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КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

А.  Задача и обхват на анализа

Настоящият анализ прави преглед на съответствието на българското законо-
дателство с международните стандарти за защита на правата на децата, лишени от 
свобода, и цели да разгледа всички възможности за лишаване от свобода на деца  
в България.

Анализът се базира основно на следните международни актове в областта на 
правата на човека и детското правосъдие:

1. Конвенция на ООН за правата на детето (КПД)1 и Общ коментар №10 (2007) 
на Комитета по правата на детето на ООН за правата на децата и правосъ-
дието за лица, ненавършили пълнолетие (Общ коментар № 10).2

2. Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), 
1950 г.,3 чийто чл. 5 регламентира същността на лишаването от свобода и 
гаранциите, свързани с него, също е със задължителна сила за Р. България.

3. Стандартните минимални правила на ООН за правораздаване по отноше-
ние на ненавършили пълнолетие (Правилата от Пекин), 1985 г.;

4. Правилата на ООН за защита на ненавършили пълнолетие лица, лишени от 
свобода (Правилата от Хавана), 1990 г.;

5. Насоките на ООН за превенция на девиантното поведение на лица, които не 
са навършили пълнолетие (Насоки от Рияд), 1990 г.;

6. Европейските правила за ненавършилите пълнолетие правонарушители, 
които са обект на санкции и мерки (Европейски правила за децата правона-
рушители) (Европейските правила);4

7. Насоките на Комитета на министрите на Съвета на Европа за правосъдие, 
съобразено с интересите на детето (Насоки за правосъдие, съобразено с ин-
тересите на детето).5

Съобразно Конституцията на Република България (Конституцията)6 разпо-
редбите на КПД и ЕКПЧ са част от вътрешното право на страната и имат предимство 
пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

Правилата от Хавана, Пекинските правила, Насоките от Рияд, Европейските 
правила и Насоките за правосъдие, съобразено с интересите на детето нямат правно 
обвързващ характер, но задават стандарта, който според международната общност е 
желан и към който всяка държава членка на ООН и/или Съвета на Европа следва да 
се стреми.

Анализът изхожда от постановката, че правата на децата, лишени от свобода, 
признати в Конвенцията за правата на детето, се прилагат както към деца в кон-
фликт със закона, така и към деца, настанени в институции с цел получаване на 
грижа, защита или лечение. Това е предвидено и в Правилата от Хавана.7

1 Convention on the Rights of the Child, GA resolution 44/25 of 20 November 1989 (по-нататък за краткост: Convention 
on the Rights of the Child).

2 CRC, General Comment No. 10.
3 Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ETS No. 5, 1950 (по-

нататък за краткост: ECHR).
4 European Rules for Juvenile Offenders.
5 Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice, 1098th meeting of the 

Ministers’ Deputies on 17 November 2010 (по-нататък за краткост: Guidelines on child-friendly justice).
6 Конституция на Република България (1991), чл. 5, ал. 4.
7 Havana Rules, Rule 11b. Tези правила трябва да бъдат приложени към всякаква форма на „задържане или 

лишаване от свобода или настаняване в публично - държавно/ общинско или частно заведение с ограничителен 
режим, което съответното лице не може да напусне по своя воля и без разрешение, и в което лицето е настанено 
по заповед на кой да е съдебен, административен или друг публичен орган“.
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Доколкото българското законодателство разделя децата на „малолетни“ (до 
14 г.) и „непълнолетни“ (от 14 до 18 г.), тези понятия ще се използват, когато се спо-
менават национални разпоредби. Доколкото различните международни източници 
си служат с различни термини за обозначаването на децата (хора до 18 г. възраст), 
анализът ще използва термините „деца“ и „лица, ненавършили пълнолетие“, когато 
текстът реферира към международни стандарти.

Б.  Общи проблеми в детското правосъдие, по които Р. България 
не е осигурила добро изпълнение на изискванията на 
международните актове

1. Създаване на специални правила и система за  
детско правосъдие
България не изпълнява изискванията за създаване на цялостна система за детско 

правосъдие. В своите Заключителни препоръки към България от 2008 г. Комитетът по 
правата на детето на ООН изразява загриженост, че държавата все още не е създала 
специализирани детски съдилища и отделения към настоящите. Затова той препоръчва 
на държавата да въведе адекватна система за детско правосъдие в цялата страна, вкл. 
съдилища за деца със специализирани по въпросите на децата съдии.1

Държавите членки на ООН трябва да насърчават създаването на закони, 
процедури, органи и институции специално за деца в конфликт със закона,2 което 
предполага създаването на ефективна организация и цялостна система за детско 
правосъдие.3 Последната изисква обособяването на части в полицията, съдилища-
та, прокуратурата, както и специализирани защитници (или други представители), 
които да предоставят правна или друга подходяща помощ на детето. Комитетът по 
правата на детето препоръчва държавите членки да създадат или самостоятелни 
детски съдилища, или специализирани отделения за детско правосъдие в съществу-
ващите районни/ окръжни съдилища.4 В детската правосъдна система ефективното 
съгласуване на дейностите на всички специализирани отделения, служби и услуги 
трябва да бъде непрестанно насърчавано. Съгласно Пекинските правила във всяка 
национална юрисдикция трябва да се положат усилия да се създадат закони и прави-
ла специално приложими към деца правонарушители, както и органи, оправомоще-
ни да правораздават и способни да посрещат различните нужди на ненавършилите 
пълнолетие правонарушители в процеса на защита на правата им.

2. Предотвратяване на детската престъпност (превенция)
България не изпълнява изискванията за превенция на детската престъпност. В 

своите Заключителни препоръки към България от 2008. Комитетът по правата на дете-
то на ООН изразява загриженост, че голям процент деца са настанени в поправителни 
институции и препоръчва на държавата да се фокусира върху стратегии за превенция на 
престъпленията, така че децата в риск да бъдат подкрепяни на ранен етап.5

Според Насоките от Рияд политика за детско правосъдие, която не разполага 
със средства за предотвратяване на детската престъпност, страда от сериозни не-

1 CRC, Concluding observations on Bulgaria (2008), §§ 68a and 69 (d).
2 Convention on the Rights of the Child, Art. 40 (3).
3 CRC, General Comment No. 10, §§ 90-94.
4 Където това не е незабавно осъществимо, държавите членки трябва да осигурят назначаването на 

специализирани съдии или магистрати за разглеждането на случаи на детско правосъдие и да обособят услуги 
(като пробация, консултиране или наблюдение), включително дневни лечебни центрове, и където е необходимо, 
центрове за настаняване и лечение на деца правонарушители.

5 CRC, Concluding observations on Bulgaria (2008), §§ 68е, 69h.
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достатъци. Държавите членки на ООН трябва напълно да интегрират в политиката 
си за детско правосъдие тези насоки.1 Особено внимание трябва да се обърне на по-
литиките за превенция, които спомагат за успешната интеграция на всички деца, 
най-вече чрез семейството, обществото, групи от връстници, училища, професио-
нална подготовка, работа, а също и чрез доброволчески организации.2 Програмите за 
превенция трябва да се фокусират върху подкрепата на особено уязвими семейства, 
включването на училищата в обучение в основните ценности (включително за пра-
вата и задълженията на децата и родителите) и предоставянето на специална гри-
жа и внимание на младежи в риск. Подкрепата от групи от връстници и активното 
участие на родителите са препоръчителни. Пекинските правила също препоръчват 
предоставянето на мерки за грижа за младите преди появата на престъпни прояви 
при тях. Подобен подход би намалил както необходимостта от намеса на системата 
за детско правосъдие, така и вредата, която тази интервенция причинява.

3. Достъпна и качествена правна помощ. Право на помощ  
при обжалване
В България предоставянето на правна помощ на деца страда от съществени про-

блеми, в разрез с Правилата от Хавана. Дори в случаите на задължително осигурена 
правна помощ (както при задържане по Наказателно-процесуалния кодекс), няма гаран-
ция за нейното качество поради липсата на изискване за квалификация в областта на 
детското правосъдие на адвокатите, които я предоставят.

Гаранциите, предвидени в чл. 30 от Конституцията: правото на правна помощ 
от момента на задържането и правото на лицето да се среща насаме с адвоката си, 
също не са спазени. Първото изискване (макар и предвидено в законодателството)3 
не се прилага, когато законът не указва изрично, че правната помощ е задължителна. 
Понеже настаняването в голяма част от детските институции не се приема за задър-
жане/ лишаване от свобода от българския закон и практика, то правна помощ не се 
предоставя. Второто изискване се нарушава от служебните адвокати, защото те не 
са задължени изрично да се видят с клиента-дете преди извършването на процесу-
алното действие. Освен това в законодателството няма разпоредби относно инфор-
мирането на детето за това му право, тъй като това не е вменено като задължение  
за някого.

Разпоредбата в Закона за закрила на детето (ЗЗДет.) относно правото на прав-
на помощ, макар и с императивен характер, не е скрепена с механизъм за реда за 
предоставянето .4 Извън нея и задължителните случаи на осигуряване на правна 
помощ на лица, ненавършили пълнолетие, не са предвидени разпоредби, които да 
гарантират безусловен достъп до правна помощ и упражняване на право на жал-
ба. Съгласно Закона за лицата и семейството (ЗЛС)5 лицата, които не са навършили 
14-годишна възраст, са малолетни и вместо тях и от тяхно име правни действия из-
вършват техните законни представители - родители или настойници, а лицата от 14 
до 18-годишна възраст са непълнолетни и извършват правни действия със съгла-
сието на техните родители или попечители.6 Тези разпоредби превръщат достъпа 
до правна помощ и право на жалба в условен и зависим от волята на лицето, което 
представлява детето. Достъпът до външни лица, вкл. организации, също не е свобо-

1 CRC, General Comment No. 10, § 17.
2 Ibid, § 18.
3 Закон за закрила на детето (2000), чл. 15, ал. 8 и промени от 2013 г. на Закон за правната помощ (2005).
4 Закон за закрила на детето (2000), чл. 15, ал. 8 (предишна ал. 7 - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) Детето има право на правна 

помощ и жалба във всички производства, засягащи негови права или интереси.
5 Закон за лицата и семейството (1949), чл. 3.
6 Ibid, чл. 4.
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ден. Изключение прави институцията на омбудсмана, която обаче не дава правни 
консултации и не осигурява правна помощ.

Правото на детето да оспори всеки факт или мнение, записани в кой да е до-
клад (правен, медицински, дисциплинарен) или досие относно него,1 също не е пред-
видено в българското законодателство. Достъпът на детето до неговите лични до-
кументи и информация не е свободен, а законодателно е обусловен от разрешение/ 
съгласие на родителя (настойника) или попечителя.

Служебната защита на практика може да се окаже и неефикасна в случаите на 
обжалване на съответното лишаване от свобода, тъй като адвокатът, определен да 
защитава детето в процедурата по настаняването, е възможно да не уведоми детето 
за правото на обжалване и често пледира не от името на детето, а от позицията на 
своята гледна точка за най-добър интерес на детето.

4. Други изисквания, предвидени в препоръчителните стандарти
Никое от описаните по-долу производства не отговаря в пълна степен на изис-

кванията на Насоките на Съвета на Европа за правосъдие, съобразено с интересите  
на детето.2

В българското законодателство и практика правото на детето да получи копие 
от правилата за реда в мястото за задържане, писмено обяснение за своите права 
и задължения на разбираем език, контакти на органите, които могат да получават 
жалби, и други организации, които оказват правна помощ, не е гарантирано.3

Изискванията на Правилата от Хавана за достъп до адекватна медицинска по-
мощ по време на престоя4 и за разполагане с непосредствен достъп до адекватен медицин-
ски център5 не са изпълнени в България.

В българската уредба няма правила за дължимото щадящо отношение на служи-
телите в правораздавателната или правоприлагащата система към ненавършилите 
пълнолетие лица.

4.1. Уведомяване за правата на уязвими групи
Изискванията за информиране на детето за правата му са само повърхностно 

застъпени в някои от законите, например в Закона за Министерството на вътреш-
ните работи. Изискването за преводач, „когато е необходимо“ и особено при меди-
цински прегледи и дисциплинарни производства, не е гарантирано изрично. То по 
правило не се прилага що се отнася до ромите, защото българският законодател пре-
зюмира, че ромите говорят български като техен роден език. Не са налице и правни 
норми относно правото на неграмотните хора да получат информация по начин, по 
който да я разберат напълно.6 Изключение прави само една норма от рядко прилаган 
акт, според която неграмотен се уведомява от служител за правата му и в присъст-
вието на свидетел и удостоверява това с подписа си.7

1 Havana Rules, Rule 19.
2 Guidelines on child-friendly justice, съобразно определението, поместено в II(c): „правосъдие, съобразено с 

интересите на детето“ се отнася до системи на правораздаване, които гарантират зачитането и ефективното 
прилагане на всички права на децата във възможно най-висока степен, имайки предвид описаните [в Насоките] 
принципи и в съответствие с нивото на зрелост и разбиране на детето и обстоятелствата по случая. По-
специално, това е правосъдие, което е достъпно, съобразено с възрастта, бързо, прилагащо необходимата грижа, 
приспособено и насочено към потребностите и правата на детето, зачитащо правата на детето, включително 
правото на справедлив процес, на участие и разбиране на производството, на зачитане на личния и семейния 
живот и на лична неприкосновеност и достойнство.

3 Havana Rules, Rule 24.
4 CRC, General Comment No. 10, § 80.
5 Havana Rules, Rule 51.
6 Ibid, Rule 24. 
7 Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието (1963), Правилник за прилагане 
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4.2. Достъп до медицинска помощ
Не е налична процедура за уведомяване на директора на мястото за задържа-

не или на независим орган за евентуален риск за физическото и психическото здраве 
на дете, установен от медицинско лице.1 В местата за лишаване от свобода не е раз-
писана процедура за информиране на семейството/ настойника на детето за здрав-
ния статус на детето, за евентуалното му лечение в или извън мястото за задържане 
или за неговата смърт.2 Не съществуват и изисквания за независимо разследване на 
причините за смърт и уведомяване на най-близък роднина за резултатите от него.3 
Единствената налична разпоредба касае задължението за извършване на аутопсия и 
уведомяване на роднините на деца, починали в болнично заведение или в институ-
ция, където са били настанени по реда на ЗЗДет.4

4.3. Щадящо отношение
Етичният кодекс на работещите с деца5 е без правнообвързваща сила. Липсата 

на изрични правила в тази посока е в несъответствие с Правилата от Пекин. Също-
то се отнася и за забраната за носене и ползване на оръжие от персонала и за на-
личие на санитарни възли, които да осигуряват добра хигиена и необезпокоявано  
лично пространство.6

В.  Деца в конфликт със закона

1. Полицейско задържане
Съдебният преглед на мярката се извършва постфактум и нарушава правото 

на детето, задържано и лишено от свобода, да се яви пред компетентен орган, за да се 
разгледа законността на неговото лишаване от свобода (и продължението на същото) 
в рамките на 24 часа.7 Българското законодателство не урежда правото на детето да 
бъде задържано преди съдебно производство само в изключителни случаи,8 правото на 
родителите да бъдат уведомени за задържането, трансферирането и освобождаване на 
детето,9 правото на задържаното дете да мълчи,10 както и правото на детето да бъде 
информирано за основанията на задържането и възможните изходи от него.11

Българският Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) не съдър-
жа гаранция за пропорционалността на задържането на деца, за приоритетно и бързо 
разглеждане на задържане на деца, за оборудване на помещения12 и провеждане на смис-

на Указ № 904 за борба с дребното хулиганство (по-нататък за краткост: Правилник за прилагане на Указ № 
904), чл. 13, (4) (нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г.). Задържани лица, които са чужденци, са неграмотни, не разбират 
български език или са глухонеми, попълват декларацията чрез служител на съответното структурно звено, като 
волеизявленията се правят от самото лице с помощта на преводач или тълковник, а когато лицето е неграмотно 
– и в присъствието на свидетел, които удостоверяват истинността на волеизявленията с подписа си.

1 Havana Rules, Rule 52.
2 Ibid, Rule 56.
3 Ibid, Rule 5.
4 Закон за здравето (2004), чл. 98.
5 Етичен кодекс на работещите с деца, достъпен на:  

http://sacp.government.bg/normativna-uredba/kodeksi/etichen-kodeks/.
6 Havana Rules, Rules 6, 34.
7 CRC, General Comment No. 10, § 83 относно чл. 37d от Конвенцията за правата на детето.
8 Havana Rules, Rule 17.
9 Ibid, Rule 22.
10 Beijing Rules.
11 CRC, General Comment No. 10, § 44.
12 Министерството на вътрешните работи (2009), Инструкция № Із-1711 за оборудването на помещенията за 

настаняване на задържани лица в структурите на МВР и реда в тях ( по-нататък за краткост: Инструкция  
№ Із-1711), чл. 74; Havana Rules, Rule 3.

http://sacp.government.bg/normativna-uredba/kodeksi/etichen-kodeks/
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лени занимания по време на задържането,1 нито за престой на открито. Не е налице 
и гаранция за защита от виктимизация на детето, жертва на полицейски произвол  
и насилие.

1.1. Защо задържането е лишаване от свобода? Процедура
Задържането по ЗМВР е лишаване от свобода по смисъла на ЕКПЧ, защото се 

извършва от полицейския орган, против волята на лицето, при наличие на основа-
нията, посочени от закона, в помещения за задържане, които се охраняват непрекъс-
нато. Лицето не може самоволно да напусне нито помещението за задържане, нито 
мястото, на което е задържано – районното управление „Полиция“. Полицейският 
орган издава заповед за задържане, която се връчва на задържаното лице. Срокът на 
задържането не може да бъде повече от 24 часа.2 Редът за осъществяване на задържа-
не, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и редът в тях 
се определят с инструкция, издадена от министъра на вътрешните работи.3 Дейст-
ваща в момента е Инструкция № Із-1711 от 15 септември 2009 г. за оборудването на 
помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на МВР и реда в тях.4

1.2. Съдебен контрол
Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред 

съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).5 Съдът се произнася 
по жалбата „незабавно“ според ЗМВР, но подобно изискване липсва в АПК и затова 
не се осъществява на практика. В този смисъл е и решението на Европейския съд 
по правата на човека (ЕСПЧ) по делото Петков и Профиров срещу България6, касаещо 
пълнолетни жалбоподатели, които са били задържани за 24 часа поради наличие на 
данни, че са извършили престъпление.

