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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АСП

Агенция „Социално подпомагане“

БХК

Български хелзинкски комитет

ВУИ

Възпитателно училище-интернат

ГДИН

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

ГДГП

Главна дирекция „Гранична полиция“

ГКПП

Граничен контролно-пропускателен пункт

ГПК

Граждански процесуален кодекс

ГУП

Гранично управление „Полиция“

ДАБ

Държавна агенция за бежанците

ДАЗД

Държавна агенция за закрила на детето

ДВ

Държавен вестник

ДВНМН

Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни

ДДЛРГ

Дом за деца лишени от родителска грижа

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане“

ЕКПЧ

Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

ЕСПЧ

Европейския съд по правата на човека

ЗБППМН

Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни

ЗДОИ

Закон за достъп до обществена информация

ЗЗД

Закон за задълженията и договорите

ЗЗДет.

Закон за закрила на детето

ЗЗДискр.

Закон за защита от дискриминация

ЗИНЗС

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража

ЗЛС

Закон за лицата и семейството

ЗМВР

Закон за Министерство на вътрешните работи

ЗООРПМС

Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни
мероприятия

ЗСП

Закон за социално подпомагане

ЗУБ

Закон за убежището и бежанците

ЗЧРБ

Закон за чужденците в Република България

КПД

Конвенция на ООН за правата на детето

КПИ

Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото и
унизително отнасяне или наказание
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КПЧ

Комитет по правата на човека

КЦ

Кризисен център

ЛГБТ

Лесбийки, гейове, бисексуални и трансполови хора

МАСПЧ

Междуамерикански съд по правата на човека

МВР

Министерство на вътрешните работи

МЗ

Министерство на здравеопазването

МКБППМН

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни

МОН

Министерство на образованието и науката

МП

Министерство на правосъдието

МПГПП

Международен пакт за граждански и политически права

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НАП

Национална агенция за приходите

НЕЛК

Национална експертна лекарска комисия

НК

Наказателен кодекс

НКССУД

Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца

НПК

Наказателно-процесуален кодекс

НПМ

Национален превантивен механизъм към омбудсмана на Република
България

НПО

Неправителствена организация

ООН

Организация на обединените нации

ПАМ

Принудителна административна мярка

ПД

Поправителен дом

ПОДВНМН

Правилник за организацията и дейността в домовете за временно
настаняване на малолетни и непълнолетни

ПОДДД

Правилник за организацията и дейността на домовете за деца

ППЗИНЗС

Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража

ППЗСП

Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане

ППУБДХ

Правилник за прилагане на Указа №904 за борба с дребното хулиганство

ПУДВУИСПИ

Правилник за устройството и дейността на възпитателните училищаинтернати и социално-педагогическите интернати

ПУДПБД

Правилник за устройството и дейността на приютите за безнадзорни деца

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РИО

Регионален инспекторат по образованието

РПЦ

Регистрационно-приемателни центрове

РУП

Районно управление „Полиция“

СДВНЧ

Специален дом за временно настаняване на чужденци

СЕ

Съвет на Европа

СОП

Специални образователни потребности

СПИ

Социално-педагогически интернати

ТЕЛК

Териториална експертна лекарска комисия

ТЦ

Транзитен център

УБДХ

Указ № 904 за борба с дребното хулиганство
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ЦКБППМН
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CEDH

Cour européenne des droits de l’homme

CPT

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment

CRC

Committee on the Rights of the Child

ECHR

European Convention of Human Rights

ECtHR

European Court of Human Rights

HRC

Human Rights Council

ICCPR

International Covenant on Civil and Political Rights
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кратко е част и от програма „Кампании и комуникации“. От септември 2013 г. Калоян е изследовател към програма „Мониторинг и изследвания“, като взема дейно
участие в проекта „Деца, лишени от свобода в Централна и Източна Европа: Между
наследството и реформата“, както и осъществява и подпомага други изследвания,
свързани с правата на ЛГБТ хората, системата за закрила на детето и други.

Красимир Кънев
Красимир Кънев е един от учредителите на БХК през 1992 г. В периода 1992 1994 г. е негов секретар, а след 1994 г. - негов председател. Завършил е философия и
е защитил докторска дисертация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Специализирал е права на човека в Колумбийския университет в Ню Йорк.
Красимир Кънев преподава права на човека в СУ „Св. Климент Охридски“ и
води няколко онлайн курса по права на човека за американската организация Съдружници за обучение по права на човека (HREA) за професионалисти и активисти
от цял свят. Преподавал е в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, както
и в Централноевропейския университет, Университета в Сараево и Университета в
Юджийн, щата Орегон. В периода 1998 - 2007 г. е член на Изпълнителния комитет
на Международната хелзинкска федерация по правата на човека със седалище Виена, Австрия. В периода 2005 - 2011 г. е член на борда на Фонда на OOН за защита на
жертвите на изтезания, а в периода 2008 - 2010 г. е негов председател. От 2006 г. е
член на борда на Асоциацията за предотвратяване на изтезанията, Женева; от 2008 г.
е член на борда на Института за право на обществения интерес, Ню Йорк; в периода
2007 - 2010 г. е член на борда на Европейския център за правата на ромите, Будапеща.
Участвал е в десетки международни мисии за мониторинг на правата на човека в
страни от Европа, Централна Азия и Близкия Изток.
Автор и редактор на множество книги и статии в сферата на международното
право по правата на човека, социологията на междуетническите отношения, правото
и образованието, естетиката и логиката.
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Светла Баева
Светла Баева е изследователка и координаторка на проекта „Деца, лишени от
свобода в Централна и Източна Европа: Между наследството и реформата“. Участвала е и в други изследвания на тема интеграция на ромската общност в България и
проблемите на ЛГБТИ общността. Тя се занимава също с развитието и организирането на застъпнически дейности в Българския хелзинкски комитет.
Светла Баева завършва специалностите европеистика и комуникации в Американския университет в България, а след това специализира с магистратура по
международни отношения и политология в Амстердам. От октомври 2011 г. Светла
работи и в програма „Кампании и комуникации“, където е участвала в редица кампании във връзка с правата на различни уязвими групи като бежанците и децата в
институции, както и за правата на децата в здравеопазването.
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Настоящото изследване бе проведено в рамките на проекта „Деца, лишени
от свобода в Централна и Източна Европа: между наследството и реформата“, финансиран от Специфичната програма “Основни права и гражданство“ (2007 – 2013)
като част от Общата програма „Основни права и правосъдие“ на Генерална дирекция
„Правосъдие“ на Европейската комисия.
Двугодишният проект бе изпълнен от Българския хелзинкски комитет (БХК),
като водеща организация, заедно с Центъра за правни ресурси (Румъния), Хелзинкската фондация за правата на човека (Полша), Унгарския хелзинкски комитет и Румънския хелзинкски комитет. Целта на проекта е да направи систематичен преглед
на институциите от затворен тип, в които деца се лишават от свобода, включително
институции, където деца изтърпяват наказания за лишаване от свобода, и институции за други цели (досъдебно задържане, възпитателен надзор, медицинско лечение, имиграционен контрол и др.) в България, Унгария, Полша и Румъния.
Българският доклад представя резултатите от двугодишно правно и теренно
проучване, като прави оценка на положението на децата, лишени от свобода, в страната. Като част от проекта БХК извърши анализ на вторична информация и проведе
интервюта, за да направи оценка на съответствието на националното законодателство с европейските и международните стандарти, да установи злоупотреби и важни
пропуски в правната рамка и да предложи адекватни промени и алтернативи в законодателството. В допълнение, организацията извърши и близо 60 теренни наблюдения на институции от затворен тип, включително поправителни домове, арести,
полицейски управления, места за задържане на чужденци, социални институции и
услуги и други.
Детската правосъдна система в България е резултат от бурно историческо
развитие, повлияно от различни социалнополитически и идеологически движения.
Противообществените прояви на малолетни и непълнолетни по времето на комунизма са в обсега на две системи: системата на наказателното правораздаване и системата за борба с противообществени прояви, като и двете следват до голяма степен
съветския модел, твърдо установен през 50-те години на миналия век. Днес тези
системи влизат в противоречие с новосъздадената от Закона за закрила на детето
система за закрила. Едновременното съществуване на концептуално несъвместими
нормативни актове води до непримирими гледни точки по отношение на характера на противообщественото поведение на децата и на адекватните и предпочитани
превантивни мерки и процедури. Липсата на разграничение между наказателни и
образователни/ закрилящи мерки илюстрира силно репресивния характер на съществуващата система.
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На 1 март 2013 г. Министерският съвет прие Пътна карта за изпълнение на
Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето за периода
2013 – 2014 г. Въпреки че представлява положителен опит за реформа на системата на
младежко правосъдие, в Пътната карта липсва интегриран подход за работа с деца в
конфликт със закона. Документът се фокусира само върху социално-педагогическите интернати и възпитателните училища-интернати, но не и върху поправителните
домове и другите институции или процедури, част от системата за борба с противообществените прояви и наказателното правораздаване. Този подход на половинчати
реформи доведе до некоординирана държавна политика спрямо децата в конфликт
със закона. Във връзка с това, настоящото изследване представя един цялостен преглед на системата за закрила и системите за борба с противообществените прояви и
наказателното правораздаване и задава основата за задълбочена дискусия относно
провеждането на бъдещи политики и реформи в областта на детското правосъдие.
Традиционно изследванията за деца, лишени от свобода, възприемат подход,
който ограничава мониторинга до институциите, свързани формално или неформално със системата на наказателното правораздаване. Проектът използва разширен обхват, включващ и други институции, които реално възпроизвеждат начина на
настаняване и условията на живот в институциите от затворен тип (поправителни
домове, арести, полицейски управления и др.), в които се настаняват деца от съдебен,
административен или друг орган и които те не могат да напускат по собствено желание. Този подход осигурява цялостен анализ на формите на лишаване от свобода,
условията и предоставените гаранции и дали те отговарят на стандартите за защита
правата на детето.
В началото на доклада е представена методологията, която определя обхвата и
вида на посетените институции. Определението за лишаване от свобода, възприето
от изследването, е залегнало във Факултативния протокол към Конвенцията против
изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. За изследването бяха избрани общо 11 различни вида институции. Методологията представя подробен преглед на избраните институции, включително общия
им брой в страната и общия брой на посетените институции. Въпросите, свързани с
достъпа до институциите и методите за мониторинг, също са разгледани.
В допълнение, методологията излага различните аспекти, изследвани по
време на посещенията за мониторинг – настаняване, съдебен контрол и достъп до
правна помощ, материални условия, достъп до медицинско обслужване, достъп
до образование и други дейности, дисциплинарни практики, контакти с външния
свят, персонал и инспекции. Последната секция от тази част прави преглед на използваните източници на информация – първични и вторични, както и анализ на
препятствията при провеждане на изследването. Едно от основните препятствия,
установени по време на изследването, е липсата на централизирани данни. Този дефицит възпрепятства формирането на показатели, които да проследяват и измерват
ефективността на системата.
Глава 1 представя критичен преглед на международните стандарти за лишаване от свобода и за третиране на деца, лишени от свобода. Първата част на прегледа,
която разглежда международните стандарти за защита на правото на лична свобода
и сигурност, се базира основно на международното договорно право и по-специално
на двата международни договора за граждански и политически права с основно значение за Европа – Международния пакт за граждански и политически права на ООН
и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи на
Съвета на Европа. Анализът се фокусира върху общоприложимите стандарти, където практиката е най-богата, но той взема предвид и относимата практиката, която е
генерирана от дела, засягащи деца.
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Втората част на анализа е посветена на стандартите за третиране на децата в
местата за лишаване от свобода. Тъй като практиката на органите на ООН и на Съвета на Европа в това отношение е бедна, основата на анализа е „мекото право“. Това
включва няколко документа на органи на ООН и на Съвета на Европа, посветени до
голяма степен на третирането на деца, които са в процес на лишаване или са лишени от свобода. Сред тях най-богати откъм стандарти за третиране на деца, лишени
от свобода, са Правилата на ООН за защита на ненавършилите пълнолетие лица,
лишени от свобода от 1990 г. и Европейските правила за ненавършилите пълнолетие правонарушители, които са обект на санкции и мерки от 2008 г. От значение са
също Стандартните минимални правила на ООН за правораздаване по отношение
на лица, ненавършили пълнолетие от 1985 г., Насоките на ООН за превенция на девиантното поведение на лица, които не са навършили пълнолетие от 1990 г., както и
Общ коментар № 10 на Комитета по правата на човека на ООН за правата на децата и
правосъдието за лица, ненавършили пълнолетие.
Глава 2 прави преглед на съответствието на българското законодателство с
международните стандарти за защита на правата на децата, лишени от свобода, и
цели да разгледа всички възможности за институционално задържане на деца в България. Анализът изрежда общите проблеми в детското правосъдие, по които България не е осигурила добро изпълнение на изискванията на международните актове. България не изпълнява изискванията по отношение изграждането на цялостна
система за детско правосъдие – липсват специализирани съдилища или адекватно
разработени стратегии за превенция на престъпността, подпомагащи деца в риск от
ранна възраст. В допълнение, достъпът до и качеството на правната помощ за деца в
конфликт със закона страда от сериозни недостатъци.
Глава 2 също така анализира законодателната рамка в България, даваща възможност за институционално задържане на деца, и обяснява защо всеки тип настаняване се счита за лишаване от свобода за следните групи деца: деца в конфликт
със закона, деца в риск, изискващ настаняване в институции или социални услуги,
деца - мигранти и търсещи закрила, и деца, нуждаещи се от лечение в психиатрично
заведение.
Глава 3 описва резултатите от мониторинговите посещения, извършени в рамките на проекта по вид институция: (1) поправителни домове, (2) арести, (3) полицейски управления, (4) социално-педагогически интернати и възпитателни училища-интернати, (5) домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни,
(6) домове за деца, лишени от родителска грижа, (7) кризисни центрове, (8) приюти
за безнадзорни деца, (9) специални домове за настаняване на чужденци и (10) транзитни центрове и регистрационно-приемателни центрове за търсещи закрила и бежанци . Всеки раздел оценява различни аспекти на институцията като настаняване,
съдебен контрол и достъп до правна помощ, материални условия, достъп до медицинско обслужване, дисциплинарна практика, качество и достъп до образование и
извънкласни дейности, контакт с външния свят, инспекции.
Най-важните заключения основани на прегледа на националната законодателна рамка, както и на резултатите от мониторинговите посещения, са обобщени в
глава Заключения и препоръки на настоящата книга. В главата са включени и препоръките на БХК към българските власти по отношение на основните мерки, които
трябва да бъдат предприети, за да се приведе националното законодателство в съответствие с международните стандарти, както и да се подобрят условията в местата за
лишаване от свобода и да се гарантира спазването на правата на децата, настанени
в тях.
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А. Заключения

