Обединеното кралство. Това включва хора със 
студентски визи, хора с бежански статут, хора с разрешителни за работа и 
Европейски граждани. Търсещите убежище също могат да бъдат финансови 
поддръжници.  
 
Безработни хора могат да станат финансови гарантори, но само ако имат 
достатъчно пари. 
 
Ако вашият потенциален финансов поддръжник има осъдителна присъда, 

вероятно е добре да не ги използвате. Можете да обсъдите това с BID. 

Добра идея е вашият финансов поддръжник да ви срещне няколко пъти най-

малко, за да може тя или той да обясни на имиграционния съдия, че ви 

познават достатъчно добре, за да са сигурни, че ще поддържате връзка с 

властите. Ако те не са ви срещали много пъти, но сте говорили много пъти по 

телефона, съдията може да ги приеме като финансов поддръжник.  
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Много хора питат BID, ако изслушването по гаранция може да се проведе на друго 

място, така че техният финансов поддръжник да може да присъства на 

изслушването за гаранция. Отговорът е, за съжаление не.  

Мога ли да предложа финансови привърженици, ако кандидатствам за 

гаранция от вътрешното министерство?  

Да. Можете да използвате финансови поддръжници като част от молба за 

гаранция чрез вписване на техните данни във формат 401 на вътрешното 

министерство по същия начин както бихте могли да подадете формуляр за 

заявление за обжалване по трибунал B1.  

ВИЖТЕ СТРАНИЦА 31, ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ ВАШИЯТ ГАРАНТОР НА КОЙ СЪД 

ТРЯБВА ДА ОТИДЕ. РАЗЛИЧНИ СА СПОРЕД ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ. 

Колко пари трябва да обещаят финансовите поддръжници? 

 Няма фиксирана сума. 

 Финансовите поддръжници трябва да предложат сума, която не биха 

искали да загубят. За някои това може да е 100 лири, но за други може да 

бъде 2000 или повече. Това зависи от доходите на финансовия 

поддръжник и спестявания. 

 Предлаганите пари трябва да принадлежат на финансовия поддръжник и 

трябва да са били в банковата им сметка непрекъснато в продължение на 

3 месеца. Не може да се заимстват пари, например банков заем или пари от 

приятели. 

 Финансовият поддръжник трябва да донесе банково извлечение за 

последните 3 месеца и / или бележки от заплатата им, за да докажат на 

съдията, че имат пари.  

 Ако кандидатствате за гаранция от вътрешното министерство, ще трябва 

да изпратите копия на съответните доказателства като банкови 

извлечения до вътрешното министерство с формуляра 401 за 

кандидатстване за гаранция.  

 Парите няма да бъдат взети от вашия финансов поддръжник освен ако не 

избягате или не нарушите гаранцията си. 

Кога казвате на съда за вашият гарантор?  

Трябва да предоставите подробности за финансовия си поддръжник в раздел 4 от 

гаранцията за B1 формуляр за кандидатстване, защото Министерството на 

вътрешните работи ще извърши проверка на досието на вашия финансов 

поддръжник преди изслушването ви по гаранцията. Човек не може просто да 

дойде в съда в деня на изслушването и да бъде финансов поддръжник. 

Обикновено съдът и Министерството на вътрешните работи се нуждаят от поне 

48 часа предизвестие който е вашият финансов поддръжник, за да могат да се 

извършат всички проверки. 
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Какво става с парите на вашия гарантор? 

Ако спазите условията 

на гаранцията си 

Ако не спазите 

условията на 

гаранцията си 

Ако имате позволение 

да останете в 

Обединеното кралство 

или имате указания да 

напуснете 

Вашият гарантор няма 

да има нужда да дава 

пари на Съда или на 

Министерството. 

Министерството или 

Трибунала ще потърси 

пари от гарантора ви. 

Вашият гарантор вече не 

носи отговорност за вас 

и няма как да изгуби 

пари. 

 

Можете ли да намерите гарантор ако нямате приятели или роднини в 

Обединеното кралство? 

Много търсещи убежище и мигранти нямат приятели или роднини в 

Обединеното Кралство. Възможно е да се изгради връзка с посетител от 

посетителска група или благотворителна организация, която след това ще 

предложи да бъде финансов поддръжник, но няма организация, която 

автоматично да предоставя финансови гарантори на задържаните. 
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Глава 6: Настаняване 

Този раздел на Наръчника ще бъде преразглеждан редовно и редактиран, 

когато ние научим повече за правата на задържаните на настаняване и 

подкрепа, както и всички процедури и изисквания за кандидатстване, 

които вътрешното министерство ще въведе през следващите няколко 

месеца.  

Нямам място, на което мога да бъда настанен, ако съм освободен под 

гаранция. Какво трябва да направя?  

Хора, на които е необходимо да им бъде осигурено настаняване, ако бъдат 

освободени вече не могат да кандидатстват за подкрепа от раздел 4. 

Ако нямате адрес, където да живеете, ако ви бъде предоставена гаранция, тогава 

би било най-добре да кандидатствате за гаранция от Трибунала вместо за 

гаранция от вътрешното министерство. Това е така, защото кога кандидатствате 

за гаранция на Трибунала, можете да твърдите, че сте изпаднали в нужда и 

нямате адрес, ако сте освободени под гаранция и вътрешното министерство 

следователно трябва да ви предостави място за настаняване и поддръжка. След 

това ще зависи от Трибуналът да реши дали да ви предостави гаранция с 

указание на вътрешното министерство да ви осигури настаняване; или ако 

трябва да ви бъде предоставена гаранция ‘‘по принцип", докато вътрешното 

министерство Ви предостави настаняване. 

Какво ще стане, ако вътрешното министерство казва в обобщението за 

гаранцията, че не отговарям на теста за финансиране по изключение?  

Можете да се спорите следното:  

 Министерството на вътрешните работи не е въвело система за 

кандидатстване за "Настаняване при изключителни обстоятелства". 

 Вие сте бедни и нямате никакви пари или друго лице, което може да ви 

осигури настаняване и издръжка. 

Какво ще стане, ако получа гаранция от Трибунала с местожителство и 

Министерството на вътрешните работи отказва да ми предостави 

настаняване?  

Ще трябва да потърсите юридически съвет от адвокат или от BID за стъпките, 

които можете да предприемете. Възможно е да поискате правно 

предизвикателство за да се уверите, че вътрешното министерство ще ви осигури 

настаняване и издръжка. 

Какво ще стане, ако Трибуналът иска да ми даде гаранция, но с условие за  

електронен мониторинг и / или заверяване, но нямам адрес където мога да 

съм настанен? 
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Това може да ви даде по-голям шанс да получите жилище тъй като вътрешното 

министерство ще има по-голямо задължение да ви предостави подкрепа и 

настаняване, така че да можете да бъдете освободени под гаранция. 

 

Какво ще стане, ако след извършване на престъпление и задържане по 

правомощия по имиграционния акт аз все още съм под лиценз и трябва да 

имам адрес, който също трябва да бъде одобрен от службата по пробация? 

 

Според министерството на вътрешните работи се изисква да се изготви "план за 

освобождаване" в края на наказателната ви присъда (когато обикновено бихте 

били освободени под гаранция) и също така да се идентифицира дали имате 

място, на което може да сте настанени когато ви пуснат. 

 

Трябва да поискате от вътрешното министерство и / или пробационната служба 

да ви бъде дадено копие от плана ви за освобождаване. 

 

Трябва да се уверите, че имате копие от плана си за освобождаване, когато  

кандидатствате за гаранция. Ако нямате копие от плана за освобождаване, 

можете да попитате Трибунала да изпрати указание до министерството да ви 

предостави копие от вашето план за освобождаване заедно с обобщението за 

гаранция, което ще ви бъде издадено в деня преди изслушването ви. 
 

Какво ще стане, ако планът ми за освобождаване заяви, че нямам 

изключителни обстоятелства и нямам нужда от настаняване и подкрепа? 

 Говорете с адвокат, за да оспорите това решение. Но също:  

Проверете причините, изтъкнати от вътрешното министерство, за да видите как 

бихте могли да спорите срещу тях:  

 Намерило ли е вътрешното министерство  място, където може да бъдете 

настанени? Защо греши?  