Задържането за 24 часа може да бъде удължено със 72 часа от прокурор за 
явяването на обвиняемия пред съда.7 Съдът „незабавно“ (т.е. в рамките на този срок) 
разглежда делото еднолично, в открито заседание, с участието на прокурора, об-
виняемия и неговия защитник и може да наложи или не мярка за задържане под 
стража или друга, по-лека, от Наказателно-процесуален кодекс (НПК). Срокът на това 
задържане обаче не отговаря на изискването, предвидено за деца, за явяване пред 
съдия в рамките на 24 часа.8 Освен това Европейският комитет за предотвратяване 
на изтезанията посочва като проблематична продължителността от общо 96 часа 
задържане без съдебно произнасяне (24 часа полицейско задържане плюс 72-часово 
прокурорско задържане).9

1 Havana Rules, Rule 12.
2 Закон за Министерството на вътрешните работи (2014), чл. 73.
3 Ibid, чл. 72, ал. 9.
4 Инструкция № Із-1711 (2009).
5 Закон за Министерството на вътрешните работи (2014), чл. 72, ал. 4; Административнопроцесуален кодекс 

(2006), чл. 149.
6 ECtHR, Petkov and Profirov v. Bulgaria, §§ 66-68. Съдът намира нарушение на чл. 5.4 от ЕКПЧ, тъй като обжалването 

на заповедта за задържане пред административния съд не е в състояние да доведе до освобождаване на 
задържания по време на неговото задържане. Съдът посочва, че въпреки изричния текст на закона, изискващ 
незабавно произнасяне на съда по жалбата, съдилищата тълкуват разпоредбата като разрешаваща само 
последващ съдебен контрол върху заповедта за задържане, което обжалване, ако е успешно, би могло да доведе 
до обезщетение.

7 Наказателно-процесуален кодекс (2006), чл. 64.
8 CRC, General Comment No. 10, § 83.
9 CPT (2012), Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria from 18 to 29 October 2010, §10. Комитетът 

посочва практиката на ЕСПЧ по делото Звездев срещу България (CEDH, Zvezdev. c. Bulgarie, no 47719/07, Arrêt du  
7 janvier 2010) § 33), в което съдът посочва, че липсата на забрана за кумулирането на двата вида задържане 
до общо 96 часа е „[несъвършенство във вътрешното право, което] е в състояние да причини забавяне, 
несъвместимо с правото на своевременно изправяне пред съд,“ гарантирано от чл. 5.3 от ЕКПЧ.
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1.3. Съблюдаване на основните права при задържане
ЗМВР гарантира някои от основните права на задържаните, в това число 

на задържаните непълнолетни: право на защитник (вкл. правна помощ); незабав-
но уведомяване на лице, посочено от задържания, за задържането; настаняване на 
непълнолетните в специални помещения, отделно от пълнолетните задържани.1 В 
заповедта за задържане изрично се посочват основанията за задържане и следните 
права на задържания: да обжалва пред съда законността на задържането; да полз-
ва адвокатска защита от момента на задържането; да ползва медицинска помощ; да 
направи телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане; да се свърже с 
консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин; 
да ползва преводач, в случай че не разбира български език.2 По цитираното по-го-
ре дело Петков и Профиров срещу България3 ЕСПЧ посочва, че българските съдилища 
имат противоречива практика относно задължението за посочване на фактическите 
основания за задържането в заповедите за задържане и доколкото не съдържат кон-
кретни факти и данни относно подозрения за извършено правонарушение, противо-
речат на чл. 5.1 и чл. 5.2 от ЕКПЧ.

1.4. Съблюдаване на основните права при настаняването
Полицейските органи са длъжни незабавно да освободят лицето, ако основа-

нието за задържането е отпаднало, но 24-часовото задържане е обект на оператив-
ната самостоятелност на полицейските органи.4 Разговорите със задържани деца се 
провеждат в присъствието на педагог или психолог, а когато полицейският орган 
намери това за необходимо - и в присъствието на родител/ настойник.5 Непълнолет-
ните се настаняват отделно от пълнолетните в специално оборудвани помещения. 
На задържаното лице се извършва медицински преглед по негово искане или когато 
здравословното му състояние налага това.6 Ако при медицинския преглед има осно-
вателни съмнения за неправомерно използване на физическа сила, помощни сред-
ства или оръжие спрямо задържаното лице, служителят, придружавал лицето по 
време на прегледа, писмено докладва на ръководителя на структурата на МВР. Тази 
мярка не е адекватна да защити жертвата на полицейски произвол от виктимизация. 
Няма подобно изискване за действие към медицинското лице.7

2. Задържане с мярка за неотклонение „задържане под стража“
Задържане под стража на непълнолетни не е предвидено като крайна мярка и за 

максимално кратък срок според българския закон. Съдебният контрол на задържане под 
стража е гарантиран в НПК, но изискването за често периодично служебно прераз-
глеждане – не е.8

1 Буквалното тълкуване на нормите на ЗМВР за задържането води до извода, че полицейските органи могат 
да задържат единствено непълнолетни лица, но не и малолетни, тъй като законът борави само с понятието 
„непълнолетен“. За разлика от него обаче Инструкция № Із-1711 предвижда и възможността за малолетни 
задържани.

2 Закон за Министерството на вътрешните работи (2014), чл. 74, ал. 1, т. 2.
3 ЕСПЧ отсъжда, че чл. 5.1(с) от ЕКПЧ изисква задържането да се извършва въз основа на обосновано подозрение 

за извършено правонарушение. Според съда такова подозрение не може да бъде общо и абстрактно. То трябва да 
почива на факти и данни, които биха задоволили изискванията на независим наблюдател, че засегнатият човек 
може да е извършил определено престъпление/ правонарушение. Поради това, че заповедите за задържане на 
жалбоподателите не съдържат подобни факти и данни, а само отпращане към правни норми, съдът приема, че 
задържането им, наред с други причини, е било произволно и противоречи на чл. 5.1 и чл.5. 2 от ЕКПЧ.

4 Закон за Министерството на вътрешните работи (2014), чл. 72, ал. 7.
5 Инструкция № Із-1711 (2009), чл. 22.
6 Ibid, чл. 20.
7 Havana Rules, Rule 52.
8 CRC, General Comment No. 10, § 83. Комитетът по правата на детето предвижда изискване такова да се извършва 

на всеки две седмици, когато са задържани деца.
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НПК не въвежда международните гаранции, съобразно които съдилищата и раз-
следващите органи дават най-висок приоритет на най-бързо разглеждане на делата 
с деца от самото им начало с цел най-кратка продължителност на задържането.1 
НПК не създава и гаранции за дружелюбна за детето атмосфера по време на проце-
са, която да позволи на детето да участва и изразява себе си свободно.

Българското законодателство не отговаря на стандарта2 да бъдат създадени от-
ворени институции за задържане. Законът за изпълнение на наказанията и задържа-
нето под стража (ЗИНЗС) залага някои от по-важните гаранции, уредени от междуна-
родните източници, главно като част от общата рамка, приложима за пълнолетни. Не 
са законово регламентирани обаче даването на копие от правилата за вътрешния ред,3 
изготвянето на психологически план, съобразяването на физическата среда и броя и ква-
лификацията на персонал с нуждите на непълнолетните, гарантирането на правото 
на образование4 на задържаните с мярка „задържане под стража“ деца, създаването на 
възможност да полагат труд при справедливо заплащане, както и да са защитени 
от унизителни и нехуманни дисциплинарни мерки.5

2.1. Защо задържането е лишаване от свобода? Процедура
Висшият интерес на детето е от първостепенно значение за всички действия 

на държавни и частни институции, които се отнасят до децата.6 Този принцип обаче 
не е изведен като водещ в българските Наказателен кодекс (НК) и НПК. Съществу-
ва изискване мярката „задържане под стража“ да се прилага само в „изключителни 
случаи“, но не и като „крайна мярка“.7 НПК предвижда няколко вида надзор върху 
непълнолетния, но не и друг вид, по-лека по форма изолация, преди „задържане под 
стража“ (като домашен арест за пълнолетните). Мярка за неотклонение „задържа-
не под стража“ в досъдебното производство се взема от първоинстанционен съд по 
искане на прокурора.8 Спрямо непълнолетни могат да се вземат следните мерки за 
неотклонение: 1. надзор на родителите/ попечителя; 2. надзор на администрацията 
на възпитателното заведение, в което непълнолетният е настанен; 3. надзор на ин-
спектора при детска педагогическа стая или на член на местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; 4. задържане под 
стража.9

Лицата, вкл. непълнолетни, с наложена мярка „задържане под стража“ се за-
държат в арестите или в поправителните домове.10 Поправителните домове са места 
за лишаване от свобода,11 а поведението на задържаните с тях се контролира.12 Освен 
това, задържането под стража не се постановява за определен срок. То е ограничено 
по време само на фаза досъдебно производство по силата на максимален срок в зако-
на, но срокът не се различава от този за пълнолетни.13

1 Havana Rules, Rule 17, Beijing Rules, Rule 20.
2 Havana Rules, Rule 30.
3 Ibid, Rule 24.
4 Ibid, Rule 18; CRC, General Comment No. 10, § 89.
5 Havana Rules, Rule 13.
6 Convention on the Rights of the Child, Art. 3, Beijing Rules, Rule 17.1d.
7 Наказателно-процесуален кодекс (2006), чл. 386, ал. 2; Havana Rules, Rule 17; Beijing Rules, Rule 13.
8 Ibid, чл. 64.
9 Ibid, чл. 386.
10 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 42, чл. 244-245, достъпен на.
11 Ibid, чл. 41.
12 Ibid, чл. 44. Те се оборудват с технически и други средства за охрана и контрол за предотвратяване на бягства, 

други престъпления и нарушения, а лишените от свобода (съответно задържаните) се предупреждават за 
възможността да бъдат използвани охранителни и технически средства, включително аудиовизуални системи, 
за контрол на поведението.

13 Наказателно-процесуален кодекс (2006), чл. 63, ал. 4.
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2.2. Съдебен контрол. Периодичен съдебен контрол
Задържането под стража се постановява от съда с определение в съдебното за-

седание. Явяването на обвиняемия пред съда се осигурява незабавно от прокурора, 
който при необходимост може да постанови задържане на обвиняемия до 72 часа за 
довеждането му пред съда.1 Обвиняемият може по всяко време на досъдебното про-
изводство да поиска изменение на взетата мярка за неотклонение „задържане под 
стража“.2 Делото се насрочва в тридневен срок от постъпването му в съда, а съдът се 
произнася с определение в съдебното заседание. Съдебният контрол и в двата случая  
е двуинстанционен.

2.3. Съблюдаване на основните права в процедурата
Когато обвиняемият е непълнолетен, участието на защитник в на-

казателното производство е задължително.3 Детето не може да се отка-
же от правна защита,4 но не е ясно доколко може да се откаже от служеб-
ния си защитник и да поиска да му/  бъде назначен друг. Няма поставени 
гаранции за качество на защитата (специално обучение), нито за избор измежду 
служебните адвокати, нито за предварителна среща между служебния защитник  
и непълнолетния. 

Законът не предвижда участието на педагог/ психолог/ родител/ попечител/ 
друго лице, което да се грижи за непълнолетния по време на разглеждане на мярка-
та. Няма и възможност психолог/ педагог да подготви детето за предстоящите про-
цедури и случващото се в съдебна зала. Родителите се уведомяват за задържането 
постфактум, при самото задържане.5 Правото на детето да бъде уведомено за пов-
дигнатите обвинения на разбираем език не е гарантирано.6 Не са регламентирани 
и гаранции за правото на детето да бъде информирано за същината на процеса и 
възможните мерки, да му бъде дадена възможност да изрази мнението си за мерки-
те и техните алтернативи, да бъдат взети предвид неговите специфични желания  
и предпочитания.7

2.4. Съблюдаване на основните права при настаняването
Задържането в следствен арест или поправителен дом с мярка няма алтерна-

тива. Местата за задържане са децентрализирани, доколкото непълнолетните могат 
да се задържат в следствените арести (освен в поправителните домове), но не може 
да се приеме, че следствените арести са интегрирани в социалния живот на общ-
ността, предвид че децата не могат да ги напускат (примерно за посещение на учили-
ще). Липсва уредена възможност за прекъсване на мярката „задържане под стража“ 
или временно напускане на мястото за задържане.8 По отношение на обвиняемите и 
подсъдимите в България не се прилага домашен отпуск и свиждания извън мястото, 
където са задържани, дори като награда.9

ЗИНЗС предвижда, че непълнолетните обвиняеми и подсъдими се настаня-
ват отделно от пълнолетните,10 без да са предвидени изключения от това правило. 

1 Ibid, чл. 64.
2 Ibid, чл. 65.
3 Ibid, чл. 94, ал. 1.
4 Ibid, чл. 96, ал. 1. Съобразно този член от НПК „обвиняемият може във всеки момент на производството да се 

откаже от защитник, освен в случаите на чл. 94. ал. 1, т. 1-3 и 6 от НПК“.
5 Ibid, чл. 386, ал. 4.
6 CRC, General Comment No. 10, § 47.
7 Ibid, § 44.
8 Havana Rules, Rules 58-59.
9 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 257, ал. 4.
10 Ibid, чл. 246, ал. 1, т. 2.



74

анализ на правната рамка в българия

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Практиката обаче познава примери за обратното. При прием на задържаните лица в 
местата за лишаване от свобода те незабавно се уведомяват срещу подпис за правата 
им, както и за правилата за вътрешния ред и дисциплината.1 Изготвяне на психоло-
гически план за престоя на непълнолетния2 не е задължителен според българското 
законодателство.3

Условията за задържане на непълнолетни не са предмет на регулиране отвъд 
общите битови и санитарни изисквания. Изискванията на международните стан-
дарти за физическата среда, съобразена с необходимостта от лично пространство, 
стимули за сетивата, възможност за събиране с връстници, спорт и участие във фи-
зическа дейност и дейност за свободното време, е оставена на дискрецията на съ-
ответните началници на следствени арести и поправителни домове или на Главна 
дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН).4 Законодателството не съдържа и 
изискване за наличие на определени щатни бройки от специалисти, които да рабо-
тят с непълнолетните, нито съотношение задържани – служители, поради което и 
не отговаря на изискването за достатъчно и квалифициран персонал.5

Законодателството изобщо не урежда възможността за продължаване на об-
разованието в същото учебно заведение, което детето посещава, макар и по време на 
задържането. Задържаните в следствените арести непълнолетни нямат достъп до 
образование. Обучение се предоставя само в поправителните домове, където включ-
ването на настанените в обучения за ограмотяване, за придобиване на професионал-
на квалификация, за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности и 
мотивационно обучение, се насърчава.6 Не е изведено като изискване, че дипломите 
и удостоверенията за образование не трябва по никакъв начин да съдържат инфор-
мация, че ненавършилият пълнолетие е бил институционализиран.7

Право на работа не е осигурено за непълнолетните, задържани в следствени 
арести. Обвиняемите в поправителните домове могат да работят по възможност и 
при изрично писмено изявено желание за това.8 Въпросът дали се изисква разреше-
ние на инспекцията по труда за полагане на труд от непълнолетен не е уреден.9

Правото на справедливо заплащане на труда не съответства на международ-
ните стандарти.10 Част от заплатата на работещите задържани в България се удържа 
и те получават не по-малко от 30%.11 Частта от възнаграждението се определя със 
заповед на министъра на правосъдието. Здравните вноски на лишените от свобода 

1 Ibid, чл. 243.
2 Beijing Rules, Rule 27.
3 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 55, ал. 3.
4 Havana Rules, Rule 32.
5 Ibid, Rule 81.
6 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 257, ал. 2.
7 Havana Rules, Rule 40.
8 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 257, ал. 1.
9 В своята практика ЕСПЧ приема, че неприлагането на общите национални стандарти за работа в затворените 

институции не води до нарушение на Европейската конвенция за защита правата на човека. Нарочно проучване 
на Българския хелзинкски комитет установява, че становището на Изпълнителна агенция „Главна инспекция 
по труда“ е, че Кодексът на труда е неприложим за работещите в затворите и поправителните домове, 
доколкото трудови договори с лишените от свобода/ обвиняемите не се подписват. Агенцията обаче проверява 
безопасността на условията на полагане на труд.

10 Havana Rules, Rule 46. Интересите на децата да не бъдат подчинени на целта институцията за задържане 
или трето лице да извършва печалба, както и част от спечеленото трябва да се влага в спестовна сметка на 
непълнолетния, а с другата част той/ тя да може да разполага.

11 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 78. Съобразно чл. 5 от Правилника за 
устройството и дейността на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ средствата на „Фонд затворно дело“ 
се набират, включително, от неполагащата се част от трудовото възнаграждение на лишените от свобода.
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са за сметка на държавния бюджет и се превеждат чрез Министерството на правосъ-
дието. Социално осигуряване за работещите не е предвидено.1

Според международните стандарти дисциплинарните мерки, които са жесто-
ко, нечовешко или унизително отношение и застрашават физическото и психическо-
то здраве на ненавършилия пълнолетие, трябва да бъдат забранени.2 В поправител-
ните домове в България обвиняемите се държат в постоянно заключени помещения, 
без право на участие в колективни мероприятия, когато грубо или системно наруша-
ват установения ред, с което застрашават сигурността в поправителния дом.3

3. Лишаване от свобода с решение/ присъда на компетентен съд

3.1. Лишаване от свобода по НПК
НПК не изисква задължителна психологическа експертиза за оценка на зрелост-

та на детето над 14 г., не осигурява безплатна правна защита, не регламентира срок за 
разглеждане на делото, не регламентира присъствието на специалисти, които могат да 
подпомогнат участието и разбирането на детето във всякакви процесуални действия, 
не осигурява защита на самоличността на детето при прочитане на присъдата, не оси-
гурява набор от възможни по-леки наказания.