А. Общи заключения
•
•
•

•

•

•

Видовете институции, в които деца са лишавани от свобода (затворени институции) в България, са много разнообразни. Голям е и броят на институциите, в
които лишаването от свобода може да се осъществи.
Не всички институции, посетени в рамките на проекта, се приемат от държавата
за места, където деца са лишавани от свобода. Това значително затруднява въвеждането на подходящи механизми и гаранции за спазване правата на децата.
Няма механизъм за координация между заинтересованите институции, който
да свързва институциите на наказателното правораздаване, институциите на
младежкото правосъдие и институциите за социални грижи. Въпреки че Пътната карта за изпълнение на Концепцията за държавна политика за реформа в
младежкото правосъдие споменава институции за младежко правосъдие като
социално-педагогическите интернати и възпитателните училища-интернати, тя
не включва и не предвижда реформа на пенитенциарните институции. По този
начин подходът, залегнал в Пътната карта, не е интегриран и всеобхватен, а поскоро подход на парче.
Липсата на политика за събиране на данни по отношение на задържането на децата в която и да е институция показва, че не съществуват ясни показатели за
проследяване на ефективността на всяка система. В допълнение, малкото данни,
които все пак се събират, често са откъслечни и не проясняват, а често замъгляват
цялостната картина.
Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) не определя ясно какво съставлява противообществено поведение и това често води до противозаконно и произволно лишаване от свобода.
Въвеждането на система за закрила на детето през 2001 г. не взема под внимание
съществуването на системата за младежко правосъдие. В резултат на това се обособяват две паралелни системи (системата за закрила на детето срещу системата
за борба срещу противообществените прояви), разглеждащи децата или като деца
в риск, или като деца в конфликт със закона. Така децата в конфликт със закона
не се разпознават официално като деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето и принципът за най-добрия интерес на детето остава неприложим
спрямо тях.
Съществуващите минимални национални стандарти за качество, приложими
спрямо институциите и услугите за социална грижа за деца, не са относими
към местата за задържане в рамките на пенитенциарната система и структурите
към МВР.
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Не съществуват алтернативни мерки за подкрепа на семействата и децата в конфликт със закона.
Децата често се сблъскват с институционализирана дискриминация въз основа
на тяхната етническа принадлежност, социален статус, сексуална ориентация,
психично здраве и/ или физическо увреждане.
Децата от уязвими групи са свръхпредставени в затворените институции – това са децата от етнически малцинства (роми), бедни деца и деца със
специални потребности.
Децата не разбират достатъчно добре същността и целите на производствата по настаняване в институции. Те нямат достъп до документация относно
своя случай.
При настаняването им в институция децата не получават копие от правилата за
реда в нея.
Индивидуалните планове за грижа за децата, настанени в затворени институции,
са неадекватни.
Деца, лишени от свобода, често са настанявани при неприемливи материални
условия (липсваща или лоша вентилация, хигиена, осветление, отопление и съоръжения за топла вода, санитарни помещения и други). Затворените институции
не са подходящи за настаняване на деца с увреждания.
Налице е липса на ефективно разделяне по възраст и профил на детето в затворените институции. Личните предпочитания на детето също не се взимат
под внимание.
Въпреки големия капацитет на институциите, спалните помещения в затворените институции често са пренаселени, оставяйки децата с малко лично пространство и без възможност за уединение. Често децата имат малко или никакви
лични вещи.
Достъпът на децата до храна е ограничен. Също така децата често страдат от ниското качество и малкото количество храна.
В част от затворените институции на децата не се осигурява никакъв достъп до
образование. На други места образованието се предлага в самата институция,
но при много занижено качество. Мнозинството от децата са неграмотни, което
изисква отделянето на специално внимание – нещо, което често не се случва или
не e достатъчно, за да има положителен ефект. Достъпът до професионално образование също е ограничен.
Налице е липса на структурирани организирани занимания през свободното време, които да отговарят на личните нужди и интереси на детето. Няма достатъчно
пространство, съоръжения и оборудване на разположение за отдих.
Дори там, където съществуват, възможностите за работа срещу възнаграждение
са оскъдни. Децата често извършват труд, който не е официално регламентиран.
Липсват последващи грижи и услуги, включително и система за проследяване
на децата, напускащи системата на наказателното правораздаване и системата за
борба срещу противообществените прояви.
Контактите с външния свят са ограничени, което води до социална изолация и
липса на възможности за реинтеграция и ресоциализация. Освен това, децата
имат ограничени контакти със семействата си, като посещенията и ваканциите
са рядкост. Общуването е допълнително затруднено от липсата на неприкосновеност на кореспонденцията, на телефонната комуникация и на колетните пратки.
Мнението и желанията на детето не се взимат под внимание.
Липсват достъпни, ефективни и независими механизми за подаване на жалби
от деца, лишени от свобода.
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Няма редовни посещения от НПО, нито възможност за НПО да се включат в осигуряването на правна и социална помощ на деца, лишени от свобода.
Налице са множество данни за насилие и малтретиране на деца в местата за
лишаване от свобода. Децата не са склонни да съобщават за случаи на малтретиране поради страх от репресия и поради това, че не вярват в ефективността
на системата.
Случаи, за които има данни за незаконно използване на сила, не биват ефективно
разследвани.
Много от децата са жертви на психическо и физическо насилие от страна на служители на институциите. Нивото на тормоз между самите деца е високо. Регистрирани са и случаи на сексуално насилие между деца.
Липсата на независим персонал прави докладването на случаи на злоупотреба в
институциите много трудно.
Децата в затворени институции нямат достъп до адекватна медицинска помощ.
Повечето от институциите не разполагат с щатни медицински специалисти и
няма медицински специалист през нощта или по време на празници. Достъпът
до медицински грижи в повечето институции е по преценка на членовете на персонала, които не са специално обучени за това. Често децата не са информирани за целта и естеството на предприетите медицински процедури или прегледи,
нито за резултатите от тях. Процедурите за даване на информирано съгласие за
медицински прегледи и манипулации не се спазват.
Ефективна психологическа помощ не се предоставя на задържаните деца. Това
води до много случаи на самонараняване и суицидни опити.
Проверките, извършвани от независими органи извън администрацията на местата за лишаване от свобода, са спорадични. Държавната агенция за закрила на
детето не осъществява контрол за спазване на правата на детето в поправителните домове, арестите, домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, полицейските управления и специалните домове за временно настаняване на чужденци. Вътрешните проверки често не се оповестяват публично, което
затруднява наблюдението и контрола от страна на гражданското общество.
Персоналът не получава подходящо обучение по начин, който да му позволява
ефективно да изпълняват своите задължения. Обучения, свързани с детска психология и международните стандарти и норми за правата на човека и правата на
детето, липсват или са недостатъчни. Много често няма възможност за външна
супервизия на персонала.

2. Институции към системата на наказателното правораздаване
•

•

•

Настаняване
Деца, които изтърпяват наказания лишаване от свобода, не се настаняват в близост до района на обичайното си местожителство и са лишени от възможност за
поддържане на редовни контакти със своите семейства и роднини. Причина за
това е наличието само на два поправителни дома в страната – един за момчета и
един за момичета.
Отделянето на децата от възрастните в следствените арести и полицейските управления невинаги се спазва. Това се отнася и за поправителния дом за момичета, където непълнолетните се настаняват заедно с възрастни жени, лишени от
свобода.
Задържането под стража на непълнолетни не се предвижда като крайна мярка,
прилагана за възможно най-кратък срок.

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

19

Заключения и препоръки

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

20

Няма регламентирана възможност за временно напускане на следствения арест.
Максималният срок на задържане под стража на непълнолетни по време на
досъдебното производство е една година и шест месеца – същият като този
за възрастни.
Няма минимална възрастова граница за настаняване на деца в помещенията за
настаняване на задържани лица в структурите на МВР.
Българското законодателство не урежда правото на детето да бъде задържано от
полицейските органи само в изключителни случаи, правото на родителите да бъдат веднага уведомени за задържането, правото на задържаното дете да мълчи,
както и правото на детето да бъде информирано за същността на задържането и
възможните изходи от него.
Прокуратурата не събира данни за броя на предприетите по отношение на непълнолетни мерки за неотклонение без лишаване от свобода и по този начин не може
да се проследи честотата и ефективността на прилагането на тези мерки.
Съдебен контрол и достъп до правна помощ
Няма нормативно изискване обвиненията и същността на наказателното производство да бъдат обяснени на детето на разбираем за него език.
Съдебният преглед на мярката задържане в полицейско управление се извършва
post factum, но това нарушава правото на детето, задържано и лишено от свобода,
да се яви пред компетентен орган, който да разгледа законността на неговото лишаване от свобода в рамките на 24 часа.
Законът за МВР не съдържа гаранции за приоритетното и ускорено разглеждане
на задържането.
Възможността за предсрочно освобождаване на изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“ непълнолетни, предвидена в Наказателния кодекс, няма реално
приложение. За периода 2011 – 2013 г. е имало само един случай на предсрочно
освобождаване. Административният орган, предлагащ непълнолетни за предсрочно освобождаване, упражнява функцията си изцяло по свое усмотрение, и
като следваната процедура не е съобразена с изискванията за справедлив процес.
Броят на молбите за помилване е нисък, тъй като децата рядко биват информирани за тази възможност.
Третиране в местата за лишаване от свобода
В следствените арести не са обособени специални отделения за непълнолетни.
Физическата среда и режимът не са съобразени с конкретните нужди на подрастващите.
Материалните условия в повечето от посетените арести са лоши, а в някои случаи
представляват нечовешко и унизително третиране. Обитаваното пространство в
килиите често е по-малко от минималните четири квадратни метра; често няма
вентилация и достъп до естествена светлина; достъпът до санитарни помещения
също е ограничен.
Сградите на много от арестите не предоставят възможност на децата да прекарват време на открито, нито да се занимават с някакъв вид физически упражнения.
Децата в помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на МВР
невинаги са задържани в безопасни и подходящи за тях условия. Не им се осигурява достъп до смислени дейности и престой на открито.
По време на задържането в полицейските управления децата са разпитвани в
отсъствието на адвокат или родител.
Кореспонденцията и телефонните обаждания на лишените от свобода непълнолетни момчета се подлагат на автоматичен и неограничен мониторинг на съдържанието, което е недопустимо вмешателство в правото на неприкосновеност на
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личния живот и кореспонденцията и противоречи на закона. Във връзка с подслушването на разговорите, в Поправителен дом – Бойчиновци (ПД – Бойчиновци) е постановена забрана за провеждане на свиждания и телефонни обаждания
на език, различен от българския.
Непълнолетните в следствените арести нямат достъп до образование, обучение,
работа срещу възнаграждение или свободни занимания.
Броят на платените работни места за непълнолетни в поправителните домове е
крайно недостатъчен. Пенитенциарната система също така не предоставя постоянен достъп до професионално обучение. Взети заедно, тези два недостатъка сериозно възпрепятстват постигането на една от ключовите цели на поправителните
институции – да ресоциализират и подготвят младите хора за самостоятелен живот извън институцията.
В рамките на дисциплинарните производства не се осигурява правна помощ на
непълнолетните, лишени от свобода, срещу които е отправено обвинение за извършено нарушение на вътрешния ред, с цел защита и обжалване на наказанието. В тази връзка, броят на дисциплинарните наказания, наложени на непълнолетни в ПД – Бойчиновци между 2011 и 2013 г., е 353, като нито едно от тях не е
било обжалвано.
Свръхинтензивно приложение намира най-тежкото дисциплинарно наказание
– изолация в наказателна килия. То се изпълнява при условията на единична
изолация, което съгласно международните стандарти е недопустима практика
по отношение на деца.
Непълнолетните, задържани в поправителни домове и полицейски управления,
свидетелстват за много високо ниво на насилие и малтретиране от страна на надзирателите и полицейските служители.