 Вътрешното министерство идентифицирало ли е как може да ви се даде 

подкрепа? Защо греши? 

Какво ще стане, ако кандидатствам за гаранция от вътрешното 

министерство без адрес?  

Ако кандидатствате за гаранция без адрес, можете също да попитате вътрешното 

министерство, за да ви даде адрес, където можете да живеете. Когато 

кандидатствате за гаранция, ще трябва да покажете, че трябва да ви бъде даден 

адрес заради вашите "извънредни обстоятелства". Но имайте предвид, че от 

вътрешното министерство понякога се освобождават хора без да им се 
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предостави адрес, на който да живеят. Те имат строг тест, който трябва да 

срещнете, преди да ви бъде предложен адрес (вижте по-долу). 

Какъв е тестът за гаранция за "извънредни обстоятелства" за настаняване?  

Трябва да покажете: 

 Нямате приятели, семейство, хора в общността, благотворителни 

организации или други организации, които могат да ви настанят, ако сте 

освободен под гаранция  

 Нямате друг начин да намерите жилище 

 Няма да имате къде да живеете и няма да имате начин да се издържате, 

ако ви освободят; 

 Ще бъдете принудени да живеете по улиците и това ще бъде нечовешко 

третиране (и следователно нарушение на член 3 от европейската 

Конвенция за правата на човека) Имайте предвид, че когато спорите тези 

въпроси, свързани с настаняването може да окаже влияние върху вашия 

имиграционен случай. Например, ако 

вече сте казали, че имате семейство в Обединеното кралство или ако твърдите, че 

имате живее в Обединеното кралство от дълго време и Министерството на 

вътрешните работи не приема вашето искане и ви моли за доказателства за 

връзките си с Обединеното кралство и т.н. Трябва да сте сигурни, че това ще бъде 

това, което кажете на вътрешното министерство, е в съответствие с това, което 

сте им казали преди. 

Ако сте търсещ убежище или ви е било отказано да получите убежище, но 

имате нужда от настаняване.  

Ще трябва да подадете молба до Министерството на вътрешните работи за 

помощ по раздел 4 (2) или член 95 от Закона за имиграцията и убежището от 

1999 г. Това заявление е направено като използва формуляра ASF1 "Заявление за 

предоставяне на убежище", който е достъпен от уебсайта на вътрешното 

министерство. 

Настаняване с приятел или роднина  

Приятели или роднини могат да ви предложат да останете при тях, ако сте 

освободени. Човекът, който ви предлага настаняване, трябва да пребивава 

законно в Обединеното кралство. Той или той тя няма нужда да бъде британец.  

За да имате най-добрия шанс предложението на вашия наемодател да бъде 

прието от Съда, то ще помогне да се покаже: 

 Документ за самоличност - например: паспорт, шофьорска книжка или 

документи за статута (документи за статут на бежанец, 

безсрочно/извънредно разрешение да останете или разрешение за 

пребиваване). 
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 Ако той или тя наема жилището, договора за наем и писмо от наемодателя 

(ако не е ясно от договора за наем, че лицето има разрешение да дава 

мястото под наем).  

 Ако той или тя притежава жилището, ипотечните документи или други 

доказателства, които показват, че той / тя притежава къщата / 

апартамента.  

Дори и ако наемодателят не е в състояние да покаже, че има разрешението на 

собственика да ви позволи да живеете на адреса, все пак си заслужава да 

кандидатствате за гаранция на Трибунала. 

Човекът, който урежда квартира да  присъства в съда 

Заявлението за гаранция ще бъде по-силно, ако лицето което предлага 

настаняване дойде в съда. Ако лицето не може да се яви в съда, съдията понякога 

приема писмо, което обяснява защо той не се е явил в съда, за да потвърди 

предложението за настаняване.  

Моят наемодател или доставчик на квартира се притеснява, че няма да му 

позволят да ме остави да живея на неговия адрес 

Ако Съдът реши да ви предостави гаранция, при условие, че живеете на адреса на 

вашия наемодател ("условие за пребиваване") вътрешното министерство ще 

приеме, че имате "разрешение за отдаване под наем" на този адрес. 

Ако сте под криминален лиценз  

Трябва да сте наясно, че ако имате лиценз за престъпление, всеки предложен 

адрес ще бъде проверен от Пробационната служба преди да кандидатствате за 

гаранция.  

Ако сте издържали присъда за лишаване от свобода вътрешното министерство и 

мениджърът на нарушителите се изисква да работят заедно, за да подготвят 

"план за освобождаване". Те ще вземат предвид ситуацията ви, ако ви бъде 

дадена гаранция включително:  

 Ако имате нужда от настаняване в квартира от вътрешното министерство 

 Ако ще имате специални изисквания за настаняване (например отнасяща 

се до мястото, където жилището може или не може да бъде разположено)  

 Ако ще можете да се издържате в помещенията за настаняване 

 Ако отговаряте на критериите за "изключителни обстоятелства", което 

означава, че вие не може да се поддържа и вие ще бъдете бедни, ако не сте 

снабдени с настаняване и издръжка.  

 Дали сте под риск от извършване на криминално проявление или нанасяне 

на вреда, ако ви пуснат под гаранция; както и дали имате право да 

кандидатствате за издръжка като търсещ убежище или като неодобрен 

кандидат за убежище. 
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Поискайте копие от своя "план за освобождаване" 

Можете да поискате от Министерството на вътрешните работи да ви предостави 

копие от плана ви за освобождаване.  

Ако то отказва да ви даде това, можете да направите официално искане под 

Закона за свободата на информацията да ви дадат плана за освобождаване. 

Можете също да обясните на Първоинстанционния съд, че сте поискали това от 

министерството да ви предостави копие от плана за освобождаване и можете да 

покажете на Съда копия на писма, свързани с искането.  

Можете да говорите с BID, ако имате нужда от още съвети относно стъпките, 

които трябва да предприемете, за да получите копие на плана си за 

освобождаване. 
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Глава 7: Как да кандидатствате за гаранция 

Мисля, че съм готов да кандидатствам за гаранция от Трибунала. Какво да 

правя сега?  

Това е лесната част. Трябва само да попълните формуляра за молба B1 за 

гаранция и го изпратите до правилния съд. 

Формулярът за заявление за освобождаване от гаранция B1 

 За да кандидатствате за гаранция, ще трябва да попълните формуляр, наречен 

"Заявление, което трябва да бъде освободен на първостепенна гаранция на 

Трибунала‘‘, още наречен формуляр B1.  

Формулярът за кандидатстване B1 е достъпен онлайн. Можете просто да 

въведете B1 формуляр за кандидатстване във вашата интернет търсачка.  

Като алтернатива можете да намерите този формуляр на уебсайта на BID 

(www.biduk.org).  

В противен случай трябва да можете да получите копие от този формуляр от 

центъра, където сте задържани. Моля, попитайте член на персонала къде можете 

да получите това. Не забравяйте, че формулярът B1 е различен от формуляр 401, 

който е "Заявление за гаранция от Държавния секретар ".  

Или просто се свържете с нас в BID и ние ще ви изпратим с нашия "пакет за 

аутсорсинг" На следващите страници е пример за попълнен формуляр B1 с 

някои съвети за неща, които може да не са ясни при попълване на 

формуляра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biduk.org/
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Напишете вашите лични 

данни тук 

Напишете адреса на 

центъра където сте 

задържани 

Вижте страница ХХ за повече 

информация 

Не се притеснявайте, ако 
не знаете тези данни 
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Просто напишете 

£1.00 

Тук напишете 
детайлите на вашия 
гарантор, ако нямате 
такъв- не пишете 
нищо! 
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Тук напишете вашите 

основания за молбата ви за 

гаранция. Ако искате да 

напишете повече, 

използвайте допълнителен 

лист хартия. Опитайте да не 

пишете прекалено много. 