 Българското законодателство не изпълнява изискването на международните 
стандарти за задържане на детето на място, възможно най-близо до местоживеенето 
му с цел редовни посещения от близките му.4 То също не съответства на Европейските 
правила относно строгите дисциплинарните мерки.

3.1.1. Защо настаняването е лишаване от свобода
Лишаване от свобода се налага от компетентния наказателен съд с осъ-

дителна присъда по реда на НК и НПК. Наказанието се изпълнява чрез настаня-
ване на осъдените в определени места за лишаване от свобода и подлагането им 
на поправително въздействие.5 Непълнолетните, лишени от свобода, се наста-
няват в поправителни домове, отделно за момчета и момичета и отделно от пъл-
нолетните.6 Поправителните домове се оборудват с технически и други сред-
ства за охрана и контрол за предотвратяване на бягства, други престъпления  
и нарушения.7

3.1.2. Съблюдаване на основните права в процедурата
Комитетът по правата на детето към ООН изразява притеснение, че ако оцен-

ката на зрелостта на децата над минималната възраст за носене на наказателна 
отговорност (т.е. за България – над 14 г.) е оставена на съдията, без изискване за из-
вършване на психологическа експертиза, това може да доведе до дискриминационни 
практики.8 В НПК обаче няма изричен текст по въпроса и това създава противоречи-
ва практика.9 Международните специални правила за непълнолетни следва да се 
прилагат към всички деца, които към момента на извършване на нарушението не 

1 Ibid, чл. 84, ал. 2, т. 4. Липсата на социална осигуровка при положен затворнически труд, обаче, не е и в 
противоречие с практиката на ЕСПЧ по този въпрос по дела срещу други държави членки на Съвета на Европа.

2 Havana Rules, Rule 67.
3 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 248, ал. 1, т. 2.
4 Convention on the Rights of the Child; CRC, General Comment No. 10, § 87.
5 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 40, ал. 1.
6 Ibid, чл. 41 и чл. 58, ал. 2.
7 Ibid, чл. 44, ал. 1.
8 Convention on the Rights of the Child; CRC, General Comment No. 10, § 30.
9 Окръжен съд – Видин (2013), Особено мнение към Решение № 4 от 31 януари 2013 г. по В.Н.Ч.Х.Д. № 329/2012 г.
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са навършили 18 г. възраст.1 Комитетът по правата на детето отбелязва със задовол-
ство, че някои държави – страни по Конвенцията, прилагат специалните правила за 
ненавършили пълнолетие и към лица, навършили 18 и повече години, обикновено 
до 21-та им година. В българската уредба обаче има примери за обратното. Пълно-
летният се привлича като обвиняем за престъпление, извършено преди да навърши 
пълнолетие, делото се разглежда по общия ред и когато непълнолетният е привле-
чен като обвиняем за деяние, извършено в съучастие с пълнолетен, производството 
се разглежда по общия ред.2 Поради това правото на третиране на детето съобразно 
стандарта, установен в Конвенцията по правата на детето, е нарушено. Необходимо 
е нормативно да се закрепи изискването правораздавателните органи да прилагат 
всички гаранции на детското правосъдие, дори в тези случаи.

Както бе посочено и в предишния раздел, в НПК няма фиксирани срокове 
за разглеждане на делата на непълнолетни. Напротив, възможно е допълнително 
удължаване на производството в случаи на решение на съда да препрати на местна-
та комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 
(МКБППМН) да наложи мярка.

Законът дава определени гаранции за правосъдие, съобразено с интересите 
на детето (дружелюбно за детето правосъдие). Правото на непълнолетния на за-
щитник в наказателния процес е гарантирано (но не е безплатно).3

По делата за престъпления, извършени от непълнолетни, досъдебното про-
изводство се провежда от разследващи органи със специална подготовка (макар 
и на практика обвиняемият да няма как да провери качеството на същата).4 Законът 
предвижда участие на педагог или психолог при разпита на непълнолетните,5 а за 
предявяване на разследването се уведомяват родителите – които могат да изберат 
дали да присъстват или не.

Извън разпита обаче, при другите процесуални следствени действия, законът 
не създава достатъчно гаранции за правосъдие в интерес на детето, като например 
осигуряване на присъствие на специалисти и прилагане на мултидисциплинарен 
подход, благодарение на които се постига всеобхватно разбиране за детето.6 Няма 
изискване за обяснение на разбираем за детето език на повдигнатите обвинения и 
на същината на процеса; правото на преводач е негарантирано за представители на 
малцинствени групи, които знаят и български език, но не достатъчно добре. Не е 
предвидена правна възможност за ограничаване на броя и продължителността на 
разпитите до възможния минимум.7 В полза на детето е предвидено, че съдебните 
заседатели по делата с деца, следва да бъдат „учители и възпитатели“.8

1 Convention on the Rights of the Child Art. 10; CRC, General Comment No. 10, § 36.
2 Наказателно-процесуален кодекс (2006), чл. 394, ал. 1.
3 Ibid, чл. 189, ал. 3. Съдебната практика обаче приема, че дори и непълнолетните осъдени следва да заплащат 

по сметката на Националното бюро за правна помощ възнаграждение на служебните им защитници в случай 
на осъдителна присъда за подсъдимия. Това при определени обстоятелства може да влезе в противоречие 
с чл. 6.3(c) от ЕКПЧ съобразно който: [в]сяко лице, обвинено в извършване на престъпление, има следните 
минимални права „c) да се защитава лично или да ползва адвокат по свой избор; ако не разполага със средства за 
заплащане на адвокат, да му бъде предоставена безплатно служебна защита, когато интересите на правосъдието 
го изискват“.

4 Наказателно-процесуален кодекс (2006), чл. 385.
5 Ibid, чл. 388.
6 Guidelines on child-friendly justice, § IV.16.
7 Ibid, § IV.67; Наказателно-процесуален кодекс (2006), чл. 280, ал. 6 (нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 

г.) Малолетен свидетел, който е бил разпитан в наказателното производство, се разпитва отново само когато 
показанията му не могат да се прочетат при условията и по реда на чл. 281 или новият разпит е от изключително 
значение за разкриване на истината.

8 Наказателно-процесуален кодекс (2006), чл. 390, ал. 2.
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НПК не съответства на международните стандарти относно това, че присъда-
та/ решението трябва да бъдат прочетени в публично заседание по начин, по който 
самоличността на детето не се разкрива.1

Замяна на наказанията, предвидени за пълнолетни, с по-леки, когато са из-
вършени от непълнолетен, е заложена с НК.2

3.1.3. Съблюдаване на основните права при настаняването
Лишаването от свобода вследствие на присъда се извършва в поправителните 

домове, които са само два – единият за момичета, а другият за момчета. Родите-
лите на детето трябва незабавно да бъдат уведомени за приема му в затворената 
институция,3 но според българския закон това трябва да стане в срок от три дни след 
постъпването.4

В несъответствие с изискванията на Правилата от Хавана са и дисциплинарни-
те мерки спрямо непълнолетните, лишени от свобода. Поставените на строг режим 
непълнолетни могат да бъдат настанявани в изолирани помещения, ако съзнателно 
оказват отрицателно влияние върху останалите.5 Такава възможност е предвидена 
и от Европейските правила, но те изискват отделянето на лицата да бъде извършено 
съобразно ясна процедура, описана в законодателството, само за определен срок и 
такова отделяне да бъде предмет на регулярно преразглеждане.6 В България тези 
младежи могат да бъдат наказвани и с единична изолация в наказателна килия, с 
или без извеждане на работа или на училище, за срок до 5 денонощия.7 Тази дисци-
плинарна санкция противоречи на Европейските правила.

3.2. Лишаване от свобода по реда на Указ № 904 за борба с дребното хули-
ганство и по реда на Закона за опазване на обществения ред при провеж-
дането на спортни мероприятия
Двата закона Указ № 904 за борба с дребното хулиганство (УБДХ) и Законът за 

опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (ЗООРПМС) не 
осигуряват гаранции за правосъдие, съобразено с интересите на детето - не е предвидено 
създаването на неформална среда за провеждане на заседанието, участие на педагози/ 
психолози, специален ред за уведомяване на непълнолетния за предприеманите спрямо 
него/ нея мерки и същината на процеса. За децата с наложени наказания по УБДХ и ЗООР-
ПМС не са гарантирани индивидуална работа и смислени занимания.

3.2.1. Защо настаняването е лишаване от свобода? Процедура
УБДХ8 и ЗООРПСМ9 предвиждат задържане. За извършено дребно хулиган-

ство10 по УБДХ съдът може да наложи задържане до 15 денонощия, а за спортно ху-

1 Convention on the Rights of the Child, Art. 16; CRC, General Comment No. 10, § 66.
2 Наказателен кодекс (1968), чл. 63. Не е спазено обаче изискването на Правилата от Пекин лишаване от свобода 

да не се налага, само ако детето е осъдено за тежко престъпление с насилие срещу друг човек или проявява 
постоянство в извършването на други сериозни нарушения и при положение, че няма друга подходяща 
възможна реакция.

3 Beijing Rules, Rule 10.1.
4 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 187, ал. 3.
5 Ibid, чл. 191, ал. 4.
6 European Rules for Juvenile Offenders, Rule 93.
7 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 193, ал. 1, т. 5.
8 Указ № 904 от 28 декември 1963 г. за борба с дребното хулиганство (1963) (по-нататък за краткост: Указ за борба 

с дребното хулиганство).
9 Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (2004) (по-нататък за 

краткост: Закон за спортното хулиганство).
10 Указ за борба с дребното хулиганство (1963), чл. 2, ал. 2: Дребно хулиганство по смисъла на този указ е 

непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място 
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лиганство1 по ЗООРПСМ - до 10 денонощия. Последното е в занижен размер от общо 
предвидения в закона до 25 денонощия, в случай че то е извършено от непълнолетен 
на възраст от 16 до 18 г.2 Отговорност по УБДХ носят лицата, навършили 16 г.3 Нака-
зания по ЗООРИСМ могат да бъдат налагани на непълнолетни, навършили 16 г.,4 а за 
извършители под 16 г. законът препраща към ЗБППМН и налагането на възпитател-
ни мерки.5 С решение № 3 от 2011 г. Конституционният съд на Република България 
прие, че дребното хулиганство по УБДХ е „лишаване от свобода“.6

3.2.2. Съдебен преглед. Периодичен съдебен контрол
За извършените хулигански прояви по тези закони оправомощените органи 

съставят акт.7 Наказанията се налагат от съда въз основа на сезиране от органите на 
МВР в срок не по-късно от 24 часа от съставянето на акта.8 В случай че нарушителят 
не може да се яви пред съдия в този срок, началникът на районното управление 
може да постанови задържане за срок до 24 часа.

3.2.3. Съблюдаване на основните права в процедурата
Съдията разглежда преписката в открито съдебно заседание не по-късно от 

24 часа от получаването ,9 в присъствието на нарушителя, който има право на ад-
вокатска защита. Съдията може да разпитва свидетели, ако прецени, че това е необ-
ходимо.10 При производство срещу дете на възраст от 16 до 18 г. се призовават и не-
говите родители/ попечители, като това не е предвидено изрично в УБДХ.11 Законът 
не съдържа изрично посочване на принципа, че мярката следва да се налага само за 
минимално необходимото време.12

По УБДХ решението на районния съд може да се обжалва пред окръжния съд, 
докато по ЗООРПСМ решението на районния съд е окончателно.13 Въпреки че двата 
вида лишаване от свобода и процедурите за налагане на това наказание не се раз-
личават помежду си, разликата във възможностите за обжалването е в резултат от 
решение на Конституционния съд, който обявява за противоконституционна разпо-
редбата от УБДХ, че решението на районния съд е окончателно.14

пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на 
обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и 
спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 
325 от Наказателния кодекс.

1 Закон за спортното хулиганство (2004), чл. 21: Противообществена проява (спортно хулиганство) по смисъла 
на този закон е непристойна проява, изразяваща се в отправяне на ругатни и други неприлични изрази и 
жестове, които са особено вулгарни, предизвикване или участие в сбивания, нахлуване на спортния терен, 
унищожаване или повреждане на чуждо имущество, използване на забранени предмети, отказ да се изпълнят 
разпорежданията на отговорните за спортната проява лица или на полицейските органи, или друга подобна 
проява, нарушаваща обществения ред, която не съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, 
и е извършена умишлено в спортния обект или в зоната около него преди, по време и непосредствено след 
спортното мероприятие, както и на отиване или на връщане от спортния обект във връзка със спортното 
мероприятие.

2 Закон за спортното хулиганство (2004), чл. 25, ал. 4.
3 Указ за борба с дребното хулиганство (1963), чл.1; Закон за футболно хулиганство (2004), чл. 23, ал. 1.
4 Закон за спортното хулиганство (2004), чл. 23, ал. 2. 
5 Указ за борба с дребното хулиганство (1963), чл. 2, ал. 4.
6 Конституционен съд, Решение № 3 от 4 май 2011 г. по к.д. № 19/2010 г.
7 Указ за борба с дребното хулиганство (1963), чл. 2; Закон за спортното хулиганство (2004), чл. 26.
8 Указ за борба с дребното хулиганство (1963), чл. 3; Закон за спортното хулиганство(2004), чл. 30.
9 Указ за борба с дребното хулиганство (1963), чл. 4; Закон за спортното хулиганство (2004), чл. 32.
10 Указ за борба с дребното хулиганство (1963), чл. 5; Закон за спортното хулиганство (2004), чл. 32.
11 Закон за футболно хулиганство (2004), чл. 32.
12 CRC, General Comment No. 10, § 28; Havana Rules, Preamble.
13 Закон за футболно хулиганство (2004), чл. 34, ал. 1.
14 „Ограничаването на правото на обжалване на нарушителя пред по-горна инстанция на съдебен акт, 

който предвижда налагане на наказание „задържане в поделенията на МВР“, надхвърля необходимото за 
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3.2.4. Съблюдаване на основните права при настаняването
На лицата, извършили дребно хулиганство, с наложено наказание задържане 

се издава писмена заповед.1 При настаняването в помещенията за изтърпяване на 
наказанието на задържаните лица незабавно се разясняват правата им, а задържа-
ното лице попълва декларация в два екземпляра, че е запознато с правата си.2 За-
държани лица, които са чужденци, са неграмотни, не разбират български език или 
са глухонеми, попълват декларацията чрез служител на съответното структурно 
звено, като волеизявленията се правят от самото лице с помощта на преводач или 
тълковник, а когато лицето е неграмотно – и в присъствието на свидетел, които удос-
товеряват истинността на волеизявленията с подписа си. По реда на Правилника за 
прилагане на УБДХ се изпълнява и наложеното наказание по ЗООРПСМ.3

Лицата се задържат в отделни помещения от тези, определени за лицата, за-
държани за извършени престъпления. Те могат да се включат в упражняването на 
общественополезен труд, без да получават трудово възнаграждение за това.4 Зако-
нодателството не предвижда възможности за индивидуална работа или смислени 
занимания (отвъд евентуалното полагане на общественополезен труд) по време на 
изтърпяване на наказанието.

4. Общи проблеми с лишаването от свобода по ЗБППМН
Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непъл-

нолетните (ЗБППМН) не дава ясна дефиниция за „противообществена проява“, нито ре-
гламентира ясно местата, където се настаняват деца извършители на такива. Освен 
това не дава гаранции, че „възпитателните“ мерки спрямо малолетни деца са мерки на 
подкрепа, а не с наказателен характер и че те не се прилагат за статусни нарушения 
спрямо всички деца до 18 г. възраст.

ЗБППМН5 създава рамка за „предотвратяването и борбата срещу противооб-
ществените прояви на малолетните и непълнолетните и по осигуряването на нор-
малното развитие и възпитание на извършителите им“.6 Нормативната рамка обаче 
разкрива множество проблеми.

1) Неяснота на закона по отношение на мястото за (краткосрочно/ дългосрочно) 
настаняване на децата с противообществени прояви

Законът разпорежда създаването на няколко вида институции за борба с про-
тивообществените прояви на децата: социално-педагогически интернати (СПИ), въз-
питателни училища-интернати (ВУИ), домове за временно настаняване на малолет-
ни и непълнолетни (ДВНМН) и приюти за безнадзорни деца.7 Уредбата на изброените 
институции в закона обаче не дава яснота в кои случаи за дадена противообществена 

осъществяване на правосъдието, въпреки че актът е постановен в административно-наказателно производство. 
С въвеждане на забраната да се обжалва решението на районния съдия се нарушава правото на задържания 
на двустепенна юрисдикция, при това за наложено най-тежкото предвидено административно наказание или 
глоба от 100 до 500 лева. Съществуването на ускорени производства в областта на наказателното право само 
по себе си не противоречи на чл. 6 КЗПЧОС, но не бива принципите за бързина и стабилитет на съдебните 
решения да имат приоритет пред правото на защита на обвиняемия. От горното следва изводът, че чл. 7, 
изр. 1 от Указа за борба с дребното хулиганство засяга основното право на задържания на справедлив процес, 
поради което противоречи на чл. 31, ал. 4 от Конституцията и Конституционният съд следва да обяви неговата 
противоконституционност“.