3. Институции към системата за борба срещу противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни
•
•

•
•
•
•
•

Настаняване
Липсата на ясна дефиниция на „противообществена проява“ дава възможност за
незаконосъобразност и произвол що се отнася до решенията за настаняване.
„Противообществените прояви“, които водят до настаняване в СПИ и ВУИ,
включват бягство от училище, бягство от дома, арогантно отношение, конфликт със съученици или учители, скитничество, неспособност за адаптация към институционалния живот. Съществуват случаи на настаняване в СПИ и ВУИ на момичета, признати за жертви на сексуално насилие
и експлоатация.
Предложенията за настаняване са абстрактни, необосновани или некатегорични
по отношение на хронологията на факти и обстоятелства и не предоставят мотивация на избора на възпитателна мярка.
Няма изискване детето да бъде настанено в социално-педагогически интернати
(СПИ) или възпитателни училища-интернати (ВУИ) в близост до мястото, където
обичайно живее.
По-голямата част от децата във ВУИ и СПИ са настанени от други специализирани държавни институции и резидентни услуги.
Настаняването във ВУИ и СПИ е много продължително – до три, пет и повече години, което води до трайна институционализация на децата.
СПИ и ВУИ се финансират въз основа на броя на настанените деца, което води до
порочни практики на удължаване на престоя. Така например в някои случаи персоналът мотивира децата доброволно да останат в институциите и след изтичане
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на срока на настаняването им.
Решението за задържането в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН) се взема изцяло по усмотрение на изпълнителните органи.
Съдебен контрол и достъп до правна помощ
Съдопроизводствените правила за настаняване са неясни и не включват необходимите гаранции за справедлив процес, включително предоставяне на информация на разбираем за детето език, гарантиран достъп до безплатна професионална
правна помощ и задължение за бързо производство.
Липсват законови гаранции и процедури за периодичен съдебен контрол на настаняването, които да са достъпни за децата.
Настаняването в ДВНМН се извършва по административен ред, без възможност
за периодичен съдебен контрол на мярката по задържане.
Случаите на повторно и последващо настаняване в ДВНМН са многобройни.
Третиране в институциите
Всички институции за настаняване на деца с противообществени прояви са социално, образователно и културно откъснати от заобикалящата ги среда. ВУИ и
СПИ са разположени в труднодостъпни села и малки градове, което се отразява
негативно върху контактите на настанените с външния свят, достъпа до качествени медицински услуги и възможността за наемане на квалифициран персонал.
Времето за престой на открито в ДВНМН е ограничено. Децата прекарват по-голямата част от деня заключени в едно помещение, без възможност за участие в
смислени дейности.
Мнозинството от децата във ВУИ и СПИ са със занемарена лична хигиена и нямат
достъп до подходящо за възрастта им облекло. На настанените в някои ДВНМН не
се позволява да носят собствените си дрехи.
В работата с настанените във ВУИ и СПИ деца не се прилага индивидуализиран подход.
Качеството на образованието във ВУИ и СПИ е ниско. Децата посещават вътрешни
за институциите училища, като много от тях са със слети паралелки. Процесът
на училищното обучение е фрагментиран и често се пропускат учебни занятия.
Мнозинството от децата са неграмотни, включително и тези с многогодишен престой в институциите.
В дипломите на учениците, завършващи степен на образование във ВУИ и СПИ,
изрично се упоменава възпитателно-корекционният характер на учебната институция, което води до стигматизация и по-ограничени шансове за наемане
на работа.
Настанените в ДВНМН са изцяло лишени от достъп до образование.
Посещенията на родители, близки, доброволчески организации или други външни институции са изключение.
Въпреки липсата на постоянна медицинска грижа и качествена психологическа
помощ, в СПИ и ВУИ се настаняват деца, нуждаещи се от специализирана грижа, включително деца с епилепсия, психични и поведенчески разстройства, ХИВ/
СПИН, наркозависими, бременни момичета и майки на малки деца.
БХК констатира няколко случая на самонаранявания и опити за самоубийства на
деца във ВУИ и СПИ.
Начинът на определяне на наказания, свързани с нарушаване на вътрешния ред
във ВУИ, СПИ и ДВНМН, е произволен. В дисциплинарните производства децата
не получават правна или друга помощ от доверен представител и нямат право да
обжалват наложеното наказание. Повечето наказания не се регистрират.
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Много от реално налаганите наказания са примери за жестоко и унизително третиране на децата: наказания чрез използване на физическа сила; единична изолация; изпълняване на физически упражнения като лицеви опори, патешко ходене и клякания; ограничаване приема на храна; колективни наказания. В ДВНМН
има специално обособени помещения за наказване чрез единична изолация с
продължителност до три дни.
Броят на оплакванията и другите свидетелства за упражнявано физическо и психическо насилие върху деца във ВУИ и СПИ е много голям. Голяма част от тях
са свързани с посегателства от страна на служители на интернатите, които бият
децата с палки, пръчки и други предмети; бият шамари, ритат децата, крещят и ги
обиждат, често на етническа основа.
Документирани са случаи на сексуално насилие между деца, включително групово изнасилване на малолетно дете.
Числеността и квалификацията на персонала не са адекватни за нуждите на задържаните във ВУИ и СПИ деца.

4. Специализирани институции за социална грижа и услуги
•
•
•
•

•

•
•

Настаняване
Нормативно направеното разграничение между целите на настаняване в социалните услуги от резидентен тип и специализираните социални институции за
деца на практика е размито.
Настаняването в социални институции и услуги не е мярка, до която се прибягва
само в краен случай. Много често децата са настанявани в приюти или кризисни
центрове поради липсата на други алтернативи.
Бедността на семействата остава най-често срещаната причина за настаняване на
деца в домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДРЛГ). Само 2% от децата в
ДДЛРГ през 2013 г. са с починал родител(и).
Не съществува правно задължение за властите да настаняват децата, съобразявайки се с профила на съответната социална услуга, нито да настанят различните категории деца отделно. Това води до настаняването в едни и същи
приюти и кризисни центрове на деца с разнообразни профили – изоставени
деца, деца - жертви на трафик, домашно насилие или друг вид посегателства,
деца, извършители на правонарушения – някои от които от обективна страна
са престъпления.
Българското законодателство не отговаря на изискването за определяне на продължителността на престоя в социални институции и услуги,
така че той да бъде възможно най-кратък и само когато настаняването е изключително необходимо. Освен това законът не уточнява дали периодът
на престоя трябва да се счита от момента на постановяването на съдебното решение, или от момента на издаването на административната заповед
за настаняване.
Съществуват две паралелни правни рамки за настаняване на деца в приюти. Те
уреждат максималната продължителност на престоя в приют по различен начин
– в единия случай до три, а в другия – до шест месеца.
Има много случаи на настаняване на деца в приюти или кризисни центрове за
незаконно дълги срокове, както и такива на две последователни настанявания,
което на практика води до дългосрочна институционализация в места и при условия, непригодни за тази цел.
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Често децата са настанявани в социални институции и услуги без подробна
информация и документация за тяхното здраве, психологически, социален и
правен статут.
На места приюти и кризисни центрове функционират и като незаконни места за
задържане на чужденци. В тях органи на полицията и прокуратурата настаняват
малолетни и непълнолетни лица, понякога и с майките им, заловени при опит за
незаконно преминаване на границата, без да съблюдават каквито и да е законови
процедури и гаранции за задържане.
Съдебен контрол и достъп до правна помощ
Едномесечният срок, в който социалните служби трябва да подадат молба до съда
за произнасяне по настаняването, е твърде дълъг и противоречи на международното право. Дори и този дълъг срок не се съблюдава. Решенията на съда често
идват месеци по-късно и в редица случаи децата се настанени в кризисни центрове и приюти единствено на основанието на административна заповед, а съдебно
решение така и не се издава за срока на настаняването.
Съдилищата постановяват решения за настаняване без да изслушат засегнатите
деца или родителите им и без да позволят участието на други процесуални представители или защитници на децата. Законодателството не урежда това кой, кога,
при какви условия и с какви методи да предоставя информация на детето относно
неговото настаняване, така че то да може да обмисли и изкаже мнението си по
време на съдебните заседания.
Децата нямат право да инициират сами процедура по прекратяване на своето
настаняване в социална услуга или институция, а законът не предвижда периодичен съдебен преглед на мярката по настаняване.
В много случаи децата не биват информирани относно съдебните решения за
настаняването си. Понякога дори самите институции нямат копия на съдебните
решения за настаняване.
Третиране в институциите
Създадени като краткотрайна социална услуга, приютите и кризисните центрове
не са подготвени да изпълняват функциите на институции, занимаващи се с образование и отглеждане на деца. Нямат капацитет за предоставяне на ефективни
възможности за всекидневни индивидуални и групови занимания.
Домовете за деца, лишени от родителска грижа, приютите и кризисните центрове
нямат капацитета да предоставят адекватна здравна грижа на деца, нуждаещи се
от такава. Поради липса на персонал, в някои случаи децата се хоспитализират
без придружител.
Почти половината от настанените в ДДЛРГ деца страдат от някаква форма на
заболяване или инвалидност, но домовете не посрещат всички техни нужди и
не предоставят ефективен достъп до медицински грижи, психологическа помощ
или друга подкрепа.
Около 1/3 от децата в кризисните центрове не посещават училище.
Децата и техните семейства не получават достатъчно подкрепа, за да поддържат
редовни контакти помежду си.

5. Институции за бежанци, лица, търсещи закрила и мигранти
•
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Настаняване
Деца, търсещи закрила, се настаняват произволно заедно с мигранти с нередовен
статут в специални домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) за
депортиране или експулсиране.
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Непридружени деца се настаняват в СДВНЧ въпреки изричната забрана за това в
закона.
Механизмът за назначаване на настойник (уреден в Семейния кодекс) не е функционален и реално непридружени деца – както мигранти, така и бежанци и търсещи закрила, преминават през административни и наказателни производства
без настойник.
На децата - чужди граждани не се осигурява право да бъдат информирани на
разбираем за тях език за задържането, както и за същината на процеса и за възможността да участват в него.
Непридружени и придружени деца – чужди граждани понякога се задържат незаконно от полицейските органи в хотели, социални услуги или помещения на
полицейските управления, които не са предвидени за това.
Достъпът до преводачески услуги по време на задържането е силно ограничен,
което е предпоставка за нарушаване на редица основни права на децата, настанени в полицейски управления, СДВНЧ и други институции.
Съдебен контрол и достъп до правна помощ
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 принудителна административна мярка (ПАМ), и чужденци,
настанени в СДВНЧ, „които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита“. В същото време през 2013 г. на практика правната помощ не е
била достъпна.
През трите месеца, в които придружени деца са настанени в СДВНЧ, не се предвижда периодичен съдебен контрол на настаняването.
Третиране в местата за лишаване от свобода
В СДВНЧ на децата не се осигуряват: право на образование, достъп до смислени
дейности, право на труд, право на подаване на жалби и оплаквания. В домовете
не се извърша психологическа работа с децата и няма гаранции, че е наличен достатъчно и квалифициран персонал за работа с деца.
С нарастването на броя на влизащите деца - чужденци, бежанци и търсещи закрила се наблюдават случаи на настанявания в затворени институции от всички
видове в цялата страна. Често на тези деца не се осигурява достъп до превод на
разбираем за тях език, социални услуги и възможност за осъществяване на контакти с близки и роднини. Липсата на адекватна реакция и подход към децата
- чужденци от страна на институциите ги поставя в изключително уязвима позиция, без гаранции за спазване на правата им.
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Б. препоръки

1. Общи препоръки
Въз основа на констатации на проекта и основавайки се на действащите международни стандарти, Българският хелзинкски комитет отправя следните препоръки:
• В законодателството да бъде ясно разписано, че лишаването от свобода на деца
от всякакъв вид може се прилага единствено като крайна мярка и за възможно
най-кратък период от време.
• Висшият интерес на детето следва да бъде водещ принцип при решаването на
всички въпроси, засягащи децата, в това число и деца в конфликт със закона.
• Да бъде въведена адекватна система за младежко правосъдие, включително и
съдилища за деца със специализирани по въпросите на децата съдии.
• Настаняването в институции (т.е. лишаването от свобода) с цел наказание следва
да се прилага само спрямо деца над 14 г., единствено при крайна необходимост и
за най-кратък период.
• По отношение на деца в конфликт със закона под 14-годишна възраст да се прилагат единствено мерки за социална закрила.
• Деца да не бъдат лишавани от свобода само защото се намират в неблагоприятно икономическо или социално положение. Вместо това, държавата трябва да
предприеме подходящи мерки за закрила или цялостна подкрепа на нуждаещите
се семейства.
• Да бъдат премахнати всякакви форми на дискриминация, които водят до свръхпредставеност на определени уязвими групи, като роми и деца със специални
потребности, в местата за лишаване от свобода.
• На всички деца, участващи в административни и съдебни производства, да се
предоставя достъп до безплатна и професионална правна помощ.
• Да се въведат гаранции за ефективен достъп до професионална правна помощ от
момента на задържането, както и да се гарантира правото на детето да се среща
насаме с адвоката си.
• Децата да имат право лично да сезират съда с искане за преразглеждане и прекратяване на мярката за задържане, както и да обжалват всички засягащи ги административни и съдебни решения.
• Да е гарантирано участието на децата в процесите на вземане на решения относно грижата, която получават, като им се осигури и достъп до личните им досиета.
• Компетентните власти да предприемат всички стъпки, за да се постигне сигурност, че децата разбират в достатъчна степен характера и целта на производството по определяне на мярка за лишаване от свобода.
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Компетентните органи да предприемат незабавно разследвания при наличие на
данни за физическо насилие над деца от страна на персонала на институциите.
Разследванията следва да бъдат цялостни, бързи и безпристрастни, а виновните
лица да бъдат наказвани с подходящи въздържащи наказания.
При настаняване в места за лишаване от свобода децата да получават копие от правилата и процедурите за вътрешен ред в съответната институция, както и копие от
техните права и задължения, представени по разбираем и достъпен за тях начин,
включително информация за дисциплинарните процедури, механизмите за подаване на жалби и възможностите за получаване на правна помощ. За тези от тях, които
са неграмотни или които не могат да разберат езика, на който е изготвен писменият
формуляр, информацията да се предоставя по начин, който да позволява нейното
пълно разбиране.
Всички места за лишаване от свобода трябва да бъдат приспособени за деца с увреждания или други специални нужди.
Всички деца трябва да имат достъп до храна, която е с добро качество и в достатъчно количество, съобразена с тяхната възраст и специфични диетични нужди.
На всички деца, задържани за дълги периоди от време, да бъде осигурен достъп до образование в училища в общността и до професионални образователни програми.
Деца, които са неграмотни или имат когнитивни или образователни затруднения, да имат достъп до качествено образование в масови училища и специализирана подкрепа.
Местата за лишаване от свобода да предоставят разнообразни организирани дейности за свободното време, които да отговарят на индивидуалните потребности
и интереси на децата. Да бъде осигурено достатъчно време за престой на открито
с възможност за физически упражнения и отдих.
За децата в затворените институции, които са в трудоспособна възраст, да се осигурят възможности за упражняване на възмездна трудова дейност.
Да бъдат разработени адекватни индивидуални планове за грижа с участието на
независим специалист и при зачитане личното мнение на децата.
Всички деца да имат възможност да установят и поддържат нормална и редовна връзка с външния свят. Социалната изолация трябва да бъде избягвана, като
вместо това се стимулират възможностите за интеграция.
Правото на личен живот за всички деца в институциите следва да бъде уважавано, в това число неприкосновеността на тяхната кореспонденция, телефонна
комуникация и пратки.
Редовният контакт между децата и техните семейства да бъде поощряван, в това
число и чрез предоставяне на възможности за по-чести посещения и отпуск от
институцията. В случаи на дългосрочно лишаване от свобода на деца държавата
да предоставя безплатно настаняване и да покрива пътните разноски на семейството и/ или на роднините, които посещават децата си за свиждане.
Да се въведе ефективна система за проследяване на децата, напускащи институциите. След освобождаване от местата за лишаване от свобода да бъде осигурен достъп до широк набор социални услуги и програми за подкрепа, в това
число жилищно настаняване, финансово подпомагане и образователно и/ или
кариерно ориентиране.
Самостоятелната изолация в килия като форма на дисциплинарно наказание да
бъде забранена.
Наложително е въвеждането на надеждна и съобразена със спецификите на децата система за подаване на жалби и оплаквания. На всички жалби трябва да
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•