Също се уверете,че пишете 

разбрано. Задължително 

пишете по следните 

въпроси: 

1. Защо не бихте 

избягали 

2. Защо няма да ви 

изгонят от страната в 

близкото бъдеще 

3. Други причини, 

включително болести 

и други 

НО ПОМНЕТЕ 

Ако искате да 

разчитате на болест в 

Съда, трябва да имате 

доказателство за  

Тук напишете следното: I need to look at the Home 

Office bail summary and the conditions that it wants to 

impose on me if I am granted bail before I agree to the 

transfer of bail to the Home Office. 
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Ако имате нужда от 

преводач, отговорете 

‚да‘. Безплатно е. 

Ако имате някакви 

болести, напишете 

подробности тук 

Ако попълвате 
молбата сами, няма 

нужда да 

попълвате тази 

част. Ако имате 

адвокат, той/тя ще 

я попълни. 
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Накрая само подпишете 

тук. 
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Къде да изпратите формуляра 

След като попълните формуляра, ще трябва да го изпратите на гаранционния 

служител в съдът, който се занимава с вашия Център за отстраняване. Най-добре 

е да изпратите вашият формуляр по факс, за да имате доказателство, че сте го 

изпратили. Ето данните за връзка с различните съдилища: 

Център за премахване 

от страната 

Съд Факс 

Бруук хаус Тейлър хаус 0870 739 4055  

Кампфийлд хаус Нюпорт 0870 739 4406  

Колнбруук Йорк хаус 0870 761 7670  

Дънгавел Глазгоу 0141 242 7555  

Хармондсуърт Йорк хаус 0870 761 7670  

Мортън хол Стоук, Бенет хаус 0870 324 0108  

Тинсли хаус Тейлър хаус 0870 739 4055  

Ярл‘с Ууд Ярл‘с Ууд 01264 347 997  

Ярл‘с Ууд Бирмингам 0870 739 5792  

Затвори Попитайте служител на 
затвора 

 

 

Има един телефонен номер за всички съдилища: 0300 123 1711 

Трябва ли да изпратя нещо с формуляра?  

Добра идея е да изпратите доказателства, на които разчитате за вашата молба за 

кандидатстване. Това означава всички медицински документи, сертификати, и 

т.н. Уверете се, че съхранявате копията. Ако имате финансови поддръжници, те 

могат да донесат своите документи (банкови извлечения, разплащания) в съда. 

Те не трябва да забравят тези неща. Ако вашият наемодател се явява на съда, той 

може да донесе документи за настаняване при него. Ако не могат да се явят на 

съда, вие трябва да изпратите тези документи на съда заедно с формуляра за 

кандидатстване за гаранция. 
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Какво се случва, след като изпратя формуляра?  

Съдът ще ви изпрати дата за изслушване. Това е датата, на която ще отидете в 

съда и ще получите молбата си за обезпечение, решено от имиграционния съдия.  

Обикновено датата на изслушване е в рамките на 3 дни след подаването на B1, но 

може да отнеме повече време. Ако искате съдът да определи датата ви за 

определен ден, след това ги уведомете писмено, когато изпратите формуляр за 

кандидатстване. Избраната от вас дата трябва да е най-малко 3 дни след датата 

на  подааване на молбата си.  

Съдът ще изпрати копие от формуляра ви до вътрешното министерство, който 

ще направи "обобщение на гаранцията". Резюмето за гаранция е обяснено в глава 

9 - Дата на изслушване. 
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Глава 8: Основания за гаранция 

Тази глава разглежда раздел 5 от молбата за подаване на гаранция (B1). Раздел 5 

от формуляр Б1 се нарича "Основанията, за които кандидатствате гаранция ". Тя 

изглежда така: 

 

 

В тази част напишете основанията на вашата молба за пускане под гаранция. 

Заявяване на гаранция отново в рамките на 28 дни от последната ви молба 

за обжалване. 

 Ако кандидатствате за гаранция отново в рамките на 28 дни от последната ви 

молба за гаранция, Вие трябва да обясни каква промяна в обстоятелствата е 

имало, за да ви позволи да направите това. Това може да бъде например, защото:  

• Последният отказ от обжалване показва, че преди това сте били отказани 

гаранция, защото сте нямали никакви финансови поддръжници, но сега имате; 

 • При последният отказ от обжалване вашите наемодатели не са имали 

доказателства, изисквани от имиграционния съдия, но сега те имат 

доказателства.  

• Има промени, които показват, че вече не можете да бъдете премахнати от 

Великобритания. Например органите на реда са отказали да ви издадат 

пътнически документ, за да можете да бъдете отстранени от Обединеното 

кралство. Следователно премахването ви не е неизбежно.  

• Вече можете да оборите причина, дадена по-рано, за да ви откажат последното 

ви искане за гаранция. 
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Основания за гаранция 

Можете също така да видите в полето, че пише "дайте всички причини, поради 

които смятате, че трябва да бъдете освободени. 

 

Това е много важна част от формуляра за кандидатстване. Това е една 

възможност да кажете на имиграционния съдия причините,поради които 

смятате, че трябва да бъдете пуснати под гаранция. Препоръчваме ви да 

използвате отделен лист хартия, за да напишете основанието си за гаранция. 

Следващите няколко страници може да ви помогнат да напишете основанието си 

за гаранция. Моля  прочетете разделите, които се отнасят за вас.  

 

Преди да започнете, ето няколко важни точки: 
 

1. Не е нужно да пишете основанието си за гаранция по самия формуляр В1. 

Можете да използвате допълнителни листове хартия. Предлагаме да 

използвате нашия шаблон на страница 43.  

2. Не използвайте мотивите си за гаранция, за да оспорвате имиграционните 

въпроси. Например, не казвайте: "Ще бъда убит, ако се върна в моята 

страна". Макар че това може да е вярно, то може да даде на съдията идеята, 

че може да избягате, ако сте освободен. Това не е това, което искате да 

мислят.  

Вашите съображения за гаранция 

На много хора в ареста е отказана гаранция по същите причини. Повечето често 

срещани причини, поради които хората получават откази да са освободени под 

гаранция, са:  

1. Съдията смята, че е "вероятно да се укриете" (да избягате), ако бъдете 

освободени от задържането.  

2. Съдията смята, че е вероятно да бъдат отстранени от Обединеното 

кралство "Непосредствено" (скоро). 

 Трета причина често използвана за отказ на гаранция в много случаи:  

3. Съдията вярва, че ако бъдете освободени, вероятно ще извършите 

повторно нарушение. Това се отнася само за тези, които са осъждани за 

престъпления в  миналото. 

Може да има и други причини, които съдията да използва, за да откаже 

освобождаване, но трите тук са най-често срещаните. Ето защо Ви препоръчваме 

да се включите във вашето "основание за гаранция" вашите аргументи защо тези 

три причините не важат за вас.  
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1. ЗАЩО НЕ ТРЯБВА ДА НАРУШАВАТЕ ГАРАНЦИЯТА 

Трябва да посочите причините, поради които съдията трябва да ви повярва, че ще  

спазите всички условия, които са определени за вас, ако ви бъде предоставена 

гаранция. Вътрешното министерство ще спори, както в обзора по гаранцията, 

така и пред съдията, че ако сте освободени, вероятно ще избягате. 

Как ще се опита да докаже тази точка вътрешното министерство? Те ще 

прегледат вашата имиграционна и криминалната история (ако имате такива). Те 

могат да кажат: "този човек е извършил имиграционни престъпления в миналото 

и следователно ще направи това отново "или" този човек е извършил 

престъпление в миналото и следователно ще направи това отново. Трябва да 

използвате всякакви аргументи, които можете да измислите, за да докажете, че 

Службата греши за вас и че могат да ви се доверят. 

Ето някои аргументи, които можете да използвате: 

 Може би службата греши, когато казват, че сте нарушили правила в 

миналото. Ако те са направили фактическа грешка във вашия месечен 

доклад за напредъка или в обобщението за гаранция, трябва да посочите 

това на съдията.  