1 Правилник за прилагане на Указ за борба с дребното хулиганство (2004), чл. 8, ал. 2.
2 Ibid. Правилник за прилагане на Указ за борба с дребното хулиганство (2004), чл. 13.
3 Закон за спортното хулиганство (2004), чл. 36.
4 Указ за борба с дребното хулиганство (1963), чл. 8; Закон за спортното хулиганство (2004), чл. 36.
5 Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (1958) (по-нататък за 

краткост: Закон за борба срещу противообществените прояви).
6 Ibid, чл. 1
7 Ibid, чл. 2, ал. 1.
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проява къде ще бъде насочено детето.1 Освен това децата с противообществени про-
яви могат да бъдат настанени и в други места за лишаване от свобода по реда на 
Закона за закрила на детето - в специализирана институция или в социална услуга - 
резидентен тип като Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), кризисен център.2

2) Неяснота в закона по отношение понятието „противообществена проява“

Законът дава възможност за определяне на възпитателна мярка настаняване 
във ВУИ/ СПИ3 и за настаняване в ДВНМН в случай на извършена от детето „противо-
обществена проява“. „Противообществената проява“ е „деяние, което е общественоо-
пасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави“.4 Формулиров-
ката на нормата е твърде неясна и не поставя ясни граници на приложното  поле. 
Тя не съдържа изброяване на проявите, които могат да бъдат счетени за противооб-
ществени и потенциално включва всичко, което някой може да счете за нередно или 
неморално. Поради това лишаването от свобода по реда на ЗБППМН е в условията 
на неясен закон, което противоречи на чл. 5 от ЕКПЧ. В своите Заключителни препо-
ръки към България от 2008 г. Комитетът по правата на детето констатира, че опре-
делението за „противообществена проява“ на дете противоречи на международните 
норми и препоръчва националното законодателство относно детската престъпност 
и НПК да бъдат променени, като в тях това понятие се изостави.5 В тази посока на 
29.08.2011 г. е приета Концепцията за държавна политика в областта на правосъди-
ето за детето.6

3) Използване на задържането за санкциониране на статусни нарушения

Понятието за общественоопасна проява дава възможност за търсене на отго-
ворност от деца за т.нар. статусни нарушения, които могат да се извършат от детето 
поради статуса му на дете. Те са заедно с това деяния, които не са обявени за про-
тивоправни, ако са извършени от възрастни (бягство от училище, бягство от къщи, 
проституция, употреба на алкохол и др.). Това е в пряко противоречие с Насоките 
от Рияд, според които, за да се избегне допълнителна стигматизация/ виктимиза-
ция/ наказание на младите хора, трябва да бъде създадено законодателство, което 
да предвижда, че всеки акт, който не се счита за нарушение или не се наказва, ако е 
извършен от възрастен, не трябва да се счита за нарушение и да бъде наказван, ако 
е извършен от млад човек.7 Комитетът по правата на детето препоръчва страните 
членки на Конвенцията за правата на детето да отменят подобни разпоредби, за да се 
установи равно третиране от закона на ненавършили пълнолетие лица и възрастни.8 
Тази посока се следва в Концепцията за държавна политика в областта на правосъ-
дието за детето.9

4) Налагане на наказания на малолетни

Децата правонарушители под 14 г. следва да ползват гаранции за равно и спра-
ведливо третиране спрямо децата на 14 до 18 г. възраст.10 За тези деца трябва да бъдат 

1 Министерски съвет (2013), Пътна карта в изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на 
правосъдието за детето 2013 – 2014 (по-нататък за краткост: Пътна карта в областта на правосъдието за детето 
2013 – 2013), достъпна на: http://goo.gl/Mls3P9.

2 Държавната агенция за закрила на детето (2009), Аналитичен доклад от оценка на Социално-педагогическите 
интернати и възпитателните училища-интернати, достъпен на: 

 http://sacp.government.bg/media/cms_page_media/22/Report-SPI-VUI.doc.doc.
3 Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 13 и чл. 35, ал. 1.
4 Ibid, чл. 49а.
5 CRC, Concluding observations on Bulgaria (2008).
6 Концепция в областта на правосъдието за детето (2011).
7 Riyadh Guidelines § 56
8 CRC, General Comment No. 10, §§ 8-9.
9 Концепция в областта на правосъдието за детето (2011).
10 CRC, General Comment No. 10, § 33.

http://goo.gl/Mls3P9
http://sacp.government.bg/media/cms_page_media/22/Report-SPI-VUI.doc.doc
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предприети специални мерки, ако това е необходимо за защита на техния най-добър 
интерес.1 Налагането на наказателни мерки (какъвто характер частично имат мер-
ките по ЗБППНМ) е проблематично, тъй като редът за определянето им не предос-
тавя гаранциите, които имат децата – обвиняеми и подсъдими по НПК. Комитетът 
по правата на детето към ООН изразява загриженост, че въпреки че минималната 
възраст за поемане на наказателна отговорност е 14 години, спрямо деца на много 
по-ниска възраст (8-годишни) се налагат превантивни възпитателни мерки. Той пре-
поръчва на българските власти да определят ясно законоустановената възраст за но-
сене на наказателна отговорност, за да гарантират, че деца, ненавършили 14 години, 
са поставени изцяло извън обхвата на наказателно-правната система и спрямо тях 
се прилагат само социални и защитни мерки.2

4.1. Задържане в Дом за временно настаняване на малолетни и  
непълнолетни
Настаняването в ДВНМН се извършва по административен ред и настаненият е 

лишен от право на съдебен контрол върху законосъобразността му и от правна помощ 
в нарушение на ЕКПЧ. След настаняването детето е лишено от достъп до образование. 
Изготвянето на психологически и социален доклад за грижа, включването в програми на 
детето веднага след приема му, наемането на достатъчно и квалифициран персонал за 
работа с деца, редът и регулярността за контакти със семейството, правото за де-
тето да подава искания и жалби до централната администрация, съд (и други подходящи 
институции) по утвърден ред, както и да бъде информирано за отговора, без забавяне, не 
са регламентирани в българското законодателство. Дисциплинарните мерки също са в 
нарушение на международните стандарти.

4.1.1. Защо настаняването е лишаване от свобода? Процедура
ДВНМН са институции от ресора на МВР.3 В тях се настаняват деца, чиито 

адрес на живеене не може да се установи, както и такива, заловени в скитничест-
во, просия, проституция, злоупотреба с алкохол, разпространение или употреба на 
наркотици, бягство от дома, ВУИ, СПИ и други затворени институции, безнадзор-
ност, съпроводена с противообществени прояви. Престоят в домовете над 24 часа се 
разрешава от прокурора.4 Той следва да е до 15 дни, като в изключителни случаи, с 
прокурорско разрешение, може да бъде продължен до два месеца. Децата се наста-
няват в домовете по предложение на полицейски орган, Централната комисия за 
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦК-
БППМН), местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолет-
ните и непълнолетните (МКБППМН) и дирекция „Социално подпомагане“.5 По де-
лото А. и други срещу България ЕСПЧ отбелязва, че ДВНМН са заведения от ресора на 
МВР и че те са подобни на местата за лишаване от свобода, поради което намира, че 
настаняването на втората жалбоподателка по делото в такъв дом – веднъж за 17 дни 
и втори път за 14 дни, е лишаване от свобода по смисъла на чл. 5 от ЕКПЧ. Съобразно 
Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето (2011 г.) 
функциониращите ДВНМН могат да бъдат трансформирани в кризисни центрове за 
деца с рисково поведение.6

1 Ibid, § 31.
2 CRC, Concluding observations on Bulgaria (2008), § 69с.
3 Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 34.
4 Ibid, чл. 37.
5 Правилник за организацията и работата на Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (1998), 

чл. 8, ал. 2 (по-нататък за краткост: Правилник за организацията и работата на ДВНМН). Според чл. 29, ал. 4 
прозорците и вратите на ДВНМН се укрепват с метални решетки или телена мрежа.

6 CEDH, A. et autres c. Bulgarie, § 103.
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4.1.2. Съдебен контрол. Периодичен съдебен контрол
Настаняването се извършва по административен ред и настаненият е лишен 

от право на съдебен контрол върху законосъобразността му. Поради това и ЕСПЧ по 
делото А. и други срещу България намира нарушение на чл. 5.4 от ЕКПЧ по отношение 
на настаняването на втората жалбоподателка в ДВНМН. Съдът отбелязва, че първо-
то настаняване на жалбоподателката в дома е наредено от МКБППМН, а второто – с 
прокурорска заповед. Съдът изрично посочва, че органите – комисия и прокуратура 
- не могат да осигурят гаранциите за съдопроизводство по член 5.4 от ЕКПЧ. Относ-
но настаняването няма възможност да се извършва и периодичен съдебен преглед. 
Това е в противоречие с чл. 5.4 от ЕКПЧ и чл. 25 от КПД.

4.1.3. Съблюдаване на основните права в процедурата
Настаняването на лицата в ДВНМН се извършва от началника или определен 

от него служител след беседа с тях и преценка на основанията за настаняване.1 По-
вече гаранции от това не са предвидени. Правна помощ не се предоставя, защото тя 
се назначава само за пред съдебни инстанции.2

4.1.4. Съблюдаване на основните права при настаняването
Настанените в домовете се разпределят по спални помещения в зависимост от 

пола, възрастта и основанието за настаняване.3 След приемането им децата първона-
чално се поставят в изолатор до извършването на необходимите прегледи.4 Тази изо- 
лация не е обвързана с конкретен срок. Към домовете се организират работилници 
за професионална подготовка и база за спортни и културни дейности.5 Така по време 
на престоя си в ДВНМН децата са лишени от право на образование.6 Всички въпроси, 
свързани с информирането на детето, създаването на смислени занимания, психо-
логическа работа, контакт със семейство, подаване на оплаквания, са оставени на 
дискрецията на органите, изпълняващи настаняването.

Началникът на ДВНМН може да налага на децата, нарушители на вътрешния 
ред, наказание изолиране до три денонощия в самостоятелна стая и не е предвиден 
ред за обжалването на това наказание.7

4.2. Задържане във ВУИ и СПИ
Настаняването във ВУИ и СПИ е наказателна мярка. Тя противоречи на междуна-

родните стандарти първо – защото няма ясна дефиниция на противообществена проява 
и това позволява произвол при решението, второ – защото не е ясно как се извършва избор 
на институцията, в която дете извършител да бъде настанено, трето – защото не е 
налице гаранция за периодичен съдебен контрол, до който самото дете да има достъп. 
В производството пред МКБППМН няма гаранции за предоставяне на информация на 
детето на разбираем за него език, за участие на лица, които могат да подпомогнат не-
говото участие и разбиране, за предоставянето на безплатна правна помощ и за бързо 
производство.

1 Правилник за организацията и работата на ДВНМН (1998), чл. 12 ал. 1.
2 Липсата на достъпна правна помощ води до несъответствие с чл. 5 от ЕКПЧ, с т. 7.1 и т. 15 от Правилата от 

Пекин, както и с чл. 40 от Конвенцията за правата на детето.
3 Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 39.
4 Министерство на образованието и науката (2006), Правилник за устройството и дейността на възпитателните 

училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ), чл. 10, ал. 2
5 Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 38-39.
6 Нарушение на чл. 5.1(d) от ЕКПЧ. ЕСПЧ по делото Блокхин срещу Русия и нарушение на Конвенция по правата на 

детето; CRC, General Comment No 10 (2007), § 89.
7 Правилник за организацията и работата на ДВНМН (1998), чл. 25. Това е нарушение на Правилата от Пекин,  

т. 68d.
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Българският закон не поставя изискване за осигуряване на настаняване на детето 
в близост до местоживеенето му, нито за продължителност на престоя във ВУИ/ СПИ. 
Освен това в тези интернати се настаняват деца с различни правонарушения – престъ-
пления, статусни нарушения, домашно или друго насилие, което е в противоречие с прин-
ципа, че ненавършилите пълнолетие лица следва да бъдат разделяни съобразно вида на 
грижа, която им се дължи.1 Обучението на децата в конфликт със закона не се предоставя 
в училища в общността извън мястото за задържане.2 Няма законна процедура относно 
правото на детето да подава искания и жалби,3 нито относно регулярността на конта-
ктите със семейството,4 което създава предпоставки за произвол.

4.2.1. Защо настаняването е лишаване от свобода? Процедура
Уредбата на настаняването в двата вида училища се съдържа в ЗБППМН, както 

и в Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интерна-
ти и социално-педагогическите интернати (Правилника). Всяко ВУИ/ СПИ изготвя 
свои вътрешни правила.

Законът предвижда редица възпитателни мерки за деца с асоциални или про-
тивоправни прояви. Най-строгата от тях е настаняване във ВУИ и може да бъде нало-
жена: 1. когато останалите по-леки възпитателни мерки5 са се оказали недостатъч-
ни и детето няма подходяща социална среда6; 2. когато непълнолетни, извършили 
престъпления, са освободени от наказателна отговорност;7 3. когато непълнолетни 
са освободени от изтърпяването на наказание лишаване от свобода.8 В СПИ се наста-
няват малолетни над 8-годишна възраст и непълнолетни, които са извършили или 
съществуват „предпоставки за извършване на противообществени прояви.“9 Липсва 
аналогично посочване в закона, че задържането в СПИ се налага като крайна мярка, 
след изчерпване на всички останали и само за минималното необходимо време.10

Възпитателното производство през МКБППМН се гледа от състав с председа-
тел правоспособен юрист и двама членове.11 То се образува, когато деца (на възраст 
от 8 до 18 г.) са извършили противообществени прояви и когато непълнолетни, из-
вършили престъпления, са освободени от наказателна отговорност и делото е из-
пратено за разглеждане от местната комисия. Ако комисията счете, че детето трябва 
да бъде настанено в СПИ/ ВУИ, тя подава предложение за това в съда. Последният 
провежда закрито заседание в срок от 14 дни и се произнася с решение до 7 дни след 
заседанието. Решение може да се обжалва пред окръжния съд.12 Съдът може и сам да 
наложи възпитателна мярка.13 Съществува и възможност, когато определеното нака-
зание е лишаване от свобода по-малко от 1 г. и неговото изпълнение не е отложено, 
непълнолетният да бъде освободен от изтърпяването му и настанен от съда във ВУИ 
или да му бъде наложена друга възпитателна мярка по ЗБППМН.14

1 Havana Rules, Rule 28.
2 Ibid, Rule 38.
3 Ibid, Rule 76; CRC, General Comment No. 10, § 89.
4 Havana Rules, Rule 61.
5 Мъмрене, поставяне под възпитателен надзор на родители или на възпитатели, забрана за посещения на 

определени места или лица и т.н.
6 Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 28, ал. 2.
7 Наказателен кодекс (1968), чл. 61.
8 Ibid, чл. 64; Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 13.
9 Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 11.
10 CRC, General Comment No. 10, § 28; Havana Rules, Preamble.
11 Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 15.
12 Ibid, чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 24a.
13 Наказателен кодекс (1968), чл. 61.
14 Ibid, чл. 64, ал. 1.
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Двата вида интернати за деца в конфликт със закона са на подчинение на Ми-
нистерството на образованието и науката. Правилникът определя, че настанените 
ученици са под постоянен надзор, не могат да напускат мястото без предварително 
разрешение, като се изисква децата да бъдат придружавани от учител или възпита-
тел при излизането си извън заведението. Разрешенията за излизане по време на 
официалните празници и на училищните ваканции се издават с писменото съгласие 
на МКБППМН. Отсъстващите без разрешение се считат за избягали, като директорът 
на интерната трябва да информира полицията, с цел тяхното обратно връщане. Посе-
щенията при децата също са предмет на разрешение от страна на директора.1

Настаняването е лишаване от свобода, тъй като децата се настаняват по съде-
бен ред в СПИ/ ВУИ против своята воля, поради своя деликтна проява. Относно мало-
летните деца (вкл. тези на 8-годишна възраст), които се настаняват в СПИ по воля на 
родителите си, важи изведеният от практиката на ЕСПЧ принцип, че дори и настаня-
вани по воля на своите родители, родителското решение е санирано от компетентен 
държавен орган и поради това е налице лишаване от свобода. Продължаването на 
престоя във ВУИ след придобиване на съгласието на непълнолетния, навършил 16 
г., не е безспорно, че представлява лишаване от свобода, тъй като не би бил изпълнен 
субективният елемент от състава.

Делото А. и други с/у България, разгледано от ЕСПЧ, касае настаняване във ВУИ 
на пет жалбоподателки. В решението си съдът изразява мнение, че дори най-крат-
кият от тези периоди (около седем месеца), през които А. е била настанена в тази ин-
ституция, е достатъчно дълго време, за да се усетят в пълна степен отрицателните 
ефекти на рестриктивните мерки. Поради това съдът заключава, че настаняването 
на жалбоподателките във ВУИ представлява лишаване от свобода по смисъла на чл. 
5 от ЕКПЧ.2

4.2.2. Съдебен контрол. Периодичен съдебен контрол
Настаняването се извършва само от съда. Макар педагогическият съвет на 

интерната да съставя (заедно с прокурор и представител на МКБППМН) оценка на 
поведението на ученика в края на всяка учебна година3 и при положителна оценка 
комисията да може да прави предложение до съда за прекратяване на настанява-
нето, тази уредба не може да удовлетвори изискванията на чл. 5.4 от ЕКПЧ и на чл. 
25 от Конвенцията по правата на детето.4 Районният съд се произнася в тридневен 
срок с окончателно решение. Местната комисия не е задължена при всеки случай 
да изпраща служебно делото до съда за преразглеждане, а само при положителна 
оценка на постигнатите от ученика резултати през годината. Освен това честотата 
на извършване на преценката е с твърде дълъг срок: в края на всяка учебна година. 
На дискрецията на прокурора/ местната комисия е да предложат на съда замяна на 
настаняването във ВУИ с друга възпитателна мярка след постановяване на първо-
началната присъда.5 Самото дете, настанено в интернат, няма пряк достъп до съда. 
Нарушено е и неговото право да оспорва всеки акт, който засяга неговите интереси. 
Затова Комитетът по правата на детето на ООН през 2008 г. изразява загриженост, 
че голям процент деца са настанени в поправителни институции и препоръчва на 
българските власти да прибягват до налагане на мярката „лишаване от свобода“ и 

1 Правилник за устройството и дейността на ВУИ и СПИ (2006), чл. 34-40.
2 CEDH, A. et autres c. Bulgarie, § 62.
3 Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 31, ал. 1 и ал. 3. Престоят в интерната може да 

бъде прекратен и преди края на учебната година по предложение на МКБППМН или по здравословни причини 
с протокол на лекарска консултативна комисия.