•

•

•
•

се отдава дължимото внимание и да се предоставя обоснован писмен отговор в
разумен срок.
Да се разработят ефективни мерки за превенция, идентификация и разследване на случаи на насилие срещу деца в самите институции. В това число всички
затворени институции да станат обект на редовни инспекции, от една страна,
от омбудсмана като Национален превантивен механизъм, а от друга страна, от
Държавната агенция закрила на детето.
Медицинската грижа за всички деца в институции да бъде предоставяна в общността. Във всички институции да бъде осигурено 24-часово дежурство на персонал, специално обучен да предоставя спешна медицинска помощ.
Да се разработи система за събиране на данни, която да предоставя надеждна
информация за състоянието на децата, лишени от свобода. Следва да има редовно и последователно докладване по всички въпроси, относими към децата
в институциите.
Всички компетентни власти да положат усилия да увеличат прозрачността на
работата си и да повишат чувствителността на обществото по въпросите на положението на децата в местата за лишаване от свобода. В тази връзка, наличните
статистики, институционални доклади и анализи да бъдат достъпни за обществото чрез онлайн публикуване и медийно оповестяване.
Мандатът на ДАЗД да бъде засилен и разширен, за да включва и мониторинг и
контрол на правата на децата във всички институции за лишаване от свобода. От
изключително значение е третирането на децата в местата за лишаване от свободата да се оценява спрямо приложимите стандарти за защита правата на човека
и правата на детето.
Да се предостави на НПО пълен достъп до институциите, където са настанени
деца, лишени от свобода, с възможност за интервюиране насаме на всички категории деца за целите на мониторинг на правата на човека и предоставяне на
правна помощ.
Да се обмисли необходимостта от създаване на независима служба на омбудсман
по правата на детето или друга независима институция, която да е отговорна за
защитата на правата на децата.
За всички служители, работещи с деца, да се предоставя специализирано начално и продължаващо обучение, което да им позволява да изпълняват задълженията си ефективно. Да има осигурено задължително обучение по теми, свързани с правата на детето и международните стандарти, приложими към деца в
затворени институции. Да се предоставят и възможности за външна супервизия
на персонала.

2. Институции към системата на наказателното правораздаване
•
•
•
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Задържането под стража на деца да се разглежда като крайна мярка, която се прилага за възможно най-кратък период от време.
Съдилищата и разследващите органи да дават най-висок приоритет и да разглеждат бързо делата с деца от самото им начало с цел най-кратка продължителност
на задържането в досъдебното и съдебното производство.
На всяко дете да бъде осигурена възможност да се яви пред компетентен орган
за разглеждане на законността на полицейското задържане в рамките на 24 часа.
Следва да бъде въведена възможност за редовен преглед (на всеки две седмици)
на предварителното задържане. В случай, че условното освобождаване на детето,
например чрез прилагане на алтернативни мерки, е невъзможно, на детето тряб-
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ва да бъде повдигнато формално обвинение за твърдените нарушения и да бъде
изправено пред съд или друг компетентен, независим и безпристрастен орган, не
по-късно от 30 дни от нейното/ неговото предварително задържане. Окончателното решение по обвиненията следва да бъде взето не по-късно от шест месеца
след предявяването им.
Деца да бъдат настанявани отделно от възрастни, в специално пригодени за техните нужди помещения.
Непълнолетните, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, да бъдат настанявани в институции, които са в близост до тяхното обичайно местожителство и/
или семейство. В тази връзка, следва да бъдат разкрити поне две допълнителни
места за настаняване на ненавършили пълнолетие лица на различни места на
територията на страната.
Необходимо е да бъде разработена адекватна система на поправителни мерки,
алтернативни на задържането под стража.
Деца под 14-годишна възраст да бъдат задържани в помещения към МВР за възможно най-кратък период от време и никога да не остават да пренощуват там.
Задържаните в следствените арести непълнолетни да имат право на достъп до
формално образование, независимо от продължителността на престоя им.
Непълнолетните, изтърпяващи наказание в поправителни домове, да бъдат задължително информирани по надлежен начин за въпросите, свързани с изпълнение на присъдата: за възможностите за облекчаване на условията на изпълнение на наказанието; за предсрочно освобождаване; както и за възможността за
подаване на молба за помилване до президента.
Да се предвидят места за задържане под стража и изтърпяване на наказанието
лишаване от свобода по отношение на непълнолетни от отворен тип. Затворната
администрация трябва да подкрепя социалната реинтеграция на непълнолетните чрез предоставяне на достатъчно възможности за ползване на домашен отпуск, удължено свиждане и други форми на временно напускане на институцията и комуникация с външния свят.
Наказателният кодекс следва да предвиди разнообразни възможности за лишаване от свобода като наказание: дневно задържане, нощно задържане, задържане
през уикенда, задържане във вид на домашен арест, които да се прилагат като
крайни мерки вместо сегашното ефективно лишаване от свобода спрямо деца.
Прилагането на предсрочно освобождаване спрямо деца да бъде разширено, като
процедурата за предлагане за предсрочно освобождаване следва да може да се
задейства по инициатива на лишения от свобода и да отговаря на изискванията
за справедлив процес.

3. Институции към системата за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
•
•
•

Законът за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
да се отмени, а ВУИ и СПИ – да бъдат закрити.
ДВНМН да се трансформират в места за краткосрочно полицейско задържане на
деца.
Спрямо деца, които се отклоняват от системата на наказателно правораздаване,
както и тези със статусни прояви като скитничество, безпризорност или бягство
от дома, да се прилагат мерки за закрила, включително и такива, насочени към
първопричините за това поведение, и да се предостави ефективна подкрепа за
родителите и/ или настойниците им.
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Социални услуги от резидентен тип да се осигуряват като алтернатива на дългосрочното лишаване от свобода с цел възпитателен надзор, като настаняването
в тях да става в краен случай, за ограничен период от време и с интензивни и
персонализирани грижи. Да бъде въведено задължение за автоматичен периодичен съдебен контрол на необходимостта и пропорционалността на настаняването
веднъж месечно.
Децата в конфликт със закона да имат право на грижи и третиране в рамките на
системата за закрила на детето посредством всеобхватни програми, включително чрез създаване на нови социални услуги, насочени конкретно към задоволяване на техните потребности и решаване на техните проблеми.

4. Специализирани институции за социална грижа и услуги
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Всички все още съществуващи ДДЛРГ да се закрият като част от процеса на деинституционализация и всички деца, настанени понастоящем в тези институции,
да бъдат изведени.
Настаняването на деца в социални услуги от резидентен тип да се извършва само
като крайна мярка, единствено за намеса при криза и за кратък период от време.
Да се приеме нов, по-кратък срок за извършване на съдебен контрол върху административното настаняване в социални институции и услуги. Съдилищата да
спазват принципа на бързина на съдебния контрол върху настаняването. Решението за настаняване да бъде предмет на автоматично периодично преразглеждане
на необходимостта и пропорционалността на настаняването веднъж месечно.
Да се въведе възможност детето само да поиска от съд преразглеждане на настаняването му в приют или кризисен център.
Съдебните заседания за гледане на дела с участието на деца да се провеждат
изключително в дружелюбна за децата среда, като на детето бъде предоставена
правна помощ и възможност своевременно да се запознае с естеството на мярката
за настаняване и да изрази мнението си за нея.
Настаняването в кризисни центрове и приюти да съответства на целите и профила на конкретните услуги.
Да се приеме нова законодателна рамка за устройството и дейността на приютите.
Да се предприемат подходящи действия, за да се гарантира достъпът на всички
деца до образование по време на престоя им в институцията.
Приютите и кризисните центрове да могат да предоставят подходящи дейности
на настанените в тях деца, както и други възможности за отдих в институцията
и извън нея.

5. Институции за бежанци, лица, търсещи закрила и мигранти
•

•

•
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Да бъдат осигурени последователни и равнопоставени стандарти за закрила на
непридружени деца, така че на тях да им бъде осигурена подходяща закрила независимо от техния статут и при същите условия като за децата – български граждани.
Непосредствено след пристигане на непридружено дете в страната и до намирането на решение за него да се определя настойник или попечител, който да го
придружава, подпомага и представлява във всички процедури и да му предоставя възможност да упражнява правата си в тези процедури.
Всички процедури да бъдат адаптирани към децата, като надлежно отчитат тяхната възраст, степен на зрялост и способност да разбират, и да бъдат чувствител-
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ни към техните потребности; мнението на децата да бъде изслушвано и вземано
предвид на всички етапи от производството, в сътрудничество с опитни и обучени професионалисти като психолози, социални работници и преводачи.
Децата - чужденци никога не бива да бъдат незаконно задържани от полицията в
хотели, социални институции и услуги или други помещения.
Да бъде осигурен достъп до подходящо настаняване – децата - чужденци, независимо от техния статут, не трябва да се настаняват в центрове от затворен тип.
Първоначалното настаняване да се извършва в специализиран център за прием
на непридружени деца, като на следващия етап да се осигури дългосрочно решение. Непридружените деца трябва във всички случаи да са отделени от възрастните. Ако детето бива настанено в специализиран център, то той трябва да отговаря на неговите потребности и да разполага с подходящи съоръжения за това.
Настаняването в приемни семейства или с други деца – близки или роднини, да
се насърчава, когато е подходящо и при желание на детето.
На непридружените деца да се предоставя подходяща материална, правна и психологическа помощ от момента, в който бъдат идентифицирани като непридружени.
На всички деца - чужденци да бъде осигуряван незабавен достъп до образование,
професионално обучение, езикови курсове и социално-образователни консултации.
Да се гарантира правото на всички деца - чужденци на достъп до здравеопазване
и адекватни здравни грижи.
Да се осигури възможност на всички деца - чужденци да упражняват правото си
на отдих, включително да участват в игри, развлекателни дейности и култура.
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МЕТОДОЛОГИЯ

1.

Понятието „лишаване от свобода“ и институциите, включени
в изследването

В рамките на проекта „Деца, лишени от свобода в Централна и Източна Европа: между наследството и реформата“ БХК извърши 57 посещения на общо единадесет1 различни вида места от затворен тип, в които се настаняват малолетни и
непълнолетни (ЗБППМН), функциониращи под ръководството на пет различни министерства. Посетени са институции, които спадат към системата на наказателното
правораздаване, към Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни, към системата за закрила на детето и институции за бежанци, лица,
търсещи закрила и мигранти. 2 Проведени са общо 169 дълбочинни интервюта с деца,
лишени от свобода. (Таблица № 1). Интервюираните деца са български и чуждестранни граждани.3
4

Таблица № 1: Вид институции и брой посещения и интервюта
Вид институции
Институции
към системата
на наказателно
правораздаване
Поправителен дом
Следствен арест
РУП
ГУП

Посетени
институции
23

Брой посещения
26

Проведени
интервюта
25 (2 момичета)

2
10
6
5 (4 ГУП и 1 ГКПП 3)

4
11
6
5

22 (2 момчета)
3 момчета
Няма
Няма

1 Частта Кризисни центрове (КЦ) представлява резюме на информацията, събрана в двата тематични доклада на
БХК от 2011 г. и 2013 г. Поради тази причина те не са включени в изброените посетени институции в рамките
на настоящия проект.
2 За подробна информация относно всички посетени институции вж. Приложение №1: Посещения на екипа
на БХК.
3 За подробна информация относно всички посетени институции вж. Приложение №2: Интервюирани деца
по пол; Приложение №3: Интервюирани деца по гражданство и Приложение №4: Проведени интервюта с
малолетни и непълнолетни чужди граждани (брой, пол, статус).
4 Проведен е мониторинг в ГКПП – с. Капитан Андреево (общ. Свиленград), защото съществува изградена база
за задържане на лица. Това посещение е включено в частта „Районни управления „Полиция“ и Гранични
управления „Полиция“ от глава „Резултати от теренното изследване“.
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Институции към
системата за борба с
противообществени
прояви
ВУИ
СПИ
ДВНМН
Специализирани
социални институции и
социални услуги
ДДЛРГ
Приют
Институции за бежанци
лица, търсещи закрила и
мигранти
СДВНЧ
Бежански център
ОБЩО: 11 вида
институции
Източник: БХК

12

16

92 (30 момичета)

4
3
5
9

6
3
7
9

55 (21 момичета)
33 (8 момичета)
4 (1 момиче)
28 (16 момичета)

5

5

21 (10 момичета)

4
5

4
6

7 (6 момичета)
24 (6 момичета)

2
3
48 посетени
институции

3
3
57 посещения

8 (2 момичета)
16 (4 момичета)
169 (54 момичета)