 Вероятно очаквате решение по делото за имиграция или по случай искане 

за убежище или очаквате решение на обжалване да останете в 

Обединеното кралство. Естествено, вие искате да изчакате положително 

решение и укриването или нарушаването на гаранционните условия биха 

ви навредили.Трябва да твърдите, че нямате никакъв интерес да избягате 

докато чакате Вашият случай да се реши.  

 Може би имате финансови поддръжници, или ще живеете със семейство 

или близки приятели. В този случай можете да направите аргумента, че 

имате силна причина да останете.  

 Силна причина да спорите защо няма да избягате, ако сте освободени е ако 

трябва да се грижите за дете (особено дете, което сте гледали след като сте 

били задържани), или възрастен роднина или някой с болест. 

 Може би имате медицинско състояние или проблем, който се нуждае 

лечение, което означава, че трябва да останете на едно място, за да 

получите лечение. В такова състояние е малко вероятно да избягате.  

 В някои случаи вътрешното министерство ще има сериозни основания да 

вярва че ще избягате. Може да имате нарушени условия за освобождаване 

в миналото или не сте регистрирани по някаква причина. В тази ситуация 

може да бъде малко вероятно съдията да ви повярва за втори път. Все пак 

има аргументи, които можете да направите:  

 Защо избягахте първия път или защо нарушихте условията си? Ако 

обясните причината на съдията, той/тя може да прояви съчувствие.  
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 Променило ли се е нещо от времето, когато нарушихте условията си? Може 

би сте имали проблем с пристрастяването, които сега нямате, или може би 

сте имали жилищен проблем, който ви е попречил да се подписвате 

редовно. Ако обясните как сега нещата са различни, съдията може да ви 

повярва.  

ВАЖНО: Съдията ще очаква да дадете доказателства за всичко,което казвате. 

Ако например твърдите, че имате медицинско състояние, трябва да го 

докажете. Представете лекарски доклад, за да покажете, че имате медицинско 

състояние. Ако ще се грижите за някой, когато ви освободят, трябва да го 

докажете.  

ЗАПОМНЕТЕ: Ако сте нарушили условия или сте се укрили в миналото, добре е 

да го признаете на съдията, тъй като така ще покажете, че сте честен за 

грешките си. Ако се опитате да извините себе си, може да изглеждате 

неблагонадеждни.  

2. ЗАЩО: НЯМА ДА БЪДА ЕКСТРАДИРАН СКОРО 

Винаги трябва да помните, че сте задържани поради някаква причина и това е 

причината да ви отстранят от Великобритания. Ако успешно убедите 

министерството , че премахването ви не е вероятно да се случи скоро, тогава 

трябва да бъдете освободени под гаранция. Министерството на вътрешните 

работи почти винаги казва, че ще бъдете премахнати ‘незабавно’ но всъщност 

това ще се случи след няколко седмици, дори няколко месеца. 

Ето някои аргументи, които можете да направите:  
 

 Може би все още имате дело в съда. Докато имате случай в Британските 

съдилища, вашето премахване не трябва да се извършва. Затова бихте ли 

могли да бъдете освободен до приключване на делото?  

 Може би чакате документи за пътуване, защото не разполагате с валиден 

паспорт. За някои държави този процес може да отнеме много време. Това 

е още една причина, поради която не бива да бъдете задържан в затвора 

докато министерството изготви документите ви за пътуване. 

 Вероятно политическата ситуация във вашата страна не позволява 

премахването ви там, дори да имате документи за пътуване. През 

последните години премахването за страни като Зимбабве, Сомалия, Иран, 

Ирак и Сирия не е възможно. Ако знаете, че премахването не е уредено с 

вашата държава, трябва да поискате да бъдете освободен, докато 

повторното отстраняване започне. 

 Може би просто сте били задържани много дълго време. Ако 

министерството се аргументира няколко месеца, че премахването ви е 

"непосредствено", тогава може би грешат за това. 

Упътвания за премахване  

Ако министерството за вътрешни работи твърди, че са ви били издадени 

указания за премахване да бъдат отстранени от Обединеното кралство в рамките 
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на 14 дни от датата на изслушване, имиграционният съдия може да бъде 

принуден да ви откаже гаранция, или ако бъде предоставена гаранция, 

министерството ще бъде в състояние да предотврати освобождаването ви под 

гаранция.  

Ето някои аргументи, които можете да направите по този въпрос:  

 Ако Министерството на вътрешните работи твърди, че са издадени 

указания за отстраняване срещу вас, но не е дадена дата, когато ще бъдете 

отстранени, можете да кажете, че няма доказателства, че отстраняването 

ще се извърши в рамките на 14  дни на изслушването.  

 Ако Министерството на вътрешните работи е предприемало мерки да ви 

отстрани за дълго време и няма дата за отстраняването ви, можете да 

твърдите, че е малко вероятно да бъдете отстранени в рамките на 14 дни. 

 Ако преди това Министерството е заявило, че ви отстранява в рамките на 

14 дни и това не се случи, можете да твърдите, че освен ако то има 

сериозни доказателства, които показват, че нещата са различни, е 

вероятно да не бъдете отстранени. 

3. ЗАЩО НЯМА ДА ИЗВЪРША ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПОВТОРНО 

Ако имате осъдителна присъда, ще се сблъскате с друг проблем: министерството 

ще твърди, че въпреки че сте завършили присъдата си, вие трябва да бъдете 

задържани само в случай, че извършите друго престъпление. Съдиите често се 

притесняват да освободят хора, които считат, че могат да бъдат опасност за 

общността. Ако сте били осъдени за насилствено или сексуално престъпление, 

трябва да се подготвите да се сблъскате с трудности при убеждаването на 

съдията да ви освободи. 

Ако министерството прави аргументи, че трябва да бъдете задържани, защото 

вероятно ще сгрешите отново, има някои аргументи, които можете да 

използвате: 

 Посочете, че сте приключили присъдата си и че не трябва продължавате да 

бъдете наказвани за това престъпление. 

 Обяснете защо е малко вероятно да извършите друго престъпление, може 

би защото сте се променили или защото обстоятелствата ви са се 

променили.  

 Получихте ли положителен доклад от пробация или друг орган? Ако не, 

можете ли да представите препоръчително писмо от приятели, бивши 

работодатели, членовете на църквата или дори персонала на центъра за 

задържане?  Можете да използвате каквото и да е доказателство, за да 

покажете на съда доброто си поведение. 

 Важно е да се признае сериозността на вашето престъпление. Опитайте се 

да убедете съдията, че разбирате какво сте направили и съжалявате за 

действията си и няма да повторите грешката си. 

 Можете да кажете, че сте готови да спазвате всички условия като 

алтернатива на задържането. Това ще включва и електронно наблюдение, 
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което обикновено се налага на всеки, на когото е предоставена 

имиграционна гаранция след като е завършил наказателна присъда. 

ВАЖНО: Ако смятате, че сте невинни спрямо престъплението, което ви постави в 

затвора, не споменавайте това на съдията по време на съдебното ви заседание. 

Изслушването за гаранция не е точното място да се правят тези аргументи, а 

имиграционният съдия не може да преразгледа наказателната ви присъда. 

 

На следващата страница ще намерите празен шаблон за писане на основанията си 

за гаранция. Можете да го използвате за собствените си основания. 
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Как да напишете вашите основания за гаранция 
 

Аз се казвам ____________________. Нямам адвокат, който да ме 

представлява.Вследсвие, пиша тази молба сам/а, използвайки наръчника на BID 

(Дарителска организация за подкрепа на арестувани имигранти). 

Аз няма да наруша гаранцията си, защото… 

 

 

Аз не мога да бъда остранен скоро от Обединеното Кралство защото… 

 

 

Ако имате други причини, поради които искате да ви освободят… 

 

 

Ако имате криминално проявление и сте излежали присъда е добре да 

добавите отговор на въпроса ‘Няма да извърша повторно престъпление, 

зашото…’ 
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Управление на гаранцията  

В края на раздел 5 формулярът B1 пита "Съгласявате ли се, че бъдещото 

управление на гаранцията ще бъде прехвърлено в Министерството на 

вътрешните работи?" Ако сте съгласни с това или ако имиграционният съдия 

реши това, това означава, че ако ви бъде предоставена гаранция Министерството 

на вътрешните работи ще отговаря за вземането на решения за вашите условия 

на гаранция. Това означава, че Министерството на вътрешните работи може да ви 

наложи нови условия и няма да ви бъде позволено да се обърнете към Трибунала, 

ако не сте съгласни с условията. 