4 CRC, General Comment No. 10, § 77.
5 Наказателно-процесуален кодекс (2006), чл. 395, ал. 3; Наказателен кодекс (1968), чл. 64, ал. 2.
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по-специално до настаняването във ВУИ, като последно средство, а когато бъде на-
ложена подобна мярка, да извършват редовни проверки и проучвания, с оглед най-
добрия интерес на детето.1

4.2.3. Съблюдаване на основните права в процедурата
В производството пред местната комисия (разследване и изслушване) не са 

предвидени достатъчно процесуални права на детето (липсва уреждане на правото 
детето да бъде уведомено за повдигнатите обвинения на разбираем език).2 Присъст-
вието на лица, които биха могли да предразположат детето и да създадат дружелюб-
на атмосфера, не е задължително, а е оставено на преценката на състава.3 В наруше-
ние на чл. 5 ЕКПЧ и чл. 40 от Конвенцията по правата на детето не е осигурен достъп 
до безплатна правна помощ. По възпитателно дело пред комисията или съда детето 
се защитава от доверен представител или от адвокат, а когато такива не са посочени 
- от дирекция „Социално подпомагане.“4 Адвокатската защита обаче е уредена като 
възможност, а не като задължение на държавата. Участието на адвокат е оставено 
на преценката и възможностите на детето и неговия законен представител, чието 
одобрение също е необходимо за упълномощаването. Много съдилища осигуряват 
служебен защитник на непълнолетните чрез Закона за правна помощ5 или НПК,6 
което не е задължително, а зависи от добрата практика на съда. Липсата на гаранции 
срещу лошо оказвана защита обаче е проблем.

Според българския закон, когато непълнолетни, извършили престъпления, са 
освободени от наказателна отговорност и делото е изпратено от съда/ прокурора за 
разглеждане от МКБППМН, комисията разглежда делото и може да направи пред-
ложение до съда за настаняване на детето във ВУИ/ СПИ.7 Това води до значително 
забавяне на делото.

Липсата на детайлна уредба относно прилагането на възпитателните мерки 
от ЗБППМН създава предпоставки за нарушаване на правото задържането да се при-
лага само като „крайна мярка“ и само в „изключителни случаи.“8 Липсва задължение 
за съда да изследва дали приложението на някоя от по-щадящите мерки е било така 
осъществено, че да отговори на потребностите на детето.

Възпитателните мерки по ЗБППНМ и най-вече тези, свързани с лишаване от 
свобода (настаняване в СПИ и ВУИ), по съществото си имат наказателен характер.9 

1 CRC, Concluding observations on Bulgaria (2008).
2 CRC, General Comment No. 10; Convention on the Rights of the Child, Art. 47.
3 Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 19.ал. 5.
4 Ibid, чл. 19, ал. 3 и 4, чл. 24а и чл. 24б.
5 Районен съд – Монтана (2012), НЧН дело № 50238 на основание чл. 24а, ал. 2 от ЗБППМН, във връзка с чл. 15, 

ал. 8 от ЗЗДет.; Районен съд – Бургас, Наказателна колегия (2013), Решение № 1653 от 29 август 2013 г. по НЧД 
дело № 3461, на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от ЗПП, във връзка с чл. 24а, ал. 2 във връзка с 
чл. 19, ал. 3 от ЗБППМН.

6 Наказателно-процесуален кодекс (2006), чл. 94, ал. 1.
7 Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 12, ал. 2.
8 CRC, General Comment No. 10 § 28; Havana Rules, Preamble.
9 Кънев, К. (2011) „А. и други срещу България – утвърждаване на съмнителни стандарти за възпитателен надзор 

над малолетни и непълнолетни“, Правен свят, 3 декември 2011 г. Това се поддържа в жалбата на петте момичета, 
настанени във ВУИ, по делото А. и други срещу България пред ЕСПЧ. Макар да приема, че настаняването на 
жалбоподателките във ВУИ представлява лишаване от свобода, ЕСПЧ заключава, че лишаването от свобода във 
ВУИ не попада в обхвата на чл. 5.1(а) от ЕКПЧ, тъй като жалбоподателките „не са били обект на наказателно 
производство с цел да се установи дали са извършили престъпление“. В резултат съдът заключава, че 
лишаването от свобода във ВУИ би могло да бъде за целите на възпитателен надзор по чл. 5.1(d) ЕКПЧ, тъй като 
момичетата са обект на възпитателни мерки. Поради това съдът приема още, че чл. 6 от ЕКПЧ е неприложим 
в своя наказателноправен аспект. С това свое решение ЕСПЧ се отклонява от установената си практика по свои 
предишни дела срещу други държави, по които посочва, че изходната позиция, за да се определи дали има 
„наказателно обвинение“ по смисъла на чл. 6 от ЕКПЧ, не се базира само на 1) това каква квалификация дава 



86

анализ на правната рамка в българия

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Наказателният характер на настаняването във ВУИ може да се изведе и от природата 
на нарушението – чрез изследване на целта на закона, а именно „борбата“ срещу про-
тивообществените прояви на деца и предвид понятието за противообществена проя-
ва, чиято природа е извършената девиация.1 Освен това, понятието за „възпитателна 
мярка“2 е изградено изцяло върху налагането на индивидуална превенция, а не на 
мерки за грижа. Нещо повече, практиката на съдилищата по закона показва, че освен 
с цел постигане на индивидуалната превенция, съдиите налагат възпитателните 
мерки настаняване във ВУИ/ СПИ и с цел генерална превенция. Разбирането, че мер-
ките от ЗБППМН имат наказателен характер е водещо и в Концепцията за държавна 
политика в областта на правосъдието за детето.3

4.2.4. Съблюдаване на основните права при настаняването
В България липсват законови гаранции за разположението на интернатите в 

общността и в близост до семейството.4 Инспекторите в детска педагогическа стая 
попълват документ за детето, което предстои да бъде настанено, в който опреде-
лят колко да бъде далеч то от близките си. Няма нормативно установени критерии 
за извършване на разпределение на децата с възпитателни мерки във ВУИ и СПИ. 
Продължителността на престоя в СПИ и ВУИ е уредена с неясни норми. Срокът за 
максимален престой в такава институция не може да бъде повече от 3 години.5 На-
станените остават там за обучение, както и за професионална квалификация до на-
вършване на 16 години, а ако те изявят писмено желание - и до навършване на 18 
години: т.е. детето не може да остане против своята воля след навършване на 16 г. и 
повече от 3 години.6 Настанените във ВУИ деца от 16 до 18 г., които не желаят да про-
дължат образованието си, задължително се обучават в професионална паралелка.7 
Неясно остава какво се прави с настанените в СПИ, които са навършили 16 г. и желаят 
да продължат образованието си. Настанените във ВУИ и в СПИ, които са навършили 
16 г. и не са посещавали училище, се включват в обучение.8 Правилникът към зако-
на е в противоречие и със ЗБППМН, тъй като урежда, че престоят на ученика може 
да бъде прекратен по изключение и преди края на учебната година и в следните 
случаи: при изтичане на максималния срок и при навършване на 18 години, с което 
докрай създава впечатление, че изтичането на максималния срок за настаняване 
от 3 години и навършването на 16 г. не са преклузивни срокове за прекратяване на 
лишаването от свобода против волята на детето.9

националното законодателство, а също произтича от 2) характера на нарушението и 3) характера и тежестта на 
налаганото за него наказание. Ако се приложат последните два критерия – характера на нарушението и тежестта 
на наказанието – следва да се наложи извода, че настаняването във ВУИ и СПИ, което по същество е лишаване 
от свобода, най-често за кражби, в рестриктивни условия, за един потенциално и реално дълъг период от време, 
представлява наказателна мярка.

1 Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 49а (нов - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ,  
бр. 66 от 2004 г.), т. 1: „Противообществена проява“ е деяние, което е общественоопасно и противоправно или 
противоречи на морала и добрите нрави.

2 Ibid, чл. 49а (нов - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.), т. 2: „Възпитателна мярка“ е алтернативна 
на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил 
противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния 
кодекс, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения 
и интеграция в обществото.

3 Концепция в областта на правосъдието за детето (2011). Концепцията казва, че: „[л]ипсва ясно разграничение 
между наказание и възпитателно-закрилна мярка, което придава на цялата държавна политика силно изразен 
репресивен характер. Системата на възпитателните мерки по ЗБППМН и на наказанията, приложими към 
непълнолетните по НК, по съдържание са идентични“.

4 Havana Rules, Rule 30.
5 Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 30, ал. 2.
6 Ibid, чл. 30, ал. 3.
7 Ibid, чл. 32, ал. 4.
8 Правилник за устройството и дейността на ВУИ и СПИ (2006), чл. 24.
9 Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 30, ал. 3.
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В една и съща институция се настаняват деца с различни по характера си пра-
вонарушения – някои от обективна страна са престъпление, а други – т.нар. статусни 
нарушения или прояви, които не се преследват, когато са извършени от възрастни 
(бягства от дома/ училище, проституция, злоупотреба с алкохол), и трети – жертва на 
домашно или друго насилие, посегателство, престъпление.

В България обучението на децата в конфликт със закона не се предоставя в 
училища в общността, извън мястото за задържане.1 Обучението се предоставя в са-
мите институции, наречени „училища“, а не в общността. Дипломите за образование 
съдържат посочване на името на интерната, като така указват, че детето е било ин-
ституционализирано.2

Няма законна процедура относно правото на детето да подава искания и 
жалби,3 нито относно регулярността на контактите със семейството,4 което създава 
предпоставки за произвол.

Г.  Настаняване в институции по Закона за закрила на детето

Настаняването на деца по реда на Закона за закрила на детето (ЗЗДет) се извърш-
ва за деца в риск в детски институции или резидентни услуги в общността. Макар да 
предвижда известни гаранции за процедурата по настаняването за правата на детето, 
процедурата не спазва международните изисквания за: изслушване на детето независи-
мо от възрастта му; адекватно информиране на детето в приятелска за него среда и на 
разбираем за него език; не предвижда кратък срок за разглеждане на административно-
то настаняване от съд; не разпорежда конкретни изисквания за помещението и методи-
те за изслушване на детето от съда, не пояснява правилата за настаняване на отделни 
категории деца в различни институции, както и не предвижда гаранции за социалните 
права на децата и правила за брой и квалификация на персонала.

ЗЗДет. предвижда различни мерки за закрила на децата в риск.5 Настанява-
нето в резидентна грижа в общността6 и специализирани институции7 са мерки за 
закрила на деца в риск. Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги 
за деца8 (Наредбата) урежда задълженията за доставчиците на социални услуги за 
деца и стандартите за социални услуги за деца, вкл. услуги, предоставяни в спе-
циализирани институции и услуги от резидентен тип. Обхватът на понятията „со-

1 Havana Rules, Rule 38.
2 Ibid, Rule 40.
3 Ibid, Rule 76; CRC, General Comment No. 10, § 89.
4 Havana Rules, Rule 61.
5 Закон за закрила на детето (2000), Допълнителни разпоредби, § 1, т. 11 (предишна т. 5 - ДВ, бр. 36 от 2003 г., 

предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.): „Дете в риск“ е дете: 
а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са 

ограничени, или детето е останало без тяхната грижа; 
б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително 

отношение или наказание в или извън семейството му; 
в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално 

и социално развитие; 
г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист; 
д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

6 Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане (1998), чл. 36, ал. 2, т. 7. Център за настаняване 
от семеен тип; център за временно настаняване; кризисен център; преходно жилище; защитено жилище; приют.

7 Ibid, чл. 36, ал. 3, т. 1. Дом за деца, лишени от родителска грижа; дом за деца с физически увреждания; дом за 
деца с умствена изостаналост.

8 Министерски съвет (2003), Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца.
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циална услуга – резидентен тип“1 – център за настаняване от семеен тип,2 център 
за временно настаняване,3 кризисен център,4 преходно жилище,5 защитено жили-
ще,6 приют7 и „дом за деца“8 е регламентиран. Видно от дефинициите им, двата типа 
мерки се разграничават не толкова по своя характер, а основно по броя на настане-
ните в тях деца (съответно ограничен до 15 деца или не) и евентуално по срока за 
настаняване – фиксиран по месеци в закона или до навършването на възраст за пъл-
нолетие или по-висока. Поради това и за целите на настоящия анализ и двете групи 
мерки се разглеждат като „детски институции“, в които се настаняват деца по силата 
на съдебно решение като мярка за закрила, след изчерпване на всички възможности 
за закрила в семейството.

1. Защо настаняването е лишаване от свобода? Процедура
Настаняване на детето в институция се инициира от дирекция „Социално под-

помагане“ (ДСП), прокурор или родител пред районния съд, който се произнася след 
разглеждане на искането в открито заседание, в присъствието на детето.9 Съдът оп-
ределя срока за настаняване.10 Преди решението на съда детето се настанява в инсти-
туция с административна заповед от ДСП,11 която може да бъде обжалвана по реда на 
АПК. В едномесечен срок от реалното настаняване ДСП изпраща искане до районния 

1 Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане (1998), Допълнителни разпоредби, § 1 (1), 16а 
(нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.). „Социална услуга - резидентен тип“ е форма на социална 
услуга за задоволяване на ежедневните потребности за ограничен брой лица - не повече от 15, които предоставят 
възможност за живеене в среда, близка до семейната. 

2 Ibid, Допълнителни разпоредби, § 1 (1), 26 (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 
2009 г.). „Център за настаняване от семеен тип“ е комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда, 
близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15.

3 Ibid, Допълнителни разпоредби, § 1 (1), 23 (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. - ДВ, бр. 
101 от 2007 г.). „Център за временно настаняване“ е комплекс от социални услуги, предоставяни на бездомни 
лица, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности, за срок не повече от 3 месеца в рамките на 
календарната година.

4 Ibid, Допълнителни разпоредби, § 1 (1), 25 (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 
2009 г.). „Кризисен център“ е комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга 
форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална 
подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-
психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна 
интервенция.

5 Ibid, Допълнителни разпоредби, § 1 (1), 32 (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г.). „Преходни жилища“ са форми на 
социални услуги, в които хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел 
подготовка за извеждането им от специализирана институция.

6 Ibid, Допълнителни разпоредби, § 1 (1), 27 (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.). „Защитени 
жилища“ са форми на социални услуги, в които хората водят независим начин на живот, подпомогнати от 
професионалисти.

7 Ibid, Допълнителни разпоредби, § 1 (1), 35 (нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.). „Приют“ е комплекс от социални услуги, 
предоставяни временно в срок до 3 месеца на бездомни лица при неотложна необходимост от задоволяване 
на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, здравни грижи, хигиена, социално, 
психологическо и правно консултиране.

8 Ibid, Допълнителни разпоредби, § 1 (1), 36 (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 35 - ДВ, бр. 26 от 2009 г.). 
„Дом за деца, лишени от родителска грижа“ е специализирана институция, която предоставя социални услуги 
по отглеждане и възпитание на деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече 
от 20 години; 37. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 36 - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) „Дом за деца с физически 
увреждания“ е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на деца с физически 
увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК. 38. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 
37 - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) „Дом за деца с умствена изостаналост“ е специализирана институция, предоставяща 
комплекс от социални услуги на деца с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост, установена с 
експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК.

9 Закон за закрила на детето (2000), чл. 28.
10 Ibid, чл. 28, ал. 5.
11 Ibid, чл. 27.
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съд да се произнесе по настаняването. За всички детски институции по ЗЗДет е ха-
рактерно, че това са заведения от закрит тип и детето не може самоволно да напусне,  
дори инцидентно.1

2. Съдебен контрол. Периодичен съдебен контрол
Проблем представляват срокът и бързината на съдебното производството след 

административното реално настаняване. Липсата на съдебна санкция върху задържа-
нето при настаняване на някои деца в социални услуги по закона води до нарушение 
на чл. 5 от ЕКПЧ. Не е предвиден периодичен съдебен преглед върху настаняването, 
което е в нарушение на чл. 5.4 от ЕКПЧ и чл. 25 от Конвенцията по правата на детето.2 
Съдът може да промени постановената мярка единствено по искане на ДСП, прокурора  
или родителя.3

3. Съблюдаване на основните права в процедурата
Продължителността от момента на административното задържане на детето 

до произнасянето на съдебното решение е проблем. Едномесечният срок, в който 
ДСП изпраща искането до съда за настаняване, е твърде дълъг и като такъв проти-
воречи на принципа за незабавност на действията по закрила на детето4 и на меж-
дународните стандарти за бързина. Законът посочва, че съдът гледа искането „не-
забавно“ в съдебно заседание,5 но видно от практиката по закона,6 изискването за 
незабавност не се постига. В своя доклад за кризисните центрове БХК посочва, че има 
законова пречка за осигуряването на принципа за незабавност при насрочване на съ-
дебното заседание.7 Съгласно нея страните по делото се призовават най-късно една 
седмица преди заседанието. В съдебното заседание участват органите или лицата, 
направили искането и детето, а съдът събира нови доказателства и това изисква тех-
нологично време.

Законът предвижда някои гаранции за дружелюбно за децата правосъдие. 
Детето задължително се изслушва, ако е навършило 10 г., а ако не е навършило тази 
възраст - „в зависимост от степента на неговото развитие“, като във втората хипотеза 
съдията издава мотивирано решение за не/ изслушването му. Тази разпоредба не 
съответства докрай на изискването на международното право всяко дете да бъде 
изслушано (без оглед на възрастта), освен ако няма да му се навреди по този начин.8

Изслушването на детето се извършва в присъствието на социален работник и 
законен представител на детето, друго лице, което полага грижи за детето или друг 

1 Съобразно чл. 41 от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца доставчикът разработва 
и следва специална процедура при отсъствие на дете без разрешение от специализираната институция и от 
услугата от резидентен тип. По делото А. и други срещу България ЕСПЧ прие, че настаняването в кризисен център 
е лишаване от свобода по смисъла на чл. 5.1 от ЕКПЧ, тъй като е институция от закрит тип, където децата са 
подложени на рестриктивен режим при постоянен надзор и могат да отсъстват само с изрично разрешение и с 
придружител. При отсъствие без разрешение децата се обявяват за издирване от полицията, която следва да ги 
върне обратно.