За целите на настоящото изследване се използват термините „лишаване от
свобода“ или „затворени институции“. Според Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми
на жестоко, нечовешко и унизително отнасяне или наказание „лишаване от свобода“
е: „всяка форма на задържане или изтърпяване на наказание в затвор или настаняване на лице в държавно или частно специализирано заведение, което лицето няма право
да напусне по собствена воля, по заповед на който и да е съдебен, административен или
друг орган“.1 Почти идентично е определението за „лишаване от свобода“, залегнало в
член 11б от Правилата на ООН за защита на ненавършилите пълнолетие лица, лишени от свобода: „всякаква форма на задържане или настаняване в затвор или настаняване
на лице в публична или частна затворена среда, които това лице не може да напусне по
свое желание, по разпореждане на съдебен, административен или друг публичен орган“. 2
Според горните дефиниции, децата, настанени във всички посетени в рамките
на настоящия проект институции, са лишени от свобода. Децата в тях се настаняват със съдебен, административен или друг публичен акт; нямат право на свободен
достъп извън институцията и се обявяват за издирване от полицията при непредизвестено напускане на нейните предели или при неспазване срока за връщане в нея.
По начало местата за настаняване към Държавната агенция за бежанците
спадат към категорията на отворените институции. Причината за попадането им в
обхвата на настоящото изследване е, че по данни на различни източници в края на
2013 г. правото на свободно придвижване на настанените в новооткрития център в
гр. Харманли, търсещи убежище, е ограничено.3 Целта на посещенията и проведения
1 Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,
GA resolution 57/199 of 18 December 2002, art. 4 (2).
2 United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, GA resolution 45/113 of 14 December
1990, Art. 11b (по-нататък за краткост: Havana Rules).
3 Омбудсман на Република България, Национален превантивен механизъм (2013), Доклад относно проверки и
оценка на бежанските и миграционни проблеми в Република България, достъпен на:
http://www.ombudsman.bg/national-prevention/2819#middleWrapper
(Тук и по-долу хипервръзките са посетени последно на 1 декември 2014 г.); Български хелзинкски комитет,
Програма за правна защита на бежанци и мигранти(2013), Годишен доклад за наблюдение на производството за
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мониторинг в бежанските лагери бе да се установи степента на ограничаване на свободното придвижване на децата, настанени там през 2014 г.
Първият вид посетени детски институции са поправителните домове (ПД).
Те са под ръководството на Министерството на правосъдието (МП). В тези институции се настаняват непълнолетни деца от 14 до 18-годишна възраст, изтърпяващи
наказание „лишаване от свобода“, както и непълнолетни обвиняеми и подсъдими с
мярка за задържане под стража. На територията на България има два поправителни
дома: в гр. Бойчиновци и гр. Сливен. Екипът на БХК посети и двата. Посещенията са
проведени без предварително уведомяване и са осъществени на база споразумение
с МП за период от пет месеца, между 20 февруари и 10 юли 2014 г., като двата дома
са посетени по два пъти. Проведени са общо 22 дълбочинни интервюта, от които две
с момичета. Две от интервюираните деца са чужди граждани – момиче от Иран и
момче от Ирак.
Друг вид посетени институции от затворен тип, където се задържат деца, са
следствените арести под ръководството на МП. В тези институции се настаняват
непълнолетни деца от 14 до 18-годишна възраст с взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ в досъдебното и в съдебното производство, с постановление на
прокурор за задържане до 72 часа или на друго изрично предвидено в закона основание, свързано с обезпечаване нуждите на наказателния процес. На територията
на България има 42 ареста. Екипът на БХК посети 10 от тях (Следствен арест – гр.
Пловдив, гр. Пазарджик, „Г. М. Димитров“ – гр. София, гр. Сливница, гр. Бургас, гр.
Сливен, гр. Варна, гр. Русе, гр. Плевен и гр. Видин). Подборът им не е случаен, а се
базира на предишни мониторинги, проведени от БХК през годините, по време на
които са установени проблеми и нарушения в тези арести. В допълнение, подборът е
осъществен въз основа на сведения от деца, получени от мониторинг по настоящия
проект. Посещенията са проведени без предварително уведомяване и са осъществени на база споразумение с МП за период от три месеца, между 11 април и 10 юли 2014
г., като в един от арестите се проведе повторно наблюдение. Проведени са общо три
интервюта след изричното разрешение на наблюдаващия прокурор. Интервюираните деца са момчета, като едно от тях е чужд гражданин от Афганистан, задържан на
територията на Следствен арест – гр. Сливница.
Мониторинг е проведен и в районните управления „Полиция“ (РУП) и в граничните управления „Полиция“ (ГУП), които са под ръководство на Министерството на вътрешните работи (МВР). Малолетните и непълнолетните настанени в РУП
и ГУП са с административно задържане за период до 24 часа по Закона за МВР. На
територията на България има общо 179 районни и 38 гранични полицейски управления. Екипът на БХК посети шест районни (I РУП – гр. София, II РУП – гр. София, III РУП
– гр. София, IX РУП – гр. София, IV РУП – гр. Пловдив и VI РУП – гр. Пловдив,) и четири
гранични управления (ГУП – гр. Свиленград, гр. Русе, гр. Брегово и гр. Видин). Проведен е мониторинг и в един граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) в с.
Капитан Андреево, тъй като на негова територия има място за задържане. Подборът
на посетените РУП не е случаен, а се базира отново на установени проблеми и нарушения по време на предишни мониторинги на БХК, както и на сведения, получени
от интервюирани деца от настоящия мониторинг. Подборът на посетените ГУП също
не е случаен, като се има предвид потокът от чужди граждани, минаващи транзитно
от Турция и насочващи се към границите ни с Румъния и Сърбия, за да достигнат
Западна Европа. Посещенията са проведени с предварително уведомяване с писма
предоставяне на статут в Република България през 2013 г., достъпен на: http://www.bghelsinki.org/media/uploads/
documents/reports/2013_annual_rsd_monitoring_report_bg.pdf.
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за достъп за период от два месеца между 29 април и 12 юни 2014 г. за РУП и за период от един месец между 3 юни и 9 юли 2014 г. за ГУП. Няма проведени интервюта с
деца, защото в момента на наблюдението не е имало задържани на територията на
посетените РУП и ГУП.
Други два вида посетени детски институции от затворен тип са възпитателните училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ). Те
са под ръководството на Министерството на образованието (МОН). В тези институции се настаняват деца на възраст между осем и 18 години с възпитателна мярка по
реда на ЗБППМН. Разликата между тях по закон се изразява в това, че във ВУИ се настаняват малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и
престъпления, а в СПИ – деца, извършители на противообществени прояви, и деца,
за които съществуват предпоставки да извършат такива. Към момента на извършеното наблюдение на територията на България има общо седем институции от този
тип – четири ВУИ (ВУИ – „Ангел Узунов“ – гр. Ракитово, ВУИ „Христо Ботев“ – с. Подем,
общ. Долна Митрополия, ВУИ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Керека, общ. Дряново, и
ВУИ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Завет) и три СПИ (СПИ – гр. Стралджа, СПИ „Христо Ботев“
– с. Драгоданово, общ. Сливен, и СПИ „Христо Ботев“ – с. Варненци, общ. Тутракан).1
Екипът на БХК е посетил и седемте интерната. Посещенията са проведени без предварително уведомяване, на база споразумение с МОН за период от три месеца, между
14 ноември 2013 и 13 февруари 2014 г. Проведени са общо 88 интервюта, като 29 от тях
са с момичета. В някои от институциите са проведени повторни посещения.
Домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН)
също попадат под ръководството на МВР. Там се настаняват деца на възраст от шест
до 18 години за срок до два месеца по реда на ЗБППМН. Причините за настаняване
в ДВНМН на дете са различни: неустановен адрес, скитничество, просия, проституция, злоупотреба с алкохол, наркотични и други вещества, бягство от институция
от затворен тип, извършване на противообществени прояви и безнадзорност, при
етапно конвоиране и полицейска закрила. Екипът на БХК посети и петте дома за
временно настаняване, които съществуват на територията на страната (ДВНМН – гр.
Пловдив, гр. София, гр. Бургас, гр. Варна, гр. Горна Оряховица). Посещенията са проведени след предварително уведомяване с писма за достъп за период от около един
месец, между 16 април и 30 май 2014 г. Проведени са общо четири интервюта, като
две от тях са с момичета и две с момчета. В някои от домовете са извършени повторни посещения.
Осмият вид посетени детски институции са домовете за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), които попадат под ръководството на Министерството на
труда и социалната политика (МТСП) и се управляват от кмета на общината, на чиято територия са разположени. ДДЛРГ са институции, които предоставят социални
услуги по отглеждането и възпитанието на деца в риск. Там се настаняват деца по
реда на Закона за закрила на детето (ЗЗДет.) с мярка за постоянна грижа и по реда на
Закона за социално подпомагане (ЗСП) с мярка за седмична или дневна грижа. Тези
домове се разделят на два типа: домове за деца от предучилищна възраст – от три до
седем години; и домове за деца от първи до дванайсети клас – от седем до 18 години.
В обсега на мониторинга на БХК попада вторият тип домове, където могат да останат
и лица, навършили пълнолетие, до завършване на образованието си, но не повече
от 20-годишни. Към края на 2013 г. на територията на България има общо 53 дома.
Екипът на БХК е посетил пет от тях (ДДЛРГ „Олга Скобелева“ – гр. Пловдив, ДДЛРГ
1 Вследствие на извършени проверки и установяване на редица нарушения в един от социално-педагогическите
интернати в страната (СПИ – Стралджа), той е закрит и не функционира от учебната 2014/2015 г, а настанените
там деца са пренасочени към СПИ – Варненци и СПИ – Драгоданово.
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„Мария Луиза“ – гр. Пловдив, ДДЛРГ „Христо Райков“ – гр. Габрово, ДДЛРГ „Пенчо
Славейков“ – гр. София и ДДЛРГ „Асен Златаров“ – гр. София). Подборът на посетените
домове е базиран на установени проблеми и нарушения от предишни мониторинги
на БХК, медийни публикации, както и на сведения, получени от интервюирани деца
от настоящия мониторинг, които са пребивавали в тях. Посещенията са проведени
с предварително уведомяване с писма за достъп за период от два месеца, между
14 май и 3 юли 2014 г. Проведени са общо 21 интервюта, от които 10 са с момичета.
Препятствия, с които се сблъсква екипът на БХК при провеждане на мониторинга в
този тип домове, са свързани с отказа на някои от общините да разрешат на изследователите да проведат индивидуални интервюта с деца, а само в присъствието на
служител на съответния отдел за закрила на детето.
В приютите за безнадзорни деца се настаняват деца по реда на ЗБППМН и
ЗЗДет. Тези институции попадат под ръководството на МТСП и се управляват от кмета на общината, на чиято територия са разположени. На територията на страната има
пет приюта за деца, от които екипът на БХК посети четири (приюти за безнадзорни
деца – „Гаврош“ – гр. Варна, гр. Добрич, гр. Русе и гр. Перник). Посещенията са проведени с предварително уведомяване с писма за достъп за период от един месец,
между 29 май и 30 юни 2014 г. Проведени са общо седем интервюта, от които шест са
с момичета.
Частта „Кризисни центрове“ (КЦ) представлява резюме на информацията, събрана в два тематични доклада на БХК от 2011 г.1 и 2013 г2 . Последните посещенията
в КЦ в страната бяха извършени от изследователи на БХК в рамките на друг проект
в периода юли – ноември 2013 г. Към края на септември 2014 г. в България функционират 15 кризисни центъра за деца, пострадали от насилие или жертви на трафик, с
общ капацитет 155 места.3
Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) попадат под ръководството на МВР. В тях се настаняват деца мигранти и търсещи закрила
по реда на Закона за чужденците в Република България. На територията на България има общо два дома. Екипът на БХК посети и двата – две посещения в СДВНЧ в кв.
Бусманци, Столична община, и едно посещение в СДВНЧ в гр. Любимец през август
и септември 2013 г. Посещенията бяха проведени на база молба за достъп, адресирана до Министерството на вътрешните работи. След настъпилата бежанска криза
в България през 2014 г беше направен опит за повторно посещение. През 2013 г. БХК
получи временен достъп за целите на проекта за деца, лишени от свобода, но при
изпратена идентична молба през 2014 г. достъпът на БХК беше отказан с мотив, че
„[…] придружени[те] малолетни и непълнолетни лица не могат да бъдат причислени
към визираната от [БХК] категория ‘деца лишени от свобода“ и поради критиките на
БХК и Human Rights Watch4 относно достъпа до територия и условията за търсещи
закрила в България.5 Проведени са общо осем интервюта, от които две с момичета.
1 Български хелзинкски комитет (2011), Кризисните центрове за деца в България – между социалната услуга и
институцията, достъпен на: http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/finalen_kc_15.pdf.
2 Български хелзинкски комитет (2013), Кризисните центрове в България през 2013 г., достъпен на: http://www.
bghelsinki.org/media/uploads/documents/reports/special/2014-krizisni_centrove.2013.pdf.
3 Агенция за социално подпомагане (2014), Списък с кризисни центрове в България за деца, пострадали от насилие
или жертви на трафик, 30 септември 2014 г., достъпен на: http://www.asp.government.bg/ASP_Files/APP/KC%20
za%20deca.xls.
4 На 29 април 2014 г. Human Rights Watch представи доклад за ситуацията на достъпа до територия и условията,
при които се посрещат търсещите закрила в България. Докладът беше подкрепен от Българския хелзинкски
комитет по време на пресконференцията и медийни интервюта. Human Rights Watch (2014), План за овладяване:
Отпращане и задържане от страна на България на сирийци и други търсещи убежище и мигранти, достъпен на:
http://www.hrw.org/node/124858.
5 Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Миграция“, Писмо с рег. № 536400-9521 от 30 май 2014 г.
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В транзитни центрове (ТЦ) и регистрационно-приемателни центрове (РПЦ)
се настаняват придружени и непридружени деца, търсещи закрила. Тези центрове са
под ръководството на Държавната агенция за бежанците. На територията на България има един транзитен център в с. Пъстрогор, общ. Свиленград, който е посетен от
екип на БХК. Два регистрационно-приемателни центрове бяха посетени от екип изследователи (РПЦ – гр. Харманли и РПЦ – с. Баня, общ. Нова Загора). Посещенията са
проведени без предварително уведомяване и са осъществени на база споразумение
с Държавната агенция за бежанците (ДАБ) на 3 и 4 юни 2014 г. Проведени са общо 16
интервюта, като четири от тях са с момичета. Интервюираните деца са от Сирия, Афганистан, Иран, Алжир и Гана. Придружените деца са интервюирани в присъствието
на членове от семействата им.
Детските психиатрични болници също бяха сред институциите, които БХК
имаше за цел да посети в рамките на настоящия проект. Поради липса на споразумение с Министерството на здравеопазването (МЗ) посещения не се осъществиха,
въпреки че се проведоха няколко срещи в тази насока. Смяната на правителството
през този период допълнително забави процеса по изготвяне на споразумение.