Вероятно е вътрешното министерство да приеме твърде различен възглед за 

условията, които могат да бъдат наложени на хората, ако им бъде предоставена 

гаранция. При тези обстоятелства Ви съветваме, че при попълването на 

формуляра не сте съгласни с прехвърлянето на гаранцията към министерството. 

Можете да обясните, че причината за това е, защото:  

"Трябва да погледна обобщението на гаранция и условията, които 

министерството иска да ми наложи, ако ми бъде предоставена гаранция, преди да 

се съглася да прехвърля мениджмънта на гаранцията" 

Това също означава, че когато преглеждате обобщението на гаранцията от 

министерството, трябва да сте сигурни, че преглеждате условията, които то иска 

да наложи върху вас и да се противопоставите на всички условия, които смятате, 

че са твърде тежки или ненужни. Можете да твърдите, че единствените условия, 

които трябва да бъдат наложени, са минималният минимум, за да са сигурни, че 

няма да се укриете. Други причини, поради които може да не искате 

имиграционният съдия да прехвърли отговорността за вашата гаранция на 

министерството, може да включва: 

1. Ако Министерството на вътрешните работи е поискало условията за 

освобождаване под гаранция да са по-строги от условията, договорени от 

имиграционния съдия. Може би сте загрижени, че Министерството на 

вътрешните работи ще се опита да наложи по-строги условия, след като му 

бъде предоставено управлението на вашата гаранция. 

 

2. Ако Вътрешното министерство поиска да бъдете възпрепятствани от 

учене, ако сте освободени:  

 a. Можете да твърдите, че това няма нищо общо с това да не се  укриете.  

 б.Можете също така да кажете, че сте притеснени, че това е 

 доказателство, че Министерството на вътрешните работи може  да 

 постави това или друго ненужно условие върху вас, ако му  бъде 

 предоставено управлението на вашата гаранция.  

 в. Ако всъщност вече сте се записали да учите, можете да  твърдите, че 

 това е доказателство, че няма да се укриете. 

 

3. Ако министерството по вътрешните работи ви задържи отново, след като 

преди това сте били освободени под гаранция и смятате, че това не е 
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необходимо, можете да твърдите, че сте загрижени, че то може отново да 

ви задържи при подобни обстоятелства.  

 

4. Ако скоро имате дело за имиграция, ще бъде основателна причина 

подновяването на Вашата гаранция да бъде разгледано по време на 

Вашето съдебно заседание Трибунала и той по този начин да поеме 

отговорност за управлението на Вашата гаранция.  

Обърнете внимание, обаче, че ако имиграционният съдия ви даде гаранция при 

същите условия, каквито се изискват от министерството в извлечението по 

гаранцията или при изслушването по гаранция, ще бъде по-вероятно съдията да 

реши да прехвърли управлението на гаранцията на министерството, защото 

съдията може да повярва, че е малко вероятно то да се опита да наложи по-строги 

условия при освобождаването ви под гаранция, отколкото е поискало по-рано по 

време на съдебното ви заседание.  

Също така можете да потвърдите пред имиграционния съдия в съдебното 

заседание, че ще спазвате всички условия, които са поставени върху вас, ако 

ви бъде предоставена гаранция, независимо дали министерството или 

Трибуналът управлява вашата гаранция. 
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Глава 9. Изслушване по гаранция 

 

След като изпратите формуляра за молба за гаранция до центъра на Трибунала, 

вашето изслушване по гаранция ще бъде уредено за вас. 

 

Често задавани въпроси: 

 

И така, какво ще стане след това? 

 

След няколко дни ще получите съобщението си за изслушване. Обикновено ще 

получите това по факс. 

 

Как ще разбера датата на изслушването? 

 

Трибуналът ще ви пише, за да ви съобщи датата, на която ще отидете в съда. Те 

ще направят това, като ви изпратят един-единствен документ, наречен "Известие 

за изслушване". Ако не получите известието за изслушване, позвънете на съда, за 

да проверите какво се случва на 0300 123 1711. 
 

Кога ще бъде моето изслушване?  

Обикновено ще разберете в рамките на една седмица от изпращането на 

формуляра за кандидатстване. В определени моменти съдилищата стават заети и 

се чака по-дълго от обичайното (понякога 2 седмици).  

Мога ли да поискам конкретна дата за изслушване?  

Вие можете, но съдилищата не предлагат никаква гаранция, че това ще стане. 

Направете заявката си писмено с формуляра за кандидатстване B1.  

Какво да правя, когато получа датата на изслушване?  

 Кажете на финансовите си поддръжници (ако имате такива) датата на 

съдебното заседание, за да могат да се явят на съда. 

 Кажете на лицето, което ви е осигурило настаняване, датата на съдебното 

заседание, така че да може да се яви в съда.  

 Кажете на някой друг, който подкрепя молбата ви, датата на 

изслушването, ако искат да присъстват в съдебното заседание.  

 Проверете дали ще бъде наличен преводач (ако сте поискали преводач във 

Вашата гаранционна форма), като се свържете с IAC. 

 Съберете всички документи, от които се нуждаете. 

 Ето списък на документите, които може да са ви необходими за съда: 

o Копие от формуляра за кандидатстване за гаранция. 

o Копие от изявлението, което сте подготвили. 
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o Резюмето за гаранцията (вижте по-долу).  

o Вашите финансови поддръжници трябва да донесат своя оригинален 

паспорт (не копия) или документ за самоличност.  

o отчетите на финансовите ви поддръжници за последните 3 месеца.  

o доказателство за доходите на финансовите ви поддръжници, като 

например фишове за заплати или писма за обезщетения за последните 3 

месеца.  

o Вашият доставчик на настаняване трябва да докаже, че притежава 

собствеността. Ипотечното изявление обикновено е достатъчно. Ако 

вашият доставчик на жилище наема имот, той може да ви помогне, ако 

имате писмо от хазяин, което ви дава разрешение да останете в имота (или 

те могат да покажат договора си за наем, ако това им позволява да дават 

приют на хора в имота). Не можете да останете с някой, който живее в 

убежище, освен ако не сте близък член на семейството. 

o Ако не сте в състояние да докажете, че доставчикът на настаняване може 

да ви приюти в дома им, можете също така да посочите, че няма 

доказателства, които да покажат, че не можете да останете в дома на вашия 

доставчик на настаняване; или че може да ви бъде предоставена гаранция, 

при условие че ще направите необходимите уредби на Трибунала и / или 

на Министерството на вътрешните работи.  

o Всички други документи, които според вас ще ви помогнат. Те биха могли 

да включват искания за гаранция от министерсвото или искания за 

визуализиране на месечните формуляри за отзиви (формуляри IS151F), на 

които не сте получили отговор; документи, които показват, че имате 

медицинско състояние; документи, които показват, че сте съдействали при 

процеса на искане на документация за пътуване, но не сте получили 

документи за пътуване.  

Какво се случва преди моето изслушване? - Обобщение на гаранцията  

 Когато подадете заявление за гаранция, Министерството на вътрешните 

работи трябва да отговори с "обобщение за гаранцията". Това е документ, 

който обяснява защо те се противопоставят на гаранцията. 

Министерството на вътрешните работи ще постави в този документ 

всички причини, поради които смята, че не бива да бъдете освободени.  

 Трябва да изпратите копие от обобщението за гаранцията 24 часа 

предварително или най-късно до 14 часа в деня преди изслушването по 

гаранцията. 

 

Трябва да преминете през всяка точка от обобщението за гаранция и да 

помислите как можете да отговорите на всяка точка, за да аргументирате вашия 

случай. Може да искате да запишете точките, които искате да направите в съда, 

така че да не ги забравите. Ако има части от обобщението за гаранция, които са 

неправилни, запишете ги, за да можете спокойно да ги насочите към съдията. 
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Ако получите обобщение за гаранцията, когато стигнете до съда, можете да 
помолите съдията да ви даде повече време, за да можете да подготвите 
аргументите си, преди да влезете в съда. Разумно е да поискате един или два часа 
да направите това, ако в деня на изслушването ви бъде предоставена обобщена 
информация за гаранцията. 