2 CRC, General Comment No. 10 § 77.
3 Закон за закрила на детето (2000), чл. 28, ал. 7.
4 Ibid, чл. 3.
5 Ibid, чл. 28, ал. 3.
6 Практика по закона е представена в Доклад на Български хелзинкски комитет Кризисните центрове за деца в 

България през 2013 г.
7 Граждански процесуален кодекс (2008), чл. 56, ал. 3.
8 Convention on the Rights of the Child, Art. 12 (2); CRC, General Comment No. 12: The right of the child to be heard, 

CRC/C/GC/12, 1 July 2009, §§ 20-21 (по-нататък за краткост: CRC, General Comment No. 12).
 Guidelines on child-friendly justice, § IV. 47; CRC, General Comment No. 12, § 20, държавата следва да допуска, че 

детето има способност да формира своите възгледи, и да признае, че то има право да ги изрази, без да бъде 
поставено в тежест на детето то първо да докаже своя капацитет за това.
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близък, когото детето познава (с изключение на случаите, когато това не отговаря 
на интереса на детето), а при необходимост - и друг подходящ специалист.1 Преди 
изслушването на детето съдът или административният орган трябва: да осигури 
необходимата информация, която да му помогне да формира мнението си; да го уве-
доми за евентуалните последици от неговите желания, от поддържаното от него 
мнение, както и за всяко решение на съдебния или административен орган.2 Законо-
дателството обаче не регламентира подробно кой точно, кога, при какви материални 
условия, с какви методи и в какъв обем и вид предоставя информация на детето.

Съдебните и административните органи осигуряват подходяща обстановка за 
изслушване на детето, съобразена с неговата възраст.3 Липсват обаче конкретни из-
исквания към фактическата обстановка на помещението - съдебната зала или друго 
по-подходящо място за провеждане на изслушването - както и към уменията/ подго-
товката на съдията да работи с деца. Детето има право на правна помощ и жалба във 
всички производства, засягащи негови права или интереси.4

4. Съблюдаване на основните права при настаняването
Срокът за настаняване задължително се посочва в съдебното решение.5 Зако-

нът обаче не споменава от кога тече този срок – от произнасянето на съдебното реше-
ние за настаняване или от момента на административното настаняване. Този зако-
нодателен вакуум води до неяснота на практика и нарушение на правата на детето. 
Тъй като законът презюмира, че компетентният орган да настани детето е съдът, 
законът не изисква административните заповеди да имат срок. Така детето е в неиз-
вестност за продължителността на неговия престой. Друг проблем е, че българското 
законодателство не отговаря на изискването да се посочи, че настаняването е само за 
минимално необходимото време.6

В българския закон няма изискване за отделно настаняване на различни ка-
тегории деца в една и съща институция.7 В методика за „кризисен център“ (която е 
с незадължителен характер) се съдържа изискване за профилиране на кризисните 
центрове: за деца, пострадали от домашно насилие; за деца, пострадали от трафик на 
хора, и за деца с девиантно поведение, просещи деца и деца в конфликт със закона. 
Въпреки това обаче, липсва правна регламентация, която да обвързва настаняващия 
орган с определения тип профил на центровете.

Местоположението на детските институции и гарантирането му в общността 
не е правно регламентирано в България.8 Законът само казва, че доставчикът на со-
циална услуга е длъжен да осигури подходящи местоположение и материална база, 
съответстващи на целите на настаняването.9

Не са предоставени реални гаранции за осъществяване на социалните пра-
ва на децата.10 Уредбата оставя на дискрецията на доставчика да уреди и реализира 
упражняването на социалните, културните и всички други права на децата.11 Достъ-

1 Закон за закрила на детето (2000), чл. 15.
2 Ibid.
3 Ibid, чл. 15, ал. 4.
4 Ibid, чл. 15, ал. 8; Закон за правна помощ (2006), чл. 21, ал. 1, т. 5.
5 Закон за закрила на детето (2000), чл. 28, ал. 5.
6 CRC, General Comment No. 10, § 28; Havana Rules, Preamble.
7 Havana Rules, Rule 28.
8 Ibid, Rule 30.
9 Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца (2003), чл. 40.
10 Ibid, чл. 38 и 39. Според законодателството доставчикът осигурява участие на детето в образователния процес 

и подпомага неговата подготовка; подкрепя и насърчава децата да участват в подходящи за тях дейности през 
свободното си време и да развиват своите умения и таланти.

11 Havana Rules, Rules 12-13.
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път до образование не е гарантиран, особено при краткосрочните услуги. Услугите в 
общността се лицензират, но институциите – не, което създава двоен стандарт, вкл. 
за спазването на тези права на децата.

Числеността, опитът и квалификацията на персонала в институцията следва 
да бъдат адекватни за осигуряване на качествена грижа за децата.1 В България тези 
въпроси се уреждат в методика за определяне на длъжностите на персонала в спе-
циализираните институции и социалните услуги в общността (която е правно необ-
вързващ документ) и въз основа на която се определя финансирането на институци-
ите от държавата. В случай, че методиката не предвижда достатъчен брой персонал, 
доставчикът е изправен пред финансова невъзможност да осигури спазването на 
Наредбата и на Правилата от Хавана, т. 81.

Доставчикът разработва и следва специална процедура за възпитание и дис-
циплина, но липсата на детайлна нормативна уредба създава опасност от произвол.2 
Същият риск се разкрива и пред правото на детето да подава жалби, гарантирано 
му в чл. 6 и чл. 40 от Наредбата, тъй като конкретният ред за това не е определен 
нормативно.

Д.  Настаняване в психиатрична институция

Българското законодателство относно лечение на деца в психиатрична инсти-
туция не съдържа достатъчно гаранции за защита от незаконно задържане за лечение, 
предоставяне на информация на детето, зачитане на неговата воля и желания и предос-
тавяне на правна помощ. Това е особено валидно за доброволно лечение и лечение по спеш-
ност на деца под 14 г.

1. Защо настаняването е лишаване от свобода? Процедура
Съгласно Закона за здравето (ЗЗ) настаняването в психиатрично отделение 

за лечение може да стане по няколко начина: първа хипотеза - по спешност; вто-
ра хипотеза - доброволно след предоставено информирано съгласие от пациента, и 
трета - вследствие на съдебно решение за задължително настаняване и лечение по 
реда на закона. Не е предвиден специален ред за настаняване и лечение на деца, а 
се прилагат общите правила в ЗЗ, съобразени с правилата на гражданското право за 
дееспособността на деца. Съществува и четвърта хипотеза, т.нар. принудително ле-
чение, която се осъществява по НК и НПК по отношение на лице, извършило общест-
веноопасно деяние в състояние на невменяемост или изпаднало в такова състояние 
преди постановяване на присъдата или през време на изтърпяване на наказанието.

Първата хипотеза е предоставянето на спешна психиатрична помощ3 спря-
мо лица с очевидни признаци за психично разстройство, когато поведението или 
състоянието им представлява пряка и непосредствена опасност за собственото им 
здраве или живот или за здравето или живота на други лица.4 Когато състоянието 
на пациента налага продължаване на лечението след овладяване на спешното със-
тояние, ръководителят на лечебното заведение взема решение лицето да бъде наста-
нено временно за лечение за срок не по-дълъг от 24 часа, като уведомява незабавно 
близките на пациента за това.5 По изключение срокът може да бъде продължен ед-

1 Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца (2003), чл. 46, ал. 3.
2 Ibid, чл. 44.
3 Спешната психиатрична помощ се оказва от центровете за психично здраве, лечебните заведения за стационарна 

психиатрична помощ, психиатричните отделения или клиники към многопрофилните болници и центровете 
за спешна медицинска помощ.

4 Закон за здравето (2004), чл. 153.
5 Ibid, чл. 154.
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нократно с не повече от 48 часа с разрешение на районния съдия. Видно от регламен-
тацията – този вид настаняване е лишаване от свобода по смисъла на чл. 5 от ЕКПЧ, 
тъй като волята на лицето не се взема предвид.

Във втората хипотеза - доброволно лечение - медицинските дейности се осъ-
ществяват след изразено информирано съгласие от пациента.1 Когато пациентът е 
малолетен, информираното съгласие се изразява от негов родител/ настойник. Ко-
гато пациентът е непълнолетен, е необходимо неговото информирано съгласие и 
съгласието на негов родител/ попечител. Когато за детето, настанено по съдебен ред 
извън семейството, съгласието на родител, попечител/ настойник не може да бъде 
получено своевременно, информирано съгласие изразява лице, на което e възложено 
отглеждане на детето след положително становище на ДСП, а ако детето е настанено 
временно по административен ред, информираното съгласие се изразява директно 
от ДСП.

По делото Нилсен срещу Дания ЕСПЧ приема, че няма лишаване от свобода и 
чл. 5 от ЕКПЧ е неприложим, тъй като жалбоподателят (12-годишно дете с нормално 
развитие) е приет и настанен в психиатричното отделение на болница за близо шест 
месеца по искане на майка му, която упражнява родителските права спрямо него, 
и ограниченията, на които е бил подложен в отделението, са нормални при полага-
не на грижи за 12-годишно дете и лекуването му.2 В същата хипотеза, както жалбо-
подателят Нилсен, може да бъде поставено малолетно дете при приложението на 
българското законодателство. Де юре българското право приема, че „доброволното“ 
настаняване и лечение на малолетно дете по ЗЗ по волята само на негов родител не 
води до лишаване от свобода по смисъла на чл. 5 от ЕКПЧ. Законодателството поста-
вя твърда граница – навършване на 14-годишна възраст за детето – под която негово 
де факто лишаване от свобода в психиатрична институция по волята на родител 
попада в обхвата на упражняването на родителски права и задължение за грижа. 
Настаняването на детето в психиатрия се осъществява след позитивно становище на 
психиатър като гаранция срещу действия на произвол/ свръх-загриженост от страна 
на родителя/ настойника. Режимът, при който се настаняват децата в психиатрични 
отделения, би могъл да бъде рестриктивен или не, но това е ирелевантно за оценка-
та на българския закон дали фактическото настаняване в психиатрия би довело до 
лишаване от свобода.

Третата хипотеза - на задължително настаняване и лечение – предвижда, 
че задължително се лекуват лица с психично разстройство,3 които поради заболява-

1 Ibid, чл. 87.
2 ECtHR, Nielsen v. Denmark. Съдът приема относно фактите, че с изключение на първите няколко дни 

жалбоподателят Нилсен е бил подложен на нерестриктивен режим по отношение на свободата му да излиза 
от лечебното заведение, сравнима със свободата на придвижване на пациент, който е настанен за лечение 
доброволно. Той е могъл свободно да излиза до библиотеката, да посещава социални събития с другите деца 
от клиниката, да посещава майка си и баща си. Към края на престоя си той отново, при това без придружител, 
посещава училището, в което е бил ученик преди, заедно със своите съученици. Освен това съдът приема, 
че детето не е страдало от психично заболяване и психиатричното отделение не се е използвало за лечение 
на психиатрични заболявания с психотичен характер, за които се прилагал датският закон за задължително 
лечение. Въпреки че по делото се установява, че решение на ръководителя на болницата за прием е от решаващо 
значение за хоспитализацията на пациент-дете като гаранция срещу злоупотреба от страна на родителя, съдът 
приема, че случаят не попада в обхвата на приложното поле на чл. 5 от Конвенцията, тъй като решението за 
хоспитализация (взето в съответствие със съвета на медицинските специалисти) в крайна сметка принадлежи 
на родителя, който упражнява родителските права (вж. § 72 от решението). Така съдът изцяло пренебрегва 
волята на детето и неговото несъгласие с настаняването (субективния елемент на лишаването от свобода), 
като се задоволява с установяване на желанието на майката на детето то да бъде настанено в психиатрична 
институция и приема, че дори от обективна страна, поради нерестриктивния характер на режима, то не 
представлява лишаване от свобода по смисъла на чл. 5 от Конвенцията (вж. § 72 от решението).

3 Закон за здравето (2004), чл. 146. (1). Лица с психични разстройства, нуждаещи се от специални здравни грижи, 
са: 1. психичноболни с установено сериозно нарушение на психичните функции (психоза или тежко личностно 
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нето си могат да извършат престъпление, което представлява опасност за близките 
им, за околните, за обществото или застрашава сериозно здравето им. Малолетни 
деца биха подлежали на задължително настаняване и лечение по съдебен ред в ред-
ките случаи, ако няма законен представител, който да изрази воля вместо тях за 
доброволното им лечение, или ако лицето, което ги представлява по закон, е про-
тив доброволно лечение, но такова е постановено от съда. Непълнолетни деца биха 
подлежали на задължително настаняване и лечение, ако детето и неговият законен 
представител не са дали съгласие за доброволно лечение.

Производството за задължително настаняване на лице с психично разстрой-
ство в лечебно заведение се открива или по искане на районния прокурор, или от 
ръководителя на лечебното заведение при решение за задължително лечение на 
пациент, настанен по спешност. В първия случай съдът разглежда делото в откри-
то заседание, с участието на лицето в 14-дневен срок от постъпване на искането 
от прокурора.1 Във втория случай, когато е дадено разрешение от районния съдия,  
съдът разглежда делото незабавно.2 В съдебното производство се изслушва засег-
натото лице, психиатър и свидетели. Правното представителство е задължително. 
Съдът назначава съдебнопсихиатрична експертиза. Съдебнопсихиатричната екс-
пертиза за задължително настаняване и лечение по отношение на малолетни и не-
пълнолетни се извършва в присъствие на психолог.3 Решението на съда може да се 
обжалва пред окръжния съд, чието решение е окончателно.

Задължителното лечение се осъществява в определени от закона заведения.4 
Влязлото в сила съдебно решение за задължително настаняване и лечение, както и 
определението на съда за назначаване на съдебнопсихиатрична експертиза се при-
веждат в изпълнение от съответните лечебни заведения при необходимост със съ-
действието на органите на МВР.5 Това съдействие се търси и при самоволно напус-
кане на пациента на задължително настаняване и лечение на лечебното заведение. 
Задължителното задържане на човек против волята му в психиатрична клиника 
попада в хипотезите на лишаване от свобода по чл. 5 от ЕКПЧ и е било обявявано за 
такова и в практиката на съда по Конвенцията по дела срещу България (вж. напри-
мер Върбанов срещу България).

Четвъртата хипотеза, т.нар. принудителни медицински мерки по отноше-
ние на лице, извършило общественоопасно деяние в състояние на невменяемост или 
изпаднало в такова състояние преди постановяване на присъдата или през време на 
изтърпяване на наказанието, се постановява от съда по предложение на прокурора.6 
Принудителното лекуване се извършва чрез: а) предаване на близките, ако поемат 
задължение за лекуването му под наблюдение на психо-неврологически диспансер; 
б) принудително лекуване в обикновено психо-неврологическо заведение; в) прину-

разстройство) или с изразена трайна психична увреда в резултат на психично заболяване; 2. лица с умерена, 
тежка или дълбока умствена изостаналост или съдова и сенилна деменция; 3. лица с други нарушения на 
психичните функции, затруднения в обучението и трудности в адаптацията, изискващи медицинска помощ, 
грижи и подкрепа, за да живеят пълноценно в семейството и социалната среда.

1 Ibid, чл. 158, ал. 2.
2 Ibid, чл. 158, ал. 3.
3 Министерство на здравеопазването и Министерство на правосъдието (2005), Наредба № 16 от 13 май 2005 г. за 

съдебно-психиатричните експертизи за задължително настаняване и лечение на лица с психични разстройства, 
чл. 6 (по-нататък за краткост Наредба № 16 за съдебно-психиатричните експертизи за задължително настаняване 
и лечение на лица с психични разстройства).

4 Закон за здравето (2004), чл. 156, ал. 2. Заведения за стационарна психиатрична помощ и центрове за психично 
здраве, в психиатрични отделения или клиники на многопрофилните болници и в лечебни заведения за 
специализирана психиатрична извънболнична помощ.

5 Ibid, чл. 165 ал. 2.
6 Наказателен кодекс (1968), чл. 89-91; Наказателно-процесуален кодекс (2006), чл. 427-432.
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дително лекуване в специална психиатрическа болница или в специално отделение 
в обикновено психо-неврологическо заведение.1 Лишаване от свобода е налице по 
букви „б“ и „в“, доколкото липсва изрична уредба дали по буква „а“ се извършва огра-
ничаване на свободата на движение на невменяемото лице.

2. Съдебен контрол. Периодичен съдебен контрол
Съдебен контрол се извършва върху настаняването по спешност, администра-

тивно по своя характер. Върху доброволното настаняване по решение на родител за 
малолетното му дете, такъв контрол не може да бъде извършен. Третата и четвърта-
та хипотеза – на задължително и принудително настаняване и лечение, касае поста-
новяването на такова директно от съда.

На всеки три месеца съдът служебно се произнася с решение за прекратяване/ 
продължаване на задължителното настаняване и лечение.2 За целта се извършва 
съдебнопсихиатрична експертиза.3 Периодичен преглед върху принудителното ле-
куване се извършва служебно от съда на всеки шест месеца.4

3. Съблюдаване на основните права в процедурата
Спрямо лицата, настанени за спешна психиатрична помощ, може да бъде пред-

прието удължаване на престоя по решение на ръководителя на лечебното заведение 
с допълнителен срок (до) 24 часа след овладяване на спешното състояние. Това озна-
чава, че е възможно задържането без съдебна санкция да надвиши 24 ч., от момента 
на задържане за оказване на спешна помощ, което е в несъответствие с чл. 30, ал. 3 от 
Конституцията. Законът не посочва какво следва да съдържа искането, отправено до 
районния съд от лечебното заведение, за удължаване на престоя с допълнителните 
48 часа, съответно въз основа на какви данни съдът упражнява контрола за закон-
ност върху задържането.

При доброволно лечение, както и при спешност, не е предвиден ред, по който 
детето и родителят му да могат да се ползват от правна помощ, като единствената 
гаранция за детето срещу произвол се явява медицинската преценка при настаня-
ването му. Няма гаранции за уведомяване на детето за причините за настаняването 
му, за правото му на среща с юрист или подаване на жалба. Приетото в гражданското 
право общо положение, че малолетните не могат да изразяват валидна правна воля, 
вкл. да дават информирано съгласие за лечението си, ги поставя в особено по-не-
благоприятно положение в сравнение с навършилите 14-годишна възраст пациенти. 
Това, от една страна, е законово установена дискриминация по възраст. От друга 
страна, липсва съобразяване с международните стандарти за грижа и детско пра-
восъдие за изслушване на детето и съобразяване с неговата воля, доколкото е въз-
можно с оглед неговата зрялост.5 Гаранциите за закрила на детето в ЗЗДет за това се 
оказват неприложими в случаи на деца с психични проблеми, с което се осъществява 
дискриминация и по признак увреждане спрямо тях. Освен това не съществуват и 
гаранции, че децата над 14-годишна възраст, които съгласно ЗЗ дават информирано 
съгласие наред с родителите/ настойниците си, ще бъдат адекватно информирани 
на достъпен за тях език, за да формират своето мнение относно лечението и хоспи-
тализацията.