2.

Изследвани аспекти – теми

Изследваните аспекти в институциите за деца, лишени от свобода, са включени в протокол, изготвен върху основа на приложими международни и национални
стандарти. Към институциите за деца, лишени от свобода, се прилагат с приоритет
две групи международни стандарти – на ООН1 и на Съвета на Европа 2 . Националните
стандарти включват Конституцията, както и всички закони и подзаконови нормативни актове, които регулират настаняването и положението в институциите, в които се настаняват деца от официален (държавен или общински) орган против тяхната
воля и които те не могат да напускат по своя воля.3
Изследвани са настаняването на децата – официални актове, законова база,
срокове на престой, прилагани други по-малко рестриктивни мерки, уведомяване на
близки, информираност на децата за контакти с организации извън институцията и
за правилата на вътрешния ред, както и други проблеми.
Друга изследвана тема е съдебният контрол и правната помощ на децата –
явяването им пред съд, наличие на съдебен защитник и неговите действия, информираност на задържаните за съдебния процес и други проблеми.
Материалните условия са следващата изследвана тема, където се установява наличието на ефективно отделяне на децата, пренаселеност, вентилация, осветеност, достъп до естествена светлина, отопление и топла вода. Изследвани са още
поддържане на хигиена, достъпност и адекватност на санитарни възли, престой на
открито, хранене, дрехи и други установени проблеми.
1 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, GA resolution 40/33 of 29 November 1985 (по-нататък за краткост: Beijing Rules); CRC, General Comment No. 10: Children’s rights and juvenile justice,
CRC/C/GC/10, 25 April 2007 (по-нататък за краткост: CRC, General Comment No. 10).
2 European Prison Rules, Recommendation CM/Rec (2006)2 of the Committee of Ministers of the Council of Europe of
11 January 2006 (по-нататък за краткост European Prison Rules), и решенията на Европейския съд по правата
на човека, свързани с гаранциите за лишаване от свобода изобщо и по-специално на деца. Приоритетни са
решението по делото Саади срещу Обединеното кралство (ECtHR, Saadi v. the United Kingdom, No. 13229/03, Grand
Chamber judgment of 29 January 2008), решението по делото Буамар срещу Белгия (ECtHR, Bouamar v. Belgium,
No. 9106/80, Judgment of 29 February 1988) и решението по делото А. и други срещу България (CEDH, A. et autres c.
Bulgarie, no 51776/08, Arrêt du 29 novembre 2011).
3 Приемаме, че това са деца, за които българското право счита, че могат да формират воля, тоест деца над
10-годишна възраст.
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Изследвано е и медицинското обслужване в институциите – вид на медицинските заведения, които обслужват децата, медицински персонал и неговата независимост, медицински прегледи, условия за лечение, уведомяване на близки, случаи
на увреждания и смърт, клинични изпитания с лекарства и други проблеми.
Дейности и образование на настанените деца са част от темите на изследването, които включват – индивидуални програми за третиране на децата, вид дейности през свободното време и тяхната достъпност, образование и професионално
обучение, образователни заведения и техния профил, труд и други проблеми.
Следваща тема, обект на изследването, са контактите с външния свят – свиждания, контакти с членове на семейството и други лица извън свижданията, кореспонденция, телефонни разговори, посещения и контакти с организации и други възникнали проблеми.
Дисциплинарна практика, използване на сила и жалби също са част от темите на изследване в затворените институции. Изследвани са видовете прилагани
наказания, разписания, регистрация, предоставяне на писмено копие от приложеното дисциплинарно наказание и ефектът от наказанието. Проучени са възможностите за подаване на жалби, техният брой и до кои институции са подадени, както дали
е предоставена правна и друга помощ при написване на жалбите и ролята на НПО и
членовете на семейството за подаване на такива. Изследвани са случаи на използване на сила, включително за медицински цели, случаи на дисциплинарна изолация,
труд като наказание и други проблеми.
Персонал и инспекции са още две изследвани теми, които включват – брой
на персонала и разпределение по категории, квалификации, текучество и причини,
заплащане; както и видове инспекции и тяхната честота, начин на провеждането им
и препоръки и резултати от тях.
Последната изследвана тема е относно основни човешки права и тяхната защита, която включва – изтезания и малтретиране, включително сексуални злоупотреби, възможност за изразяване на собствено мнение и наказания за изразено такова, право на изповядване на религия, дискриминация и други проблеми, свързани с
прилагането на международните и националните стандарти.

3.

Използвани методи при провеждане на изследването

3.1. Първична информация
Основният източник на информация в проведеното изследване са дълбочинни интервюта с деца, настанени в затворените институции. Изработен бе специален
въпросник с отворени въпроси за деца, отговарящ на всеки тип посетена институция. Продължителността на индивидуалните дълбочинни интервюта е между 30 и
60 минути. Разговорите с децата са проведени в среда близка до тяхното ежедневие
и е гарантирана анонимността им.
Друг използван метод като източник на първична информация е наблюдението. Извършено е наблюдение на материалната база на институциите – жилищна
сграда/ общежитие, училище и други прилежащи сгради като столова, спортен салон,
работилница и други, както и открити пространства – двор, игрище, площадка. Изследвани са условията на материалната база във всяка институция. Същевременно
е осъществено наблюдение върху поведението на настанените деца и на персонала,
назначен в институцията. Събран е снимков материал от извършените наблюдения.
Проведени са интервюта с персонала на всяка една посетена институция по темите, изложени по-горе. Служители, взели участие в интервютата, заемат различни
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длъжности като: директори, помощник-директори, учители, включително ресурсни
учители, възпитатели, надзиратели, инспектори, социални работници, психолози,
медицински персонал, техническа поддръжка, домакини, санитар-чистачи, готвачи
и др.
Извършен е преглед на наличната документация в посетените институции.
Това включва анализ на следните документи: процедури, регистри, правилници, задължителни предписания, учебни програми и възпитателно-корекционни програми, седмично меню, досиета – съдебни решения, медицински удостоверения и др.
Проведена е анкета с деца, настанени в Поправителен дом – гр. Бойчиновци.
Въпросникът се състои от няколко затворени въпроса, които засягат досъдебното
производство, първата съдебна инстанция, достъпът до съдебен защитник, задържане и използване на физическа сила по време на арестуването в полицейското управление и в следствения арест. Анкетирани са общо 48 непълнолетни.
3.2. Вторична информация
Вторичен източник на информация са документи, получени по реда на Закона
за достъп до обществена информация.1 Изискана бе информация от писмени справки, доклади, протоколи от проверки и инспекции, констативни протоколи, статистика, предписания от държавни институции (сред които МВР, Институт по психология
към МВР, Прокуратура, МП, МТСП, АСП, МОН, МП, ГДИН, ДАЗД, ЦКБППМН, РИО,
РЗИ, Национално бюро за правна помощ, РУП) по различни въпроси, засягащи настоящото изследване.
Проведени бяха редица срещи с представители на различни институции, сред
които: Национално бюро по правна помощ, местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), Дирекция „Социално подпомагане“, омбудсмана на Република България като Национален превантивен
механизъм, Главна дирекция „Гранична полиция“ и други.
Бяха предприети и други действия като изискване на допълнителна информация от посетените институции, подадени бяха сигнали до Прокуратурата и други
контролиращи органи, както и бяха инициирани съдебни процедури.

4.

Препятствия при провеждане на изследването

Препятствията при провеждане на изследването в институциите от затворен
тип бяха от различно естество. Една от трудностите бе възпрепятстваният достъп
до интервюта с деца под различен претекст – неприемане на наличното споразумение, отказ от индивидуалната форма на разговор и настояване за присъствието
на член от персонала, ангажираност на децата в момента на посещението, място на
провеждане на интервюто, подбор на деца за интервю, подготовка на деца от страна
на персонала за посещението на екипа на БХК и липса на настанени деца в момента
на посещението.
В някои от институциите бе труден достъпът до документация. Екипът на БХК
срещна трудности и при наблюденията на материалната база, където до някои от помещенията и сградите достъпът бе ограничен. Разликите в поддържане на хигиената в институциите, които бяха предупредени за посещението, и тези, които не бяха,
също бе пречка. В някои от институциите липсваха ключови членове на персонала
по време на посещенията и интервюта с тях не бяха осъществени.
Достъпът до статистика и информация за децата, лишени от свобода, се оказа
1 Закон за достъп до обществена информация (2000).
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едно от основните предизвикателства в работата по проекта. Отговорните институции не публикуват или публикуват в много ограничен обем данни за децата в
институции, дори когато такива се събират и обобщават в доклади. Този факт забавя
и оскъпява събирането на данни. Той демонстрира и липса на интерес от страна на
институциите към темата. За осигуряване на пълнота на своето изследване БХК е
подал повече от 100 заявления за достъп до обществена информация. Въпреки малкия брой откази, често предоставената информация беше непълна или институциите заявяваха, че не събират и не обобщават исканите данни.

5.

Представяне на изследването

На 16 декември 2014 г. на пресконференция, състояла се в Българска телеграфна агенция, бяха представени резултатите от настоящия доклад.1
На кръгла маса, организирана от Българския хелзинкски комитет на 18 декември 2014 г., бяха представени резултатите от проведеното двугодишно изследване.
На събитието присъстваха представители на различни институции и организации,
отговорни и ангажирани с дейността и организацията на детските институции,
включени в проекта. След представяне на обобщената информация от изготвения
доклад, всички участници имаха възможност да изразят своето становище по дискутираните теми. Институциите, присъстващи на кръглата маса, бяха приканени да
изпратят и своите писмени становища относно изложената информация в представения им доклад. Писмени становища бяха изпратени от Министерството на образованието и науката, Регионалния инспекторат по образованието – гр. Силистра и
от началничката на Поправителен дом – гр. Бойчиновци. Коментарите от писмените
становища са интегрирани в относимите за тях части на настоящия доклад.

1 Български хелзинкски комитет (2014), „Доклад на БХК: В България деца се лишават от свобода незаконно и
произволно“, прессъобщение, 16 декември 2014 г., достъпно на: http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/
pressobshtenie-doklad-na-bhc-v-blgariya-deca-se-lishavat-ot-svoboda-nezakonno-i-proizvolno/.
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Международни
стандарти за
лишаване от свобода и
за третиране на деца,
лишени от свобода –
критичен преглед
Красимир Кънев

Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата

Лишаването от свобода на деца се подчинява както на общия режим, регулиращ лишаването от свобода и на възрастни, така и на специални правила, които
са относими само към децата. Настоящият преглед, в частта му, която се отнася до
международните стандарти за защита на правото на лична свобода и сигурност, се
базира основно на международното договорно право и по-специално на двата международни договора за граждански и политически права с основно значение за Европа – Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП, Пактът) на
ООН и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
(ЕКПЧ, Конвенцията) на Съвета на Европа. Правото на тези международни договори
е изложено въз основа на практиката на органите, които са установени с тези договори за да осигурят тяхното прилагане на национално ниво. Това са Комитетът
по правата на човека (КПЧ, Комитетът),1 Европейската комисия по правата на човека (Комисията)2 и Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ, Съдът). В допълнение и за проясняване на практиката на органите на ООН и на Съвета на Европа
са анализирани и някои аспекти от практиката на Комитета по правата на детето
на ООН, създаден с Конвенцията по правата на детето, както и тази на органите на
междуамериканската система за защита на правата на човека. Фокусът на анализа е
върху общоприложимите стандарти, където практиката е най-богата, но той взема
предвид и относимата практика, която е генерирана от дела, засягащи деца. В значително по-малка степен в тази част анализът се опира на документите на т. нар.
„меко право“.
Втората част на анализа е посветена на стандартите за третиране на децата
в местата за лишаване от свобода. Тъй като практиката на органите на ООН и на
Съвета на Европа в този пункт е бедна, основата на анализа е „мекото право“. Това
са няколко документа на органи на ООН и на Съвета на Европа, посветени в големи
техни части на третирането на деца, които са в процес на лишаване или са лишени от
свобода. Сред тях най-богати откъм стандарти за третиране на деца, лишени от свобода, са Правилата на ООН за защита на ненавършилите пълнолетие лица, лишени
от свобода (Правилата от Хавана) от 1990 г.3 и Европейските правила за ненавършилите пълнолетие правонарушители, които са обект на санкции и мерки (Европейски
правила за децата-правонарушители) от 2008 г.4 От значение са също Стандартните
минимални правила на ООН за правораздаване по отношение на лица, ненавършили пълнолетие (Правилата от Пекин) от 1985 г.,5 Насоките на ООН за превенция на
девиантното поведение на лица, които не са навършили пълнолетие (Насоките от
Рияд) от 1990 г.,6 както и Общ коментар № 10 на Комитета по правата на детето на
ООН за правата на децата и правосъдието за лица, ненавършили пълнолетие.7
Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно процедурните гаранции спрямо заподозрени или обвинени деца в наказателни
1 КПЧ е установен с Пакта орган, който разглежда индивидуални жалби, както и периодични доклади на
държавите членки и формулира препоръки към тях. Той издава и общи коментари по различни разпоредби на
Пакта, които, наред с решенията по индивидуални жалби и препоръките към държавите членки, съставляват
неговата практика. През октомври 2014 г. КПЧ прие своя Общ коментар № 35 по член 9 от Пакта.
2 Европейската комисия по правата на човека бе премахната след влизането в сила на Протокол № 11 към ЕКПЧ
през 1998 г.
3 Havana Rules.
4 European Rules for Juvenile Offenders subject to sanctions or measures, Recommendation CM/Rec (2008)11 of the
Committee of Ministers of the Council of Europe of 5 November 2008 (по-нататък за краткост European Rules for
Juvenile Offenders).
5 Beijing Rules.
6 United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, GA resolution 45/112 of 14 December 1990 (понататък за краткост Riyadh Guidelines).
7 CRC, General Comment No. 10.
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производства, ако бъде прието, се очертава да придобие ключово значение както по
отношение на стандартите, свързани с лишаване от свобода на деца, така и по отношение на тяхното третиране в институциите.1

1.