 

Ден на изслушването 

 
• Часа на изслушването ви е на вашето известие за изслушване. Но всички 
изслушвания са изброени по едно и също време, така че може да се наложи да 
изчакате вашите. Съдията ще реши коя заповед да  чуе. 
 
• Повечето изслушвания сега се провеждат чрез видеовръзка. Вие ще бъдете в 
стая в центъра за премахване и ще видите съда на телевизионен екран. В някои 
случаи действително сте заведени в съда. 
 

Какво ще се случи по време на съдебното заседание?  

Всички съдебни заседания са различни, но това се случва на типично изслушване. 

Не забравяйте, че това може да не се случи при всички изслушвания. Ако 

изслушването ви е чрез видеовръзка, няма да отидете в съда. Вместо това ще 

отидете в стая в центъра за изнасяне и ще говорите със съдията  чрез екран и 

микрофон. 

 Ескортът ще ви отведе до стая в центъра за изнасяне с екран, свързан със 

съда. 

 Съдията ще влезе в стаята. Всеки ще се изправят. 

 Съдията ще провери подробности като вашето име и ще въведе останалите 

хора в стаята.  

 Съдията ще поиска от представителя на министерството (HOPO) дали той 

или тя има какво да каже. Обикновено HOPO не казва нищо освен това, 

което е в обобщението за гаранция и че трябва да останете в ареста. 

 Съдията ще ви попита дали имате какво да кажете. Проверете дали 

съдията е разгледал изявлението ви. Посочете всички части на 

обобщението за гаранция, в което службата по вътрешните работи е 

сгрешила. 

 Трябва да бъдете помолени да направите обобщение на причините, поради 

които трябва да бъдете освободени. Не повтаряйте всичко в изявлението 

си. Кажете на съдията основните неща които са във ваша полза. 

Отговорете по точка на това, което казва обобщението за гаранция. 

 HOPO може да ви задава въпроси. 

 Съдията може да задава въпроси, които не са ясни. 

 HOPO ще каже защо трябва да останете в ареста. 

 Ако съдията смята, че сте подходящи за гаранция, той или тя ще говорят с 

финансовите ви поддръжници и с лицето, което осигурява настаняване. 

 Съдията ще ви каже решението си. 



________________________________ Наръчник за арестувани имигранти – Указания за 
кандидатстване за пускане под гаранция 
 

47 
 

 Ако бъде предоставена гаранция, ще бъдат обсъдени условията за 

гаранция. 

 

Как изглежда съдебната зала: 
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Има 3 потенцални резултата от изслушването: 

 

Резултат Какво означава 

 

Какво следва? 

 

Вашата молба е одобрена. 

 

Вие ще бъдете 

освободени. 

 

Съдията ще обясни 

условията, според които 

ще бъдете освободени. 

Ако ще имате електронно 

наблюдение, може отнеме 

2 дни докато ви 

освободят. 

 

Вашата молба не е 

одобрена. 

 

Ще бъдете заведени 

обратно в центъра за 

екстрадация или ако сте 

имали изслушване чрез 

видео линк, вие ще сте в 

центъра за екстрадация и 

ще останете там. 

 

Уверете се, че получавате 

копие от писмения отказ 

на гаранция в съда, тъй 

като това ще ви помогне 

да се съсредоточите върху 

подготовката си за 

следващото си искане за 

обжалване. • Не се 

предавайте! Важно е да 

кандидатствате отново за 

гаранция, защото много 

от задържаните се 

освобождават след 4 или 

5 искания за обжалване • 

Можете да направите 

друго искане за гаранция 

след 28 дни • Ако нещо се 

промени с вашия случай, 

можете да направите 

искане за гаранция по-

рано и не трябва да 

чакате 28 дни, но ще 

трябва да покажете на 

съда как обстоятелствата 

са се променили, преди да 

обмислят кандидатурата 

ви за освобождаване. 
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Вие оттегляте молбата си Това означава, че решавате 

да спрете случая си, защото 

има проблем. Например, 
финансовият ви 

поддръжник не се явява в 

съда навреме или пристига 

в съда без банкови 

извлечения. 

Определете каквито и да е 

проблеми да ви попречат 

да продължите с касовата 

ви книга и отново да 

кандидатствате за 

гаранция. 

• Ако съдията предположи, 

че трябва да се оттеглите, 

тогава е малко вероятно да 

получите гаранция. 

Вероятно е по-добре да 

оттеглите молбата си за 

гаранция и отново да 

подадете . 

• Ако молбата ви за 

оттегляне на молбата за 

гаранция бъде отхвърлена 

от съдията и след това 

молбата ви за гаранция 

бъде отхвърлена, 

възможно е да получите 

друга заявка за гаранция, 

посочена за изслушване в 

рамките на 28 дни, ако 

можете да покажете, че е 

имало промяна в 

обстоятелствата, напр. 

финансовият ви 

поддръжник може да 

присъства на 

изслушването, когато не 

може да присъства на 

предишното изслушване. 
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Къде да намерите формулярите 

 

Къде можете да намерите формуляр за кандидатстване B1 

 

Формулярът за кандидатстване B1 е достъпен онлайн. Можете да напишете 

формуляра за заявка за гаранция B1 в търсачката си. 

Като алтернатива можете да намерите този формуляр на уебсайта на BID 

(www.biduk.org). 

Можете също така да получите копие от този формуляр от центъра за задържане. 

Моля, попитайте член на персонала, който да ви каже къде можете да получите 

това. 

Ако имате проблеми, просто се свържете с нас на адрес BID и ние ще ви изпратим 

с нашия "пакет за аутсорсинг" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________ Наръчник за арестувани имигранти – Указания за 
кандидатстване за пускане под гаранция 
 

51 
 

Групи Посетители 

Групата на посетителите не дава правни съвети, но може да посети и да предложи 

подкрепа на задържаните. Ако сте задържан и искате някой да ви посети, можете 

да се свържете с Асоциацията на посетителите в имиграционното задържане 

(AVID) 115 Mare Street, London, E8 4RU, Великобритания. T: 0207 281 0533. Е: 

enquiries@aviddetention.org.uk 

Център за екрадация Име на посетителска 

група 

Телефон за връзка 

Бруук Хаус и Тинсли 

хаус 

Гетуик Tel: 01293 657 070  
Fax: 01293 474 001  
www.gdwg.org.uk  

Кампсфийлд хаус Асилум уелком Tel: 01865 722 082  
Fax: 01865 792 532  
www.asylum-welcome.org.uk  

Дънгавил Скотиш дитейнис 

визитърс 

Tel: 0141 248 9799  
www.sdv.org.uk  

Хармъндсуърф Детеншън Акшън Freephone:0800 587 2096  
Tel: 020 7226 3114  
Fax: 020 7226 3016  
www.detentionaction.org.uk  

Мортън Хол Мортън Хол визитърс Tel: 07758 604 293  
www.mortonhallvisitors.org.uk  

Ярл‘с Ууд Ярл Ууд бифрендърс Tel: 01234 272 090  
www.ywbefrienders.org.uk  
 

 

 

 

 

 

mailto:enquiries@aviddetention.org.uk
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Списък с полезни организации 

Следните групи предоставят различни видове съвети и информация. Ако няма 

описание след групата, това е организация, която предоставя широк спектър от 

съвети (не законни) или подкрепа за търсещи убежище или мигранти. Обърнете 

се към групата, която е най-близо до мястото на задържане или където живеете, 

преди да сте били задържани. 

Проект за обжалване в подкрепа на убежището (ASAP)  

Може да предоставя съвети относно заявленията за предоставяне на убежище. 