При задължително лечение законът гарантира голяма част от основните права 
на човека, чието задължително лечение се разглежда (задължителна правна помощ, 

1 Наказателен кодекс (1968), чл. 89.
2 Закон за здравето (2004), чл. 164, ал. 2.
3 Наредба № 16 за съдебно-психиатричните експертизи за задължително настаняване и лечение на лица с 

психични разстройства (2005), чл. 8.
4 Наказателен кодекс (1968), чл. 91, ал. 2; Наказателно-процесуален кодекс (2006), чл. 432.
5 Convention on the Rights of the Child, Art. 12 (2); CRC, General Comment No. 12.
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задължително изслушване, разпит на свидетели, медицинска експертиза). Законът 
фиксира кратки срокове за извършване на процесуалните действия, но упражнява-
нето на правото на задължителна адвокатска защита може да доведе до отлагане на 
делото за следващо съдебно заседание за осигуряване на служебен адвокат, в слу-
чай че лицето не е упълномощило адвокат по свой избор. Законът е изчерпателен 
за предпоставките, при които се налага задължително настаняване и лечение,1 но 
не съдържа посочване на принципа, че мярката се налага само за минимално не-
обходимото време.2 Създаването на дружелюбна среда за детето и специален ред за 
уведомяване на детето за предприетите мерки и същината на процеса не е предви-
дено. Тези изводи важат и за определяне на принудителни медицински мерки по 
наказателноправен ред. Определянето им не е обвързано със срок, но съгласно НК те 
могат да бъдат прекратени и изменени от съда, когато това се налага от настъпила 
промяна в състоянието на болния или от нуждите на неговото лекуване и служебно 
се преразглеждат от съда след шест месеца.

4. Съблюдаване на основните права при настаняването
Проблемът, че волята на малолетните деца не се взема предвид, стои също, 

когато съдът приеме с решението си липса на способност на пациента да изразява 
информирано съгласие (каквато се предполага за малолетните и може да бъде при-
ета относно непълнолетните деца).3 В тези случаи съдът назначава лице от кръга на 
близките на болния, което да изразява информирано съгласие за лечението.4

В ЗЗ няма изрично препращане към Кодекса на труда относно правилата за 
наемане на работа на непълнолетни. Дейностите по организацията на производ-
ството, условията за полагане на труд и начинът за изплащане на възнаграждение 
за работата се уреждат с наредба на министъра на здравеопазването, съгласувано с 
министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите.5 Възмож-
ността за напускане на институцията зависи индивидуално от случая и от режима 
за настаняване съгласно Стандарт „Психиатрия“.

Е.  Настаняване в центрове за задържане на имигранти

Настаняването на деца в центрове за задържане на имигранти страда от редица 
и съществени недостатъци. То не е ясно регламентирано в закон. Придружените деца 
имигранти могат да бъдат задържани „по изключение“ със заповед за принудително нас-
таняване със срок до три месеца, при законни основания. Задържане на непридружените 
деца6 мигранти е забранено. На децата мигранти не се осигурява право да бъдат инфор-
мирани на разбираем за тях език за задържането, както и за същината на процеса и за 
възможността да участват в него, нито правото на дружелюбна среда по време на про-
цеса. В специалните домове на децата не се осигуряват право на образование, смислени 
дейности, право на труд, право на оплакване. В домовете не се извърша психологическа 
работа с децата и няма гаранции, че е наличен достатъчно и квалифициран персонал.

1 Закон за здравето (2004), чл. 153.
2 Havana Rules, Preamble.
3 Закон за здравето (2004), чл. 162, ал. 3.
4 При конфликт на интереси или при липса на близки съдът назначава представител на общинската служба по 

здравеопазване или определено от кмета на общината лице по седалището на лечебното заведение, което да 
изразява информирано съгласие за лечението на лицето.

5 Закон за здравето (2004), чл. 151, ал. 3.
6 Закон за убежището и бежанците (2002), Допълнителни разпоредби, § 1 (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.), т. 4: 

„непридружен“ е този малолетен или непълнолетен чужденец, който се намира на територията на Република 
България и не е придружен от свой родител или друго пълнолетно лице, което отговаря за него по силата на 
закон или обичай.
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1. Защо настаняването е лишаване от свобода? Процедура
От обективна страна настаняването в центрове за задържане на мигранти се 

извършва в т.нар. специални домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) 
към Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР. Понастоящем тези центрове са 
два - в кв. Бусманци, гр. София и в гр. Любимец. Редът за временно настаняване на 
чужденци, т.е. включително на деца чужденци, в специалните домове, както и ор-
ганизацията на дейността им се определят с наредба на министъра на вътрешните 
работи.1 Наредбата обаче не урежда в цялост „реда за настаняване“, защото самата тя 
указва, че вътрешният ред в СДВНЧ се урежда с правилник, утвърден от директора 
на Дирекция „Миграция“ – МВР. Не може да се приеме, че правилникът е подзаконов 
нормативен акт, тъй като същият не е публикуван, каквото изискване има за всички 
нормативни актове.2 Той не отговаря на изискването на ЕКПЧ за достъпност на при-
ложимия закон.

Приетият на 9 март 2013 г. от директора на Дирекция „Миграция“ правилник 
за вътрешния ред в СДВНЧ предвижда режимни дейности (график за хранене, лично 
време, престой на открито, време за вероизповедания, социални дейности, гледане 
на телевизия, спортни игри и свободни занимания). Съгласно правилника поименна 
проверка на задържаните чужденци се извършва в 22.00 ч., а помещенията се за-
ключват от 22.30 ч. до 08.00 ч. Осветлението се изключва в 23 ч. Настанените нямат 
право самоволно да напускат специалните домове, което се счита за бягство.

Основанията за постановяване на административно задържане са уредени в 
закон. Задържане в СДВНЧ се предприема спрямо мигрантите, на които са наложе-
ни мерки за административна принуда за извеждане от територията на страната 
- принудително отвеждане до границата на Република България (депортиране) или 
експулсиране.3 Принудителното отвеждане до границата се налага спрямо мигран-
ти с нередовен статут, а експулсирането - спрямо чужденци, които могат да бъдат с 
нередовен и с редовен статут на пребиваване, но за които се счита, че представляват 
опасност за националната сигурност или обществения ред. Фактическото задържа-
не в СДВНЧ се извършва на основание издадена писмена заповед за принудително 
настаняване в СДВНЧ. Когато чужденецът, на когото е наложена такава мярка, е с 
неустановена самоличност, възпрепятства изпълнението на заповедта или е налице 
опасност от укриване, органът, издал заповедта, може да издаде заповед за принуди-
телно настаняване на чужденеца в СДВНЧ с цел организиране на принудителното 
отвеждане до границата на Република България или експулсирането.4 В този смисъл 
административното задържане в СДВНЧ се явява обезпечителна мярка и не може да 
бъде приложено самостоятелно, без наличието на предхождаща заповед за депор-
тиране или експулсиране. Принудителните административни мерки (ПАМ) се на-
лагат със заповеди на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, 
директорите на главните дирекции „Гранична полиция“ и „Охранителна полиция“, 
директорите на столичната и областните дирекции и директорите на регионалните 
дирекции „Гранична полиция“ на МВР или на оправомощени от тях длъжностни 
лица. За наличието на основанията за принудително настаняване в специален дом 
се извършват ежемесечни служебни проверки от компетентните органи съвместно с 
директора на Главна дирекция „Гранична полиция“.

1 Закон за чужденците в Република България (1999), чл. 44 (по-нататък за краткост: Закон за чужденците); 
Министерството на вътрешните работи (2010), Наредба № Із-1201 от 1 юни 2010 г. за реда за временно 
настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на 
чужденци (по-нататък за краткост: Наредба № Із-1201 за реда за временно настаняване на чужденци).

2 Конституция на Република България (1991), чл. 5, ал. 5.
3 Закон за чужденците (1999), чл. 44.
4 Ibid, чл. 44, ал. 6.
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Придружените деца мигранти могат да бъдат задържани „по изключение“ със 
заповед за принудително настаняване със срок до три месеца, при законни осно-
вания. Законът предвижда, че заповедта се издава на тях, но практиката показва 
отклонения от тази уредба, като вместо заповедта да се издаде лично на детето, то се 
вписва в заповедта за настаняване в дом на придружителя/ родителя му, на когото е 
наложена ПАМ задържане в СДВНЧ. Във всеки отделен случай следва да се разгле-
да дали тази практика не противоречи на Закона за убежището и бежанците (ЗУБ)1, 
съгласно който отнемането или прекратяването на закрила или прекратяването на 
производството по отношение на чужденец не отменя, прекратява или изменя ста-
тута на другите членове на семейството му.

Задържане на непридружените деца2 мигранти (независимо дали статутът им 
е редовен или не) е забранено.3 Органът, издал заповедта за налагане на ПАМ, уведо-
мява ДСП, която предприема мерки за закрила съгласно ЗЗДет.

Друга група деца, които не следва да се задържат, подобно и на възрастните, 
попадащи в тази група, са лицата в производство за получаване на статут по ЗУБ и 
тези, получили статут,4 тъй като ПАМ „принудително отвеждане до границата“ и 
„експулсиране“ не се привеждат в изпълнение до приключване на производството за 
статут с влязло в сила решение и се отменят при получаване на статут. Изключение 
от тази забрана се предвижда, „когато има основания да се смята, че чужденецът, 
търсещ или получил закрила, представлява опасност за националната сигурност, 
или който веднъж осъждан с влязла в сила присъда за тежко престъпление, пред-
ставлява опасност за обществото“.5 Наредбата предвижда, че когато чужденецът, на-
станен в СДВНЧ, подаде молба за особена закрила по ЗУБ, тя се изпраща незабавно на 
Държавната агенция за бежанците.6 Съгласно наредбата чужденецът се освобождава 
от СДВНЧ, когато подадената молба за закрила по ЗУБ е допусната за разглеждане от 
Държавната агенция за бежанците.7

1 Закон за убежището и бежанците (2002), чл. 19.
2 Ibid, Допълнителни разпоредби, § 1 (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.), т. 4: „непридружен“ е този малолетен или 

непълнолетен чужденец, който се намира на територията на Република България и не е придружен от свой 
родител или друго пълнолетно лице, което отговаря за него по силата на закон или обичай.

3 Закон за чужденците (1999), чл. 44, ал. 9. Забраната е въведена през март 2013 г. В своя годишен доклад за 
правата на човека в България през 2013 г. обаче БХК отбелязва, че до края на 2013 г. в практиката по задържане 
в СДВНЧ промяна не е настъпила и както непридружените деца, така и придружените, са задържани в 
нарушение на предпоставките и сроковете на закона. За повече информация, вж. Български хелзинкски комитет 
(2014), Годишен доклад за състоянието на правата на човека в България на БХК през 2013 г., достъпен на: http://www.
bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/annual_bhc_report_2013.pdf.

4 Закон за убежището и бежанците (2002), чл. 4, по аргумент от противното и чл. 67, ал. 1 и 2.
5 Закон за чужденците (1999), чл. 67, ал. 3.
6 Наредба № Із-1201 за реда за временно настаняване на чужденци (2010), чл. 19.
7 Ibid, чл. 20. В противоречие с установената със закон процедура за задържане налице са случаи (немалко през 

2013 г. поради бежанската вълна от Сирия), при който са задържани в СДВНЧ лица, включително деца, търсещи 
закрила (За повече информация вж. Български хелзинкски комитет (2014), Годишен доклад за състоянието на 
правата на човека в България на БХК през 2013 г.). В доклада с тревога се отбелязва също и че Законопроектът 
за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците (сигнатура 302-01-42), внесен в Народното 
събрание на 19 ноември 2013 г., съгласно който спрямо всички лица, търсещи закрила, като правило се 
предприема всеобхватно и безусловно задържане в центрове от затворен тип, а настаняването в центрове от 
отворен тип се извършва на принципа на изключението (аргумент по чл. 45в, ал. 2 от законопроекта). Крайно 
обезпокоителна е и разпоредбата на чл. 45е от законопроекта, съгласно която в центрове от затворен тип биха 
могли да бъдат задържани малолетни и непълнолетни деца, търсещи закрила, като крайна мярка и след 
установяване, че по-леки мерки не могат да бъдат ефективно приложени. С предлаганите промени се допуска 
задържане и настаняване в центрове от затворен тип и по отношение на непридружени деца, търсещи закрила 
(чл. 45е, ал. 3). За повече информация, вж. Министерски съвет (2013), Законопроект за изменение и допълнение 
на Закона за убежището и бежанците, сигнатура 302-01-42, внесен на 19 ноември 2013 г., достъпен на: 

 http://parliament.bg/bg/bills/ID/14681/.

http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/annual_bhc_report_2013.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/annual_bhc_report_2013.pdf
http://parliament.bg/bg/bills/ID/14681/
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2. Съдебен контрол. Периодичен съдебен контрол
Настаняването в СДВНЧ е административно. Предвидена е възможността за 

обжалване на заповедта за принудително настаняване в 14-дневен срок по реда на 
АПК.1 Жалбата не спира изпълнението на заповедта. Съдът разглежда жалбата в от-
крито заседание и се произнася с решение в срок до един месец от образуването на 
делото. Решението на първоинстанционния съд може да се обжалва пред Върховния 
административен съд, който се произнася в срок до два месеца.

Срокът за произнасяне на съда не отговаря на изискването за бърз съдебен 
контрол върху административната мярка за задържане, предвидена в чл. 5.4 от 
ЕКПЧ.2 При прегледа на групата от дела Ал-Нашиф срещу България Комитетът на ми-
нистрите също отбелязва, че сумарният срок от три месеца за окончателно произ-
насяне на двете съдебни инстанции, предвиден в Закона за чужденци на Република 
България (ЗЧРБ), е проблематичен по своята продължителност с оглед изисквания-
та на практиката на ЕСПЧ по чл. 5.4 от ЕКПЧ.3

Периодичен съдебен преглед се предвижда за пълнолетни задържани на все-
ки шест месеца. В тези случаи началникът на СДВНЧ изпраща по служебен почин на 
административния съд по местонахождението на центъра, списък на чужденците, 
които са пребивавали повече от шест месеца в дома поради наличие на пречки за из-
веждането им от страната. В случаите на придружени деца, настанени в домовете, те 
следва на теория автоматично след изтичането на три месеца да бъдат освободени. 
Не се предвижда преразглеждане в рамките на тримесечния срок.

Когато административното задържане е постановено със заповед за експул-
сиране поради опасност за националната сигурност или обществения ред, съдеб-
ният преглед и контрол върху задържането също е допустим, макар и само на една 
съдебна инстанция.4 В тази връзка, по няколко дела ЕСПЧ отбелязва, че въпреки 
извършената промяна на ЗЧРБ, съгласно която заповедите за експулсиране от 2007 
г. подлежат на съдебен контрол, на практика по тези дела съдебният контрол е бил 
формален и не е бил в състояние да осигури адекватна защита от произвол.5

1 Закон за чужденците (1999), чл. 46а.
2 ECtHR, Shcherbina v. Russia, No. 41970/11, Judgment of 26 June 2014, § 70. В случаи подобни на този, в които 

първоначалното решение за задържане по смисъла на чл. 5 от ЕКПЧ не е произнесено от съд, ЕСПЧ приема, 
че произнасянето със съдебно решение в рамките на 16 дни от подаване на искането е срок, който влиза в 
нарушение с изискванията на чл. 5.4 от ЕКПЧ за съдебен контрол върху задържането в кратък срок.

3 Council of Europe, Committee of Ministers, (2012), Memorandum CM/Inf/DH(2012)3rev from 24 February 2012 regard-
ing Group of cases Al-Nashif against Bulgaria, § 41, available on: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1904419&Site=CM.

4 Закон за чужденците (1999), чл. 46, ал. 2, т. 3.
5 По делата C.G. и други срещу България (ECtHR, C. G. v. Bulgaria, No. 1365/07, Judgement of 24 April 2008), Раза 

срещу България (ECtHR, Raza v. Bulgaria), Каушал и други срещу България (ECtHR, Kaushal and others v. Bulgaria, 
No. 1537/08, Judgement of 2 September 2010), М. и други срещу България (ECtHR, M. and others v. Bulgaria, No. 
41416/08, 26 July 2011), Мадах и други срещу България (ECtHR, Madah and others v. Bulgaria, No. 45237/08, Judge-
ment of 10 may 2012) по повод оплаквания по чл. 8 от ЕКПЧ и/ или по чл. 13 във връзка с чл. 8 от ЕКПЧ, ЕСПЧ 
установява, че производствата по съдебен контрол върху заповеди за експулсиране, основани на съображения 
за националната сигурност, съдържат пороци. Установявайки нарушение на чл. 8 от Конвенцията по делото 
Мадах и други срещу България, Съдът обобщава своята практика по сходни дела и посочва: „По-специално, 
по делото С. Г. и други срещу България (C.G. and Others v. Bulgaria, жалба № 1365/07, решение от 24 април 2008 
г., §§ 42-47) Съдът е установил на първо място, че националните съдилища са допуснали изпълнителната 
власт да тълкува разширително понятието национална сигурност извън естественото му значение, и на второ 
място, тези съдилища не са разгледали въпроса дали изпълнителната власт е в състояние да докаже наличието 
на конкретни факти, служещи като основа за заключението им, че жалбоподателят представлява заплаха за 
националната сигурност. В неотдавнашното решение по делото М. и други срещу България, Съдът констатира, 
че националният съд прилага формалистичен подход и предоставя на един държавен орган пълното и 
безконтролно право на усмотрение да удостовери бланкетно, с позоваване почти само на собствените си общи 
твърдения, че някой чужденец е заплаха за националната сигурност и трябва да бъде депортиран. Тъй като тези 
„свидетелстващи документи“ се основават на поверителна вътрешна информация и се считат за неподлежащи 
на какъвто и да е смислен съдебен контрол, следва, че не е налице защита срещу произвол.“ (вж. ECtHR, Madah 
and others v. Bulgaria, § 28).