Правото на лична свобода и сигурност – понятие, статут и
задължения за гарантиране

Формулировките на правото на лична свобода и сигурност в различните международни инструменти се различават значително. Анализът на тези формулировки и на различията между тях е важна отправна точка за разбиране подходите на
различните системи за защита на правата на човека към това основно човешко право. Таблица № 2 по-долу съдържа формулировките на двата основни относими към
Европа договора за защита на граждански и политически права на човека, Международния пакт за граждански и политически права и Европейската конвенция за
защита на правата на човека и основните свободи. 2
Таблица № 2: Формулиране на правото на лична свобода и сигурност
Европейска конвенция за защита на
правата на човека и основните свободи
(1950)
Член 5
1. Всеки има право на лична свобода и сигурност. Никой не може да бъде лишен от свобода, освен в следните случаи и по реда, предвиден от закона:
а) законосъобразно задържане на лице по
силата на постановена от компетентен съд
присъда;
b) законосъобразен арест или задържане на
лице за неизпълнение на законосъобразно
съдебно решение или с цел осигуряване изпълнението на задължение, предписано от
закона;
с) законосъобразен арест или задържане на
лице с цел да се осигури явяването му пред
компетентен съдебен орган по обосновано
подозрение за извършено правонарушение
или когато задържането обосновано може да
се смята за необходимо, за да се попречи на
лицето да извърши правонарушение или да
се укрие, след като е извършило правонарушение;
d) задържане на ненавършило пълнолетие
лице на основата на законосъобразно решение, за да се осигури неговия възпитателен
надзор или законосъобразно задържане на
такова лице с цел да се осигури неговото
явяване пред предвидената в закона институция;

Международен пакт за граждански и
политически права (1966)
Член 9
1. Всеки има право на лична свобода и сигурност. Никой не може да бъде обект на произволен арест или произволно задържане.
Никой не може да бъде лишаван от свобода,
освен на основания и съгласно процедура,
установени от закона.
2. Всяко арестувано лице следва да бъде уведомено, в момента на арестуването му, за
основанията за ареста и да бъде незабавно
информирано за всички обвинения, които му
се предявяват.
3. Всяко лице, арестувано или задържано по
обвинение в престъпление, ще бъде незабавно изправено пред съдия или пред друго
длъжностно лице, упълномощено от закона
да изпълнява съдебни функции, и има право
на гледане на неговото дело в разумен срок
или на освобождаване. Задържането на лицата, очакващи да бъдат съдени, не трябва да
бъде правило, но освобождаването им може
да става срещу представяне на гаранции,
осигуряващи явяването им за гледане на делото им в съда, явяването им на всеки друг
етап от процеса, а, в случай на нужда, и за
изпълнение на присъдата.

1 European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on procedural safeguards
for children suspected or accused in criminal proceedings, COM(2013) 822/2.
2 Текстът на формулировките в таблицата се различава от официалните български версии на договорите в
няколко пункта, в които последните страдат от съществени неточности.
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е) законосъобразно задържане на лица с цел
да се предотврати разпространението на инфекциозни болести, както и на душевноболни лица, алкохолици, наркомани или скитници;
f) законосъобразен арест или задържане на
лице с цел да се предотврати неразрешеното
му влизане в страната или на лице, против
което се предприемат действия за неговото
депортиране или екстрадиране.
2. На всеки арестуван следва незабавно да
бъдат съобщени на разбираем за него език
основанията за арестуването му и всички обвинения, които му се предявяват.
3. Всеки арестуван или задържан в съответствие с разпоредбите на т. 1 (с) на този член,
трябва незабавно да бъде изправен пред съдия или пред друго длъжностно лице, упълномощено от закона да изпълнява съдебни
функции, и има право на гледане на неговото дело в разумен срок или на освобождаване
преди гледането на неговото дело в съда. Освобождаването може да бъде обусловено от
даването на гаранции за явяване в съда.
4. Всеки, който е лишен от свобода чрез арест
или задържане, има правото да обжалва законосъобразността на своето задържане в
съд, който е задължен в кратък срок да се
произнесе; в случай, че задържането му е незаконно, съдът е длъжен да нареди неговото
освобождаване.
5. Всеки, който е бил жертва на арест или
задържане в нарушение на разпоредбите на
този член, има изпълнимо право на обезщетение.

4. Всяко лице, което е лишено от свобода чрез
арест или задържане, има право да се обърне
към съд, който да се произнесе без забавяне
върху законността на задържането му и да се
разпореди за освобождаването му, ако задържането е незаконно.
5. Всяко лице, жертва на незаконен арест или
задържане, има изпълнимо право на обезщетение.

При тълкуването на тези формулировки следва да се имат предвид и формулировките на няколко специални договора на ООН, които съдържат разпоредби, гарантиращи правото на лична свобода и сигурност за определени уязвими групи. От
значение са и относимите разпоредби на регионалните договори за защита на правата на човека и особено на член 7 от Американската конвенция за правата на човека,
както и практиката на Междуамериканския съд по правата на човека (МАСПЧ).
В структурата на двете формулировки, на Пакта и на Конвенцията, доктрината
най-общо разграничава два аспекта на правото на лична свобода и сигурност – съдържателен и формален.1 Съдържателният се свежда до забраната за противозаконно и произволно лишаване от свобода, както и с изчерпателни хипотези, в които лишаването от свобода е възможно. Формалният аспект се отнася до формулиране на
процесуални гаранции срещу противозаконно и произволно лишаване от свобода.
В решението си по делото Маккей срещу Обединеното кралство Голямата камара на Европейския съд по правата на човека постановява: „Член 5 от Конвенцията,
1 Вж.: Trechsel, S. (1993) “Liberty and Security of Person”, in: Macdonald, R. St. J., F. Matscher, H. Petzold (eds.), The European Convention for the Protection of Human Rights, Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff, p. 278 (по-нататък за
краткост: Trechsel, Liberty and Security of Person).

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

45

ГЛАВА 1. Международни стандарти – критичен преглед

заедно с членове 2, 3 и 4, е в първия ранг на основните права, които защитават физическия интегритет на индивида.“1 На свой ред, по делото за техеранските заложници
Международният съд на ООН отива още по-далеч, приемайки, че забраната за противозаконно и произволно лишаване от свобода при определени условия е задължение от по-универсален характер в сравнение с това, установено с ратифицирането на
един международен договор: „[…] [Н]еправомерното лишаване от свобода на човешки същества и подлагането им на физически ограничения в условия на страдания
е само по себе си несъвместимо с принципите на Хартата на Обединените нации,
както и с фундаменталните принципи, провъзгласени във Всеобщата декларация
за правата на човека“. 2 Нарушението на това право е поради това нарушение на норма на общото международно право.3 Забраната за произволно лишаване от свобода
е норма и на международното обичайно хуманитарно право.4 Според член 7.1е от
Римския статут на Международния наказателен съд затварянето в затвор или друго
тежко лишаване от физическа свобода в нарушение на основните правила на международното право представлява престъпление срещу човечността когато се извършва
като част от широко или систематично съзнателно нападение срещу гражданското
население.
Въпреки това, от начина, по който е формулирано това право, е видно, че то не
е абсолютно. Това е един от пунктовете, в които то се различава например от правото на всеки да не бъде подлаган на изтезания, жестоко, нечовешко или унизително
отнасяне или наказание (член 3 от ЕКПЧ),5 както и от правото на всеки да не бъде
държан в робство или принудително подчинение (член 4 от ЕКПЧ). Както член 9 от
МПГПП, така и член 5 от ЕКПЧ допускат неговото ограничаване, т.е. възможност за
лишаване от свобода при определени условия. В някои случаи лишаването от свобода е допустимо с цел осъществяване на държавните правомощия за предпазни мерки в интерес на уязвими хора, като например деца или лица с психични разстройства
(parens patriae).
Формулировките на член 9 от МПГПП и на член 5 от ЕКПЧ имат няколко
общи елемента:
• Забрана за лишаване от свобода, което не е предвидено от закон;
• Задължение за информиране на арестуваното лице за основанията за ареста и за всички обвинения срещу него в случай, че арестът е във връзка с
подозрение в извършване на правонарушение;
• Специални защити срещу противозаконност и произвол, които се осигуряват на задържаните по подозрение за извършено правонарушение, които
включват задължение за незабавно изправяне пред съдия или друго длъжностно лице с правораздавателни правомощия по закон, разглеждане на
делото в разумен срок и право на освобождаване след предоставяне на гаранции за участие в процеса;
• Право на достъп до съд за всички арестувани или задържани, без оглед на
основанието, с цел проверка на законността на лишаването от свобода и
задължение за произнасяне на съда в кратък срок;
• Право на обезщетение за незаконен арест или задържане.
1 ECtHR, McKay v. the United Kingdom, No. 543/03, Grand Chamber judgment of 3 October 2006, § 30.
2 ICJ (1980) Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), ICJ
Reports, § 91.
3 Ibid., § 90.
4 Henckaerts, J.-M., Doswald-Beck L. (2009) Customary International Humanitarian Law, Vol. I, Cambridge, Cambridge
University Press and ICRC, p. 344. По същество в публикацията става дума за „произволно“ в широкия смисъл на
думата, идващ от Всеобщата декларация за правата на човека, който включва също така и „противозаконно“.
5 Вж.: Кънев, К. (2009) Защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, София,
Сиби, с. 19-25 (по-нататък за краткост: Кънев, Защита от изтезания).