Студио 11/12, Контейнеър Сити Сграда, 48 Trinity Buoy Wharf, Лондон, E14 OFN 

Тел: 020 3716 0284 Факс: 020 3716 0272 Съвет за съвети: 020 3716 0283 

(понеделник, сряда и петък от 14:00 до 16:00 часа) Уебсайт: www.asaproject.org 

Помощ за убежище 

Предоставя правни съвети и представителство на търсещите убежище и има 

линия за помощ. Берол Хаус, 25 Ашли Роуд, Лондон N17 9LJ 

Тел: 020 7354 9631 

Факс: 020 7354 5620 

Съвещателна линия: 020 7354 9264 (вторник от 13:00 до 16:00 часа)  

Уебсайт: www.asylumaid.org.uk 
 

Действие по задържане 

Кампанийна организация, която също посещава центрове за задържане. Leroy 

House, Unit 3R, 436 Essex Road, Лондон N1 3QP Свободен телефонен номер: 0800 

587 2096 Тел: 020 7226 3114 Факс: 020 7226 3016 Уебсайт: 

www.detentionaction.org.uk 

Свобода от изтезания 

Може да осигури медицинска помощ, консултации и медико-правни доклади за 

хора, които са жертви на изтезания. 111 Isledon Road, Лондон, N7 7JW Тел: 020 

7697 7777 Факс: 020 7697 7799 Уебсайт: www.freedomfromtorture.org  

Медицинска справедливост 

Подрежда за лекарите да посещават хора в имиграционно задържане. Тел: 0207 

561 7498 

Факс: 08450 529370 

Уебсайт: www.medicaljustice.org.uk 

 

Съвет за бежанците 

За съвет и подкрепа във връзка с основния закон за убежище Уебсайт: 

www.refugeecouncil.org.uk 

http://www.asaproject.org/
http://www.detentionaction.org.uk/
http://www.freedomfromtorture.org/
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Лондон офис: 

Тел: 020 7346 6700 

Факс: 020 3743 9581 

Ако сте или знаете, че едно дете е задържано, защото Home Office смята, че е 

възрастен, трябва да се свържете с: 

 
Детската секция: Тел: 020 7346 1134 Email: children@refugeecouncil.org.uk  

Шотландски съвет за бежанци  

Съвети по въпросите на хуманното отношение към търсещите убежище и 

бежанците Шотландски бежански съвет, 5 Cadogan Square, Глазгоу, G2 7PH Тел: 

0141 248 9799 Факс: 0141 243 2499 Уебсайт: www.scottishrefugeecouncil.org.uk  

Намиране на правно представителство и жалби:  

Мрежа на правните центрове  

За да разберете къде е най-близкият ваш правен център: Етаж 1, Къща Тавис, 

Площад Тависток 1-6, Лондон WC1H 9NA Тел: 020 3637 1330 Уебсайт: 

www.lawcentres.org.uk  

Служба на комисаря по имиграцията и услугите (OISC)  

5-ти етаж, 21 Bloomsbury Street, Лондон, WC1B 3HF Тел: 0345 000 0046 (местни 

цени), 020 7211 1500 Факс: 020 7211 1553  

Консултантите по имиграция се регулират от OISC. Това означава, че съветниците 

трябва да отговарят на изискванията и стандартите на OISC. OISC има списък с 

имиграционни съветници, с които можете да се свържете. OISC ще обмисли 

разследването жалби за получена услуга или за поведение на съветник, когато те 

са направени срещу съветник, регулиран от OISC, или лице, което неправомерно 

предоставя имиграционни съвети или услуги.  

Правото общество  

Правото общество е представител и регулаторен орган за всички адвокати на 

Англия и Уелс. 13 Chancery Ln, London WC2A 1PL Тел: 020 7242 1222 За да 

намерите адвокат, можете да използвате онлайн услугата на адрес: 

www.solicitors.lawsociety.org.uk  

Бележка относно подаването на жалби: Ако сте недоволни от услугата, 

предоставена от Вашия представител, имате право да подадете жалба. Трябва да 

се опитате да разрешите проблема, като пишете на лицето, отговорно за 

разглеждане на жалби в фирмата / организацията на вашия представител, преди 

да подадете жалба до OISC или Органа за регламентиране на адвокатите или 

правния омбудсман. 

 

http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/
http://www.lawcentres.org.uk/
http://www.solicitors.lawsociety.org.uk/
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Орган за регулиране на адвокатите  

Тел: 0370 606 2555 Факс: 0121 616 1999 Уебсайт: www.sra.org.uk 

 Правен омбудсман  

Тел: 0300 555 0333 Уебсайт: www.legalombudsman.org.uk  

Жалба за член на Парламента  

Депутатите представляват хората, живеещи в техния район. В някои случаи, 

когато има състрадателни обстоятелства и когато всички други молби и жалби са 

се провалили, депутатите могат да се намесят от името на задържания. Разберете 

кой е вашият член на Парламента: Тел: 020 7219 4272  

Ще трябва да посочите пощенския код на центъра за задържане, в който се 

намирате, или адреса си, ако сте живяли в Обединеното кралство, преди да 

бъдете задържани. След това можете да се свържете с вашия депутат от 

Парламента чрез Камарата на общините: Електромагнитна платка: 020 7219 3000 

Уебсайт: www.parliament.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sra.org.uk/
http://www.legalombudsman.org.uk/
http://www.parliament.co.uk/
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Име Адрес Телефон Факс 

Уилсън § Ко 697 High Road, 

Tottenham, 

London, N17 8AD 

www.wilsonllp.co.uk  

Colnbrook, 

Harmondsworth, Yarl’s 

Wood 

020 8808 7535  
 

020 8880 3393  
 

Лупинс 

Сълиситърс 

10th Floor Tower,  
1 Olympian Way, 
Wembley,  
Middlesex, HA9 0NP 
www.lawrencelupin.co.uk 
 

Brook House, Campsfield 

House, Harmondsworth, 

Tinsley House, Yarl’s 

Wood 

 

020 8733 7200 020 8733 7250 

 

Duncan Lewis 1 Kingsland High Street, 
Hackney, London, E8 2JS   
www.duncanlewis.co.uk 
  
Brook House, Campsfield 
House, Colnbrook, 
Harmondsworth, Morton 
Hall, Tinsley House, The 
Verne, Yarl’s Wood 

020 7923 4020 020 7923 3320 

Фадига § Ко 257-259 Balham High 

Road, London SW17 7BD 

www.fadigaandco.com 

 

Colnbrook, 

Harmondsworth, Morton 

Hall, The Verne, Yarl’s 

Wood 

 

020 8672 8779 020 8675 5985                                                                        

http://www.wilsonllp.co.uk/
http://www.lawrencelupin.co.uk/
http://www.duncanlewis.co.uk/
http://www.fadigaandco.com/
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Хау § Ко 1010 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, 

TW8 9BA 

www.howe.co.uk 

 

Harmondsworth, Tinsley 

House, Yarl’s Wood 

020 8840 4688 020 8840 7209 

 

Халидей Рийвс 

Ло-фърм 

Collingwood Buildings, 38 

Collingwood Street, 

Newcastle upon Tyne, 

NE1 1JF 

 

www.hallidayreeves.co.uk 

 

Morton Hall, The Verne 

0191 477 7728 0191 269 6838 

Паркър Родс 

Хикмот 

Сълиситърс 

 

The Point, 
Bradmarsh Way 
Bradmarsh Business Park 
Rotherham S60 1BP 
 
www.prhsolicitors.co.uk 
  
Morton Hall 

01709 511 100 

 

01709 371 971 

 

Томпсън § Ко 

 

First Floor 14-16 

Mitcham Rd 

London, SW17 9NA 

 

www.thompsonlaw.co.uk  

 

Harmondsworth, Morton 

Hall, The Verne, Yarl’s 

Wood 

0208 682 4040 

 

0208 682 4500 

 

http://www.howe.co.uk/
http://www.hallidayreeves.co.uk/
http://www.prhsolicitors.co.uk/
http://www.thompsonlaw.co.uk/
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Търпин и Милър 

ЛЛП 

 

1 Agnes Court, Oxford 

Road, Oxford, OX4 2EW 

 

www.turpinmiller.co.uk 

 

Campsfield House 

01865 770111 

 