 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1904419&Site=CM
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На следващо място ЕСПЧ установява, че липсата на оценка от страна на бъл-
гарския съд дали намесата в правата на жалбоподателите на личен и семеен живот 
отговаря на належаща обществена нужда и дали е пропорционална с оглед на пре-
следвана законна цел, е нарушение на чл. 13 във връзка с чл. 8 от Конвенцията.1

Съгласно установената практика на ЕСПЧ в случай на експулсиране, в допъл-
нение към защитата, предоставяна по членове 3, 8 и 13 от Конвенцията, чужденци, 
законно пребиваващи на територията на държава, която е ратифицирала Протокол 
№ 7, се ползват от специфичните гаранции, предвидени в чл. 1 от Протокола.2

Жалбата срещу заповед за експулсиране не спира изпълнението на заповедта,3 
което ЕСПЧ счита, че е в нарушение на чл. 1 от Протокол 7 към ЕКПЧ4 в случаите, 
когато не са били предоставени адекватни процесуални гаранции, произтичащи от 
този член.5

Освен това ЕСПЧ изрично изисква, когато чужденецът твърди, че има същест-
вен риск в държавата, в която бъде експулсиран, животът му да бъде застрашен или 
той да бъде изложен на опасност от нечовешко отношение, жалбата срещу заповед 
за експулсиране да има автоматичен суспензивен ефект върху експулсирането до 
разглеждането на жалбата от съда.6 ЕСПЧ намира, че липсата на такава възможност 
в българското законодателство е в нарушение на чл. 3 и чл. 13 във връзка с чл. 3 от 
ЕКПЧ по делото Ауад срещу България, в случай че жалбоподателят бъде експулсиран, 
и в нарушение на чл. 13 във връзка с чл. 3 от ЕКПЧ по делото М. и други срещу Бъл-
гария (чл. 46, ал. 4 от ЗЧРБ определя, че жалбата срещу заповед за експулсиране не 

1 Council of Europe, Committee of Ministers, (2012), Memorandum CM/Inf/DH(2012)3rev from 24 February 2012 re-
garding Group of cases Al-Nashif against Bulgaria, § 26, вж. например С. Г. и други срещу България, § 62: „[С]ъгласно 
установеното прецедентно право на Съда, ефикасното средство за правна защита, изисквано по член 13, е 
такова, при което вътрешнодържавният орган, водещ делото, трябва да разгледа същността на оплакването 
по Конвенцията. В случаи, свързани с член 8 от Конвенцията, това означава, че този орган трябва да извърши 
балансираща процедура и да проучи дали вмешателството в правата на жалбоподателите е отговаряло на 
належаща обществена нужда и е било пропорционално на преследваните законни цели, т.е. дали е било 
равнозначно на оправдано ограничаване на техните права“.

2 ECtHR, Lupsa v. Romania, No. 10337/04, Judgment of 8 June 2006, §§ 51, 52; Kaya c. Roumanie, no 33970/05, Arrêt du 12 
octobre 2006, §§ 51, 52.

3 Закон за чужденците (1999), чл. 46, ал. 4.
4 ECHR, Protocol 7, Art. 1: Процедурни гаранции по отношение експулсирането на чужденци 

1. Чужденец, пребиваващ на законно основание на територията на дадена държава, може да бъде експулсиран 
само по силата на решение, взето съгласно закона, и трябва да има възможност: 

a) да представи доводи против експулсирането си; 
b) да бъде проверен неговият случай; 
c) за тази цел да бъде представляван пред компетентния орган или пред едно или няколко лица, назначени от 

този орган. 
2. Чужденец може да бъде експулсиран преди да се възползва от правата, изброени в параграф 1 a), b) и c) на 

този член, когато това е необходимо в интерес на обществения ред или е мотивирано от съображения за 
национална сигурност.

5 ECtHR, C. G. v. Bulgaria, §§ 78-79. „Съдът отбелязва, че обяснителният доклад по Протокол № 7 гласи, че „Държава, 
основаваща се на обществения ред за експулсиране на чужденец преди той да упражни [правата си по алинея 
1 от член 1 от него], трябва да може да покаже, че тази изключителна мярка е била необходима в конкретния 
случай или категория от случаи“. Преценката дали това е оправдано следва да се направи „вземайки под 
внимание принципа за пропорционалност, както е дефиниран в прецедентното право [на Съда]“. В този случай 
Правителството не е представило никакви аргументи в състояние да убедят Съда, че това е било така. Нито 
пък има каквото и да е в досието, което да подсказва, че наистина е било необходимо да се експулсира първият 
жалбоподател преди той да може да оспори мярката. Следователно Съдът заключава, че е трябвало да се даде 
възможност на първия жалбоподател да упражни правата си по алинея 1 на член 1 преди да бъде експулсиран 
от България. Това обаче не е станало.“

6 ECtHR, M. and others v. Bulgaria, § 138; ECtHR, Auad v. Bulgaria, No. 46390/10, 11 October 2011, § 139.
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спира изпълнението на заповедта и не предвижда други възможности, нито такива 
са предвидени с измененията на чл. 44а от ЗЧРБ1 от 2013 г.).

Още един недостатък на българското законодателство е идентифициран от 
ЕСПЧ по делото Ауад срещу България. Сред основанията на ЕСПЧ да намери наруше-
ние на чл. 5.1(f) по това дело е, че държавата, в която чужденецът ще бъде експулси-
ран, не е изрично посочена в заповедите за експулсиране или друг правновалиден 
акт, който да подлежи на съдебен контрол.2

Изброените по-горе проблеми са обобщени от ЕСПЧ по делото М. и други срещу 
България, по което съдът формулира общи мерки, които се очаква България да пред-
приеме с цел изпълнение на решението.3

Общи мерки се изискват от съда и в решението по делото Ауад срещу България. 
Те касаят основно гарантирането на ефективна правна защита във връзка с твърде-
ния за възможни нарушения на чл. 3 от Конвенцията в случай на експулсиране в 
страна, където съществува риск за живота на чужденеца или опасност от нечовешко 
отношение спрямо него.

3. Съблюдаване на основните права в процедурата
Правна помощ под формата на консултация или подготовка на документи за 

завеждане на дело се предоставя задължително и безплатно на чужденци, спрямо 
които е приложена ПАМ, и чужденци, настанени в СДВНЧ, „които не разполагат със 
средства и желаят да ползват адвокатска защита“.4 През 2013 г. обаче на практика 
правната помощ не е била достъпна.5 По административни дела правна помощ се 

1 Закон за чужденците (1999), чл. 44а. (1) (нов - ДВ, бр. 42 от 2001 г., предишен текст на чл. 44а - ДВ, бр. 23 от  
2013 г.) Чужденец, на който е наложена принудителна административна мярка експулсиране, не се експулсира в 
държава, в която животът и свободата му са застрашени и той е изложен на опасност от преследване, изтезание 
или нечовешко или унизително отношение. 
(2) (нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г.) Когато обстоятелствата по ал. 1 са установени с влязъл в сила съдебен акт, на 

чужденеца се издава и връчва заповед от органа, издал заповедта за експулсиране, в която изрично се посочва 
забраната за експулсиране и държавата, в която чужденецът не следва да бъде експулсиран. Заповедта не 
подлежи на обжалване. 

(3) (нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г.) Чужденецът се задължава да се явява веднъж седмично в териториалната 
структура на Министерството на вътрешните работи по местопребиваване. 

(4) (нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) В случай че след една година от издаването на заповедта 
по ал. 2 експулсирането в трета сигурна страна не е осъществено, на чужденеца се разрешава временен 
достъп до пазара на труда при условията и по реда на наредбата по чл. 74, ал. 1 от Закона за насърчаване на 
заетостта – до осъществяване на експулсирането.

2 ECtHR, Auad v. Bulgaria, § 133. „Когато става въпрос за лишаване от свобода, правната сигурност трябва да бъде 
строго спазвана по отношение на всеки елемент, отнасящ се до обосновката на задържането по вътрешното 
право и Конвенцията. В случаите на чужденци, задържани с оглед на експулсирането им, липсата на 
яснота по отношение на страната на местоназначението би могла да попречи на ефективния контрол върху 
добросъвестността на органите при осъществяването на експулсирането.“

3 ECtHR, M. and others v. Bulgaria, § 138. Общите мерки по М. и други срещу България „[…] следва да включват такива 
изменения на Закона за чужденците в Република България или други български закони и такива промени в 
съдебната практика, които да гарантират, че: (i) дори когато се прави позоваване на националната сигурност 
като основание за експулсиране, фактическите основания и мотивите за решението, че чужденецът трябва да 
бъде експулсиран, следва да подлежат на задълбочен съдебен контрол, при необходимост със съответните 
процесуални адаптации, свързани с използването на класифицирана информация; (ii) съдът, който разглежда 
жалбата срещу заповед за експулсиране, следва да следи за баланса между законната цел, преследвана със 
заповедта за експулсиране, и основните човешки права на засегнатите лица, включително правото им 
на зачитане на техния семеен живот; (iii) страната на местоназначение следва винаги да бъде посочвана в 
задължителен административен акт, а промяната на местоназначението следва да подлежи на обжалване; 
(iv) когато при обжалването се установи подлежащо на обсъждане твърдение за съществуване на основателен 
риск от смърт или нечовешко отношение в страната на местоназначение, жалбата следва да има автоматично 
суспензивно действие до разглеждане на твърдението; и (v) твърденията за съществуване на сериозен риск от 
нечовешко отношение в страната на местоназначение следва да бъдат разглеждани строго от съдилищата.“

4 Закон за правна помощ (2005), чл. 22, ал. 1, т. 9.
5 Български хелзинкски комитет (2014), Годишен доклад за състоянието на правата на човека в България на БХК през 

2013 г. В доклада е отбелязано, че „[в]ъпреки предвиденото в чл. 22, ал. 1, т. 8 и 9 от Закона за правната помощ на 
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предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответ-
ните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане 
на адвокатско възнаграждение.1 Правото на правна помощ е осигурено относно за-
веждане на дело, но относно процесуалното представителство е уредено само като 
право да се кандидатства за правна помощ, тъй като е оставено на усмотрението  
на съда.2

Няма изискване заповедите да бъдат преведени на разбираем за чужденеца 
език, още по-малко да бъдат обяснени на разбираем език на детето. Правото на пре-
водач, както и правото на запознаване със заповедта и средствата за защита на раз-
бираем за чужденеца език не е гарантирано. Няма изискване в закона (вменено като 
отговорност на длъжностно лице) детето да бъде запознато на разбираем език за 
наложената мярка и производството пред съда, нито за възможността да участва 
лично в производството пред съда, ако желае.3 В случай, че чужденецът поиска да 
се ползва от правна помощ и да бъде освободен от такси и разноски по делото и това 
му бъде разрешено от съда – само тогава би могъл да не заплати за преводаческите 
услуги в процеса. В противен случай разноските за преводача са за сметка на лицето, 
което не владее български език, ако административното производство е започнало 
по негово искане, освен ако в закон или международен договор е предвидено друго.4

Няма изискване за провеждане на заседанията в дружелюбна за детето среда. 
На непридружените деца се назначава настойник/ попечител по реда на Семейния 
кодекс.5 Тази разпоредба обаче не се прилага. В резултат, дори от правна гледна точка 
липсва човек, който да се грижи за интереса на детето. Това благоприятства извърш-
ването на редица нарушения на правата на детето (вкл. задържане на непридружени 
деца в СДВНЧ) и влече след себе си теоретична невъзможност за нарушаване на ос-
новни права на детето, за упражняването на които се изисква законен представител.

4. Съблюдаване на основните права при настаняването
Настаняването в СДВНЧ продължава докогато на чужденеца, на когото е нало-

жена мярка за принудително отвеждане до границата и/ или експулсиране, е устано-
вена самоличността, той не възпрепятства изпълнението на заповедта и не е налице 
опасност от укриване и в рамките на предвидените от закона срокове.6 В своята прак-
тика ЕСПЧ въвежда и изискване за полагане на дължима грижа за извършване на 
експулсирането на задържания. Съгласно ЕСПЧ всяко лишаване от свобода по втора-
та част на чл. 5.1(f) от ЕКПЧ ще бъде оправдано само докато трае производството по 
експулсиране. Ако това производство не се извършва с дължимата грижа, задържа-
нето престава да бъде допустимо съгласно тази разпоредба.7 Продължителността на 
задържането не трябва да надвишава разумно необходимия срок за преследваната 
цел.8 В този смисъл е и решението по преюдициално запитване от българския съд 
на Съда на Европейските общности по дело C-357/09 PPU по случая на Саид Кадзоев 

практика правната помощ не бе достъпна и не бе предоставяна на задържаните в СДВНЧ лица, измежду които 
и търсещите закрила. Основната причина за това бе липсата на планирани средства за тази категория лица в 
бюджета на Националното бюро за правна помощ за текущата финансова година“.

1 Закон за правна помощ (2005), чл. 23, ал. 3.
2 В същия смисъл, чл. 40 от Конвенцията за правата на детето и Правилата от Пекин, т. 15 предвиждат право да 

се кандидатства за безплатна правна помощ.
3 Beijing Rules, Rule 7.1; General Comment No 10, § 47; Guidelines on child-friendly justice, § IV.56.
4 Административнопроцесуален кодекс (2006), чл. 14, ал. 4.
5 Закон за убежището и бежанците (2002), чл. 25.
6 Закон за чужденците (1999), чл. 44, ал. 8.
7 ECtHR, Chahal v. the United Kingdom, § 113; ECtHR, A. and others v. the United Kingdom, § 164; ECtHR, Mikolenko v. Estonia, 

§ 63; ECtHR, Raza v. Bulgaria, § 72.
8 ECtHR, Saadi v. the United Kingdom, § 74.
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във връзка с член 15 от Директива 2008/115/ЕО.1 Макар че жалбоподателят по делото 
Ауад срещу България е прекарал точно осемнадесет месеца като задържан, максимал-
ният срок, позволен от закона, ЕСПЧ приема, че „[…] при всички случаи този срок е 
изключителен и не може автоматично да се разглежда като привеждане на задър-
жането на жалбоподателя в съответствие с член 5.1(f) от Конвенцията. Както беше 
отбелязано по-горе, съответната проверка съгласно тази разпоредба е по-скоро дали 
производството по експулсирането е било извършвано с дължимата грижа, която 
може да бъде установена само въз основа на конкретните факти по случая.“2

При задържане децата са лишени от основни социални права като право на 
достъп до образование; право на труд и подходящи за възрастта и индивидуалността 
им грижа и занимания.3 Няма индивидуални планове за психологическа и социал-
на грижа в домовете. Предвидено е обособяването на помещения за настаняване на 
малолетни и непълнолетни чужденци с подходящи за тяхната възраст и потреб-
ности условия,4 но критериите за тези условия не са нормативно регламентирани. 
Според правилника за СДВНЧ чужденците имат право да участват в предлагани-
те социални програми и дейности, да се разхождат и/ или спортуват в обособените 
за целта места, да ползват библиотеката, но няма законови гаранции за ефектив-
ност, адекватност и качество на предоставените възможности. Законодателството 
не предвижда наемането на „достатъчно и квалифициран персонал“5 – към СДВНЧ 
е предвиден само щат за психолог. Правилникът предвижда оказване на социална 
подкрепа от интервюистите и помощник-интервюистите, но няма изискване за тях-
ното образование. В отделни помещения на легловия сектор на дома се настаняват: 
1. чужденци от различен пол; 2. семейства; 3. непълнолетни лица без пълнолетен 
придружител.6 Текстът на Наредбата не уточнява дали самите семейства се разделят 
в отделни помещения, в които семействата са разделени едно от друго. Семействата, 
които се състоят от родители с ненавършили пълнолетие деца, се настаняват заедно, 
но други пълнолетни членове на семейството (братя/ сестри на детето) са разделяни 
от семейството.7 Практиката да се причисляват непридружени деца към непознати 
пълнолетни на границата, за да бъдат настанявани в СДВНЧ, води до нарушение на 
правилото за разделяне на деца от възрастни при настаняване, тъй като детето се 
настанява с непознат човек в една стая, с когото не са от едно семейство.

В СДВНЧ се прилагат две дисциплинарни мерки: предупреждение и изола-
ция за срок не по-дълъг от 15 дни, включително за ненавършили пълнолетие лица.  
Изолацията, както и липсата на ред за обжалването , е в противоречие с Правилата 
от Хавана. В правилника е предвидена възможност за подаване на жалби и молби, но 
няма ред описан за това.8 

1 Court of Justice of the European Union, C-357/09 PPU, Reference for a preliminary ruling from Sofia City Administrative 
Court made by decision of 10 August 2009, received at the Court on 7 September 2009, in the proceedings concerning 
Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov).

2 ECtHR, Auad v. Bulgaria, § 131.
3 Havana Rules, Rules 12, 13 and 32.
4 Закон за чужденците (1999), чл. 44, ал. 9.
5 Havana Rules, Rule 81.
6 Наредба № Із-1201 за реда за временно настаняване на чужденци (2010), чл. 14, ал 2.
7 Закон за убежището и бежанците (2002), Допълнителни разпоредби, § 1 (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.), т. 3 „членове 

на семейството“ са: а) съпругът, съпругата или лицето, с което се намира в доказано стабилна и дълготрайна 
връзка и техните ненавършили пълнолетие, невстъпили в брак деца; б) навършилите пълнолетие, невстъпили 
в брак деца, които не са в състояние да осигурят сами издръжката си поради сериозни здравословни причини; 
в) родителите на всеки от съпрузите, които не са в състояние сами да се грижат за себе си поради напреднала 
възраст или тежко заболяване и се налага да живеят в едно домакинство със своите деца.

8 Havana Rules, Rule 76.