46

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата

Към тези пет елемента следва да се добави още един – забраната за произволно
лишаване от свобода под каквато и да е форма. Тази забрана присъства експлицитно
редом със забраната за противозаконно лишаване от свобода във формулировката на
член 9 от Пакта, както и във формулировките на Конвенцията за правата на детето и
на Конвенцията за правата на хората с увреждания, но не и във формулировката на
член 5 от ЕКПЧ. Още в най-ранната си практика обаче органите, гаранти на Конвенцията – Европейската комисия по правата на човека и Европейският съд по правата
на човека, разграничават изискването за законност от това за липса на произвол и
налагат последното като ключово изискване по член 5.1 На основата на него, други
международни договори и свързаните с тях надзорни органи извеждат конкретни и
детайлно формулирани права. 2
Основната разлика между формулировката на член 9 от Пакта и член 5 от
Конвенцията е наличието на изчерпателно изброени хипотези в член 5, при които
лишаването от свобода е възможно. В зависимост от подхода при броенето различни автори преброяват между 13 и 15 такива хипотези.3 Още в ранната си практика
ЕСПЧ приема, че изчерпателният списък от допустими изключения в т. 1 на член
5 следва да се тълкува стеснително.4 Наистина, формулировката на хипотезите на
лишаване от свобода е доста по-различна от тези по членове 8-11 от Конвенцията
и от аналогичните разпоредби на Пакта, които са по-общи и по-мъгляви.5 По-долу
в текста, когато се обсъждат в детайли конкретните разпоредби, ще стане дума и за
други разлики.
Гарантирането на правото на лична свобода и сигурност, както и на всяко друго човешко право, включва негативни и позитивни задължения за държавите. Както
отбелязва съдията Мартенс в особеното си мнение към решението на ЕСПЧ по делото Гюл срещу Швейцария от 1996 г., „[н]егативните задължения изискват държавите
членки да се въздържат от действия, а позитивните – да предприемат действия“.6
Двата вида задължения се извличат както от формулировките на правата в съответните международни договори, така и от практиката на органите, които упражняват
надзор за тяхното изпълнение. Формулировките на отделните права дават различни
възможности. По отношение на някои права, като например забраната за изтезание,
нечовешко и унизително отнасяне и наказание, формулировките на правото и по
Конвенцията, и по Пакта насочват изцяло към негативно задължение. Въпреки това,
в практиката си както ЕСПЧ, така и КПЧ са формулирали широк спектър от позитивни задължения за защита от подобни практики, неизпълнението на които води
до нарушение на разпоредбата на договора.7 Едно такова задължение например е
задължението за разследване, което не фигурира във формулировката на правото по
Конвенцията и по Пакта.
1 Вж. по-долу т. 3: „Изискване за законност и за защита от произвол“.
2 Вж.: Niemi-Kiesiläinen, J. (1999) “Article 9”, in: Alfredson, G., Eide, A. (eds.), The Universal Declaration of Human Rights:
A Common Standard of Achievement, The Hague etc., Martinus Nijhoff, p. 211.
3 Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, p. 407; Reed, R., Murdoch. J. (2011) Human Rights Law in Scotland, Third
edition, Haywards Heath, Bloomsbury Professional, p. 428.
4 Вж. например: ECtHR, Winterwerp v. the Netherlands, No. 6301/73, Judgment of 24 October 1979, § 37; ECtHR, Bouamar
v. Belgium, § 43; ECtHR, Ciulla v. Italy, No. 11152/84, Judgment of 22 February 1989, § 41; ECtHR, Quinn v. France, No.
18580/91, Judgment of 22 March 1995, § 42.
5 Вж. Harris, D.J., O’Boyle, M., Bates, E.P., Buckley, C.M. et al. (2014) Law of the European Convention on Human Rights,
Third edition, Oxford, Oxford University Press, p. 289 (по-нататък за краткост: Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of
the European Convention on Human Rights).
6 ECtHR, Gül v. Switzerland, No. 23218/94, Judgment of 19 February 1996, Dissenting Opinion of Judge Martens, approved
by Judge Russo.
7 Вж.: Mowbray, A.R. (2004) The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the
European Court of Human Rights, Oxford/Portland, Hart Publishing, pp. 43-65.
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Формулировката на правото на лична свобода и сигурност е от друг тип. В нея
негативните и позитивните задължения на държавите са тясно преплетени и дори
позитивните задължения преобладават над негативните. Само забраната за незаконно и за произволно лишаване от свобода, както и имплицитната забрана за арест
и задържане извън изчерпателните хипотези (член 5.1, букви „a“ – „f“ от Конвенцията) съставляват негативни задължения. Задължението за уведомяване, задължението за незабавно изправяне на задържан/а по наказателно обвинение пред съдия,
задължението за произнасяне в кратък срок от съд по жалбата срещу законосъобразността на лишаването от свобода, са все позитивни задължения. В допълнение към
формулировките в договорите, в своята практика както ЕСПЧ, така и КПЧ са формулирали и други негативни и позитивни задължения.1
Както в системата на ЕКПЧ, така и в системата на Пакта, държавите са позитивно задължени да гарантират правото на лична свобода и сигурност срещу посегателства от страна на трети лица. По редица дела ЕСПЧ и КПЧ намират нарушения
съответно на член 5 от Конвенцията и на член 9 от Пакта, когато държавите не са
изпълнили тези свои задължения. Така в решението си по делото Риера Блуме и други
срещу Испания от 1999 г. Съдът намира нарушение на член 5 в случай, в който полицията съдейства на родителите на няколко члена на религиозна група, заклеймена
като „секта“, последните да бъдат настанени принудително в хотел под надзора на
частна „антисектантска“ организация, за да бъдат „депрограмирани“ от психолог и
психиатър с цел да им бъде „възстановен психологическият баланс“.
Член 4 от МПГПП и член 15 от ЕКПЧ допускат дерогиране (освобождаване
на страната от задължението да гарантира) на някои права по време на война или
друго извънредно положение. Някои елементи от правото на лична свобода и сигурност могат да бъдат дерогирани в такива ситуации. Основните термини, с които
си служат двете разпоредби, са пояснени в няколко документа на международни
органи и организации. Тези документи включват Общ коментар № 29 на КПЧ по член
4 от Пакта, 2 Сиракузките принципи за ограничаване и дерогиране на разпоредби на
Международния пакт за граждански и политически права, приети от Подкомисията
на ООН за предотвратяване на дискриминацията и защита на малцинствата (Сиракузките принципи)3 и Парижките минимални стандарти на нормите за правата на
човека при извънредно положение (Парижките стандарти), приети на 61-та конференция на Асоциацията по международно право в Париж през 1984 г.4 По отношение
на възможностите за дерогиране на разпоредби на международни договори, гарантиращи правото на лична свобода и сигурност, пространно становище е формулирала и Работната група по произволното задържане, един от уставните органи на ООН.
В Общ коментар № 29, който от всички тези стандарти има най-голяма нормативна сила, КПЧ подчертава, че не всеки обществен смут или дори катастрофа
представлява публично извънредно положение, което застрашава съществуването
на нацията, т.е. основание за дерогиране. КПЧ освен това изрично отбелязва, че „[…]
нито една разпоредба на Пакта, колкото и валидно да е дерогирана, не става изцяло
1 За установените в практиката на страсбургските органи позитивни задължения по член 5 вж.: Rainey, B., Wicks,
E., Ovey, C. (2014) The European Convention on Human Rights, Sixth edition, Oxford: Oxford University Press, pp. 219-220
(по-нататък за краткост: Rainey, Wicks, Ovey, The European Convention on Human Rights).
2 HRC, General Comment No. 29: States of Emergency (article 4), 31 August 2001, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (по-нататък
за краткост HRC, General Comment No. 29).
3 U.N. Economic and Social Council, U.N. Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities,
“Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political
Rights”, Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 (1984).
4 International Law Association, “The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency”,
American Journal of International Law, Vol. 79, 1985.
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неприложима към поведението на държавите членки“.1 Това произтича от изискването дерогирането да бъде само дотолкова, доколкото строго се налага от неотложните нужди на положението. 2 КПЧ дава примери за разпоредби, които не могат да
бъдат дерогирани и които не са изрично предвидени в член 4 от Пакта. Сред тях са
забраните за вземане на заложници, отвличания и непризнати задържания. Недопустимостта на тяхното дерогиране е обусловена от статута им на норми на общото
международно право.3
По отношение на правото на лична свобода и сигурност Парижките стандарти
определят дълъг списък от недерогируеми гаранции, свързани с условията на превантивно административно задържане. Стандартите обаче съдържат празнота по
отношение на такива форми на лишаване от свобода като задържането на психично
болни, деца, мигранти и др., при които, предвид на общите принципи, които стандартите установяват, има още по-сериозно основание за недопускане на дерогиране.
Принцип 53 от Сиракузките принципи определя точно какво означава мярката дерогиране да се налага строго от неотложните нужди на положението. Тя не се
налага строго, когато „[…] обикновените мерки, допустими по силата на специфичните ограничителни разпоредби на Пакта, биха били достатъчни за справяне със
заплахата за живота на нацията“. С други думи, дерогирането на правото на лична
свобода и сигурност е мярка отвъд предела на ограниченията, предвидени в член 9
от МПГПП и член 5 от ЕКПЧ.
В Общ коментар № 29 КПЧ изрично изключва от дерогиране правото на достъп
до съд за всички арестувани или задържани с цел проверка законността на лишаването от свобода без оглед на основанието му и задължението за произнасяне на съда
в кратък срок по член 9.4 от Пакта. Комитетът изрично обяснява това с необходимостта от съдебна защита на недерогируемите права:
„За да се защитят недерогируемите права, правото на всяко лице да се
обърне към съд, който да се произнесе без забавяне по законността на задържането му, не може да се отслабва чрез решение на държавата членка да дерогира от Пакта.“4
Според член 18 от ЕКПЧ ограниченията на правата и свободите, които Конвенцията допуска, не могат да се налагат с цел, различна от тази, за чието осъществяване са предвидени. Ако целта е друга, ограничението би било в нарушение на член 5.
По редица дела за ограничения на правото на лична свобода и сигурност, наложени
с други цели, ЕСПЧ намира и нарушение на член 18 във връзка с член 5. По тези
дела става дума за политически мотивирани произволни задържания на известни
опоненти на властите.5 В такива ситуации Съдът търси конкретни факти, които да
доказват мотиви, представляващи „скрит дневен ред“, при прилагането на член 5.
Тежестта за доказване на такива факти е върху жалбоподателя.

1
2
3
4
5

HRC, General Comment No. 29, § 4.
Ibid., § 6.
Ibid., § 13b.
HRC, General Comment No. 29, § 16. Вж. също: HRC, Concluding observations on Israel (1998) CCPR/C/79/Add.93, § 21.
Вж. сред по-скорошните решения: ECtHR, Lutsenko v. Ukraine, No. 6492/11, Judgment of 3 July 2012; ECtHR, Tymoshenko v. Ukraine, No. 49872/11, Judgment of 30 April 2013; ECtHR, Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, No. 15172/13,
Judgment of 22 May 2014.
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2.

Основни понятия

Трите термина, „лишаване от свобода“, „арест“ и „задържане“, които се употребяват както в член 9 от МПГПП, така и в член 5 от ЕКПЧ, често са източник на объркване и неразбиране, особено когато става дума за деца като обект на такива действия. Това се случва още по-често в страните от Източна Европа, където „лишаване от
свобода“ има строго определено значение на конкретен вид наказание, предвидено
в наказателните закони и, поне сред практикуващите юристи, не се употребява като
термин с друго значение. Делото А. и други срещу България, по което ЕСПЧ постанови
решение през ноември 2011 г., е особено ярка илюстрация на разминаването в разбиранията за лишаване от свобода сред българските власти и сред съдиите от страсбургския съд. По това дело става дума за настаняване на жалбоподателките – едно
малолетно и четири непълнолетни момичета, във Възпитателно училище-интернат
(ВУИ), както и за настаняване на една от тях в кризисен център за деца, а на друга
– в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН). Според
българското правителство в нито един от тези случаи жалбоподателките не са били
лишени от свобода.1 ЕСПЧ не се съгласява с българското правителство и приема, че
и в трите случая става дума за лишаване от свобода.
Лишаването от свобода с осъдителна присъда за извършено престъпление е
само един от видовете лишаване от свобода по смисъла на член 5.1 от ЕКПЧ. То попада в една от изчерпателно изброените хипотези на лишаване от свобода, тази по
буква „а“. Освен тази хипотеза, съществуват пет други, които също представляват
лишаване от свобода по смисъла на Конвенцията. По делото А. и други срещу България
ЕСПЧ приема, че лишаването от свобода на жалбоподателките попада в хипотезата
на буква „d“ от член 5.1 – задържане за осигуряване на възпитателен надзор. С други
думи, значението на „лишаване от свобода“ по Конвенцията е автономно и не зависи
от вътрешноправната квалификация.
Освен за „лишаване от свобода“, в член 9 от Пакта и в член 5 от Конвенцията
става дума за „арест“ и за „задържане“. Изглежда, че днес най-логично и най-разпространено е разбирането, че спрямо последните „лишаване от свобода“ е родовото
понятие, а „арест“ и „задържане“ са видове лишаване от свобода. В различните международни документи обаче съществува терминологична неразбория.
В член 11b от Правилата от Хавана лишаването от свобода се определя по следния начин:
„Лишаване от свобода означава всякаква форма на задържане или настаняване в затвор или настаняване на лице в публична или частна затворена
среда, които това лице не може да напусне по свое желание, по разпореждане
на съдебен, административен или друг публичен орган.“
Буквално същата дефиниция на лишаване от свобода се съдържа и в член 4, т.
2 от Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията на ООН (Факултативния протокол). В тази дефиниция отсъства „арест“ и, освен за „задържане“, се
говори и за „настаняване в затвор“, както и за „настаняване в публична или частна
затворена среда“ (public or private custodial setting), очевидно като нещо различно от
„задържане“. Правилата от Хавана уреждат положението на децата в условията на
всякакво лишаване от свобода, а Факултативният протокол установява механизми
за посещения на местата за лишаване от свобода на глобално и на национално ниво
с цел превенция на изтезанията, жестокото, нечовешко и унизително отнасяне или

1 CEDH, A. et autres c. Bulgarie, no 51776/08, Arrêt du 29 novembre 2011, §§ 55, 90, 100. Авторът е процесуален
представител на жалбоподателките.
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наказание.1 Заради по-широкия кръг хипотези на лишаване от свобода на деца, както и предвид на изискването за максимален обхват на надзора по Факултативния
протокол, е оправдана широкообхватността на дефиницията по Факултативния протокол. Въпреки това, тя не е достатъчно обхватна, тъй като не включва лишаването
от свобода, което е резултат от решение на частно лице или представител на непублична институция (например директора на частна психиатрична клиника). Пактът
и Конвенцията използват само „арест“ и „задържане“. „Настаняване в публична или
частна затворена среда“, формулирано като един от видовете лишаване от свобода,
редом със „задържане“ и „настаняване в затвор“ в горните определения препятства
интегририрането на тази дефиниция в обхвата на член 9 от МПГПП и член 5 от ЕСПЧ
и предизвиква сериозни проблеми с приложимостта на съдебния контрол на лишаването от свобода.
Принципите за защита на всички лица при всякакво задържане или лишаване
от свобода на ООН (Принципи на ООН за защита срещу задържане) предлагат свои
дефиниции за арест и задържане. Техните определения за „арест“, „задържано лице“
и „лице, настанено в затвор“ са представени в Таблица № 3 по-долу.
Таблица № 3: Формулиране на правото на лична свобода и сигурност
Арест
Актът на задържане на лице
заради това, че е извършило
правонарушение или в резултат от действие на орган
на власт

Задържано лице
Лице, лишено от лична свобода, с изключение на осъдените за извършено правонарушение

Лице, настанено в затвор
Лице, лишено от лична свобода в резултат от осъждане
за правонарушение

Тези дефиниции очертават широк обхват на „арест“ и „задържане“, в който не
попада само лишаването от свобода за извършено правонарушение. В тях липсва
изискване мярката да е само по разпореждане на публичен орган, тъй като арест би
бил налице и в случай на действие на частно лице. Освен това, дефиницията на ареста в пункта за действие на орган на власт, доколкото изключва други длъжности и
лица, е неоправдано тясна. Дефинициите в по-голяма степен отколкото тези на Правилата от Хавана и на Факултативния протокол отговарят на изискванията на Пакта
и на Конвенцията за съдебна защита срещу противозаконно и произволно лишаване
от свобода.
2.1. Право на свобода
В международното право по правата на човека правото на лична свобода има
специфично значение, тясно свързано с правото на физическо придвижване. До съвсем скоро съдържанието на това право бе очертано по общо взето идентичен начин
в практиката на ЕСПЧ и КПЧ като свобода от една крайна форма на ограничаване на
правото на придвижване против волята на лицето, което е обект на ограничителните мерки. Това разбиране на правото на лична свобода преобладава и в коментарната
литература, макар да има известни различия относно систематичното му място. 2
В едно от ключовите си решения, свързани с правото на лична свобода и сигурност, Щорк срещу Германия от 2005 г., ЕСПЧ разграничава два аспекта на правото
на лична свобода – обективен и субективен. Според Съда:
1 Вж.: Кънев, Защита от изтезания, стр. 198-201.
2 Според Щефан Трехсел правото на лична свобода и сигурност защитава „класическото liberté d’aller et venir“
(Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, p. 409). Подобно е и виждането на Жак Велю и Рушен Ергеч в:
Velu, J., Ergec R. (2014) Convention européenne des droits de l’homme, 2е édition, Bruxelles, Bruylant, p. 310 (по-нататък
за краткост: Velu, Ergec, Convention européenne des droits de l’homme). В учебника на Жил Лебретон обаче то не е
включено в обхвата на правото d’aller et venir, а се третира под рубриката „право на сигурност“ (Lebreton, G. (