 

 

01865 749099    

 

ГЛАЗГОУ (За Дънгавел) 

Име Адрес Телефон Факс 

Ливингстън 

Браун 

84 Carlton Place, Glasgow, G5 

9TD 

www.livbrown.co.uk  

0141 429 8166 0141 420 1337 

Грей § Ко 

Сълиситърс 

16 Bilsland Drive, Maryhill, 

Glasgow, G20 9TH 

www.grayandcoglasgow.co.uk  

0141 946 7777 0141 946 9402 

Питър Джи 

Фаръл 

70 Royston Road, Glasgow, 

G21 2N 

0141 552 0033 0141 552 0333 

Хамилтън Бърнс  

 

 

 

 

63 Carlton Place, Glasgow, G5 

9TW 

www.hamiltonburns.co.uk  

0141 429 0600 

 

 

 

 

0141 429 0650 

 

 

 

 

Дръмонд Милър 

ЛЛП 

65 Bath Street, Glasgow, G2 

2DD 

www.drummondmiller.co.uk 

0141 332 0086 0141 332 8295 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turpinmiller.co.uk/
http://www.livbrown.co.uk/
http://www.grayandcoglasgow.co.uk/
http://www.hamiltonburns.co.uk/
http://www.drummondmiller.co.uk/
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Речник 

Обяснение на някои от фразите, използвани в този наръчник 

 

Схема за съвети за задържане на митнически служители (DDA) - Безплатни 

правни консултации, предоставяни от адвокатски кантори, на лицата, задържани 

под арест на имиграционните им права.  

Разпръскване - Дисперсията е процесът, чрез който Министерството на 

вътрешните работи премества някого в квартира извън Лондон и Югоизточния 

район. Първоначално те се преместват в "първоначално настаняване", докато се 

обработват заявленията за настаняване. След като заявлението бъде обработено 

и одобрено, те се преместват в "разпръснато жилище" другаде в Обединеното 

кралство.  

Схема за улеснено връщане (FRS) - Това е схема, която позволява на 

чуждестранните национални затворници да бъдат върнати в тяхната страна на 

произход. Тази схема се управлява от Министерството на вътрешните работи. 

Схема за улеснено връщане (FRS) - Това е схема, която позволява на 

чуждестранните национални затворници да бъдат върнати в тяхната страна на 

произход. Тази схема се управлява от Министерството на вътрешните работи.  

Първоинстанционният съд (Камара за имиграция и убежище) - 

Първоинстанционният съд (камара за имиграция и убежище) или FTT ("IAC") е 

независим трибунал, който се занимава с обжалване на решения, взети от 

министъра на вътрешните работи и правителствени служители по въпросите на 

имиграцията, убежището и националността. Той също така се отнася до всички 

молби за освобождаване под гаранция. 

Защита на вътрешното министерство - Тази защита (по-рано известна като или 

главен гарант за имигрантите) е един от начините, по който задържано лице или 

някой, който действа от тяхно име, може да подаде заявление за освобождаване.  

Вътрешно министерство - визи за Великобритания и имиграция - Този отдел в 

Министерството на вътрешните работи управлява граничния контрол на 

Обединеното кралство и прилага имиграционните и митническите разпоредби. 

Той също така разглежда заявления за разрешение за влизане или пребиваване в 

Обединеното кралство и за гражданство и убежище.  

Човешки права - по принцип те се отнасят до основните права, които всеки 

трябва да има. В британското законодателство те се позовават на права, 

произтичащи от Европейската конвенция за правата на човека, рамката на 

европейското право в областта на правата на човека, която Великобритания 

трябва да следва. Член 3 се занимава със свобода от изтезания или нечовешко 

или унизително отнасяне или наказание, а член 8 се отнася до личния и семейния 

живот 
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Камарата за имиграция и убежище (IAC) - Камарата за имиграция и убежище е 

част от Трибунала на първо ниво, който разглежда жалби за убежище и 

имиграция и изслушвания по обвинения.  

Имиграционен съдия (IJ) (или първостепенен съдия по трибунала) - 

Заглавието, дадено на член на Първоинстанционния и на горните трибунали 

(Камара за имиграция и убежище).  

Център за премахване на имиграцията (IRC) - Центровете за премахване на 

имиграцията са центрове за задържане. Те се използват за задържане на лица по 

правомощията на имиграционния акт, включително тези на всеки етап от 

процеса на предоставяне на убежище, а не само преди. 

Първоначално настаняване - Първоначалното настаняване се осигурява на 

хора, които вътрешното министерство или се съгласява да подкрепя или се 

съгласява да се настани, докато преценява дали да продължи да подкрепя дадено 

лице. Обикновено се предоставя на хора, които преди това не са били осъдени за 

престъпление. Ако приложението е успешно, човекът, който се поддържа, се 

премества на друго място за настаняване.  

Съдебен преглед (JR) - Процедурата, с която Върховният съд определя 

законосъобразността на решенията, взети от публичните органи. Съдебният 

контрол се ограничава до прегледа на правни въпроси и не обхваща 

преразглеждане на основателността на административното решение или 

фактите по делото.  

Правна помощ - Правните съвети, които се заплащат от правителството за хора, 

които отговарят на условията за това, защото не могат да си позволят да платят 

за себе си, а имиграцията им или искането им за убежище може да са успешни.  

Законен представител - Законният представител е адвокат или адвокат, 

служител на адвокат или друго оправомощено лице, което действа по отношение 

на иск.Месечен отчет за напредъка (MPR) -Според закона за местната служба 

трябва (i) редовно да преразглежда задържането ви, за да се увери, че вашето 

задържане е все още необходимо и (ii) да дадете писмени мотиви за текущото ви 

задържане. Това се прави веднъж месечно под формата на MPR.  

Известие за изслушване - Писмото от ИАК (Камара за имиграция и убежище), в 

което се посочва времето, датата и местонахождението на Вашето изслушване по 

гаранция.  

Служба на комисаря по имиграционните служби (OISC) - Комисарят регулира 

консултациите за имиграцията в Обединеното кралство. 

Докладване - Повечето лица, търсещи убежище, които не са задържани, се очаква 

да докладват на отчетен център или полицейско управление 

Раздел 4 Подкрепа - Това се отнася до помощта, която обикновено се предоставя 

на лицата, задържани по силата на раздел 4, параграф 1, буква в) от Закона за 
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имиграцията и убежището от 1999 г. Този раздел е отменен и заменен с раздел 9, 

раздел 10 от имиграционния акт 2016.  

Маркиране - Маркирането, известно още като електронно наблюдение, е когато 

вътрешното министерство поставя електронен етикет върху човек (обикновено 

на глезена си), така че да може да проследява движението си по всяко време. 

Съдът на публичната служба може да разпореди електронни маркировки за 

всеки, който освобождава под гаранция, който преди това е бил осъден за 

престъпление.  

Временно допускане (временно приемане) - Временно допускане се 

освобождава от задържане, което е разрешено от Министерството на вътрешните 

работи. Това е заменено с термина "гаранция на вътрешното министерство". 
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Целта на този наръчник "Как да се измъкнем от задържането" е да съветва 

задържаните на техните права по отношение на гаранцията. Не се стреми да дава 

съвети относно молбата ви за пребиваване в Обединеното кралство. Това не е 

изчерпателно изявление на закона за задържането и гаранцията и не може да 

замени законния представител. Опитахме се да направим това ръководство 

възможно най-точно по време на печат, но не можем да поемем отговорност за 

грешки и да ви предупредим, че законът и политиката за задържане могат да се 

променят. За да проверите дали имате последната версия на книгата, моля, 

обадете се на BID 020 7456 9750. Ще ви изпратим най-новата версия безплатно. За 

юридически представители наръчникът е на разположение на нашия уебсайт 

www.biduk.org.  

 

 

Защитата на задържаните по имиграция (BID) е регистрирана благотворителна 

организация № 1077187. Регистриран в Англия като Дружество с ограничена 

отговорност @ 03803669. Акредитиран от Службата на комисаря по 

имиграционните служби Реф. Не. N200100147  
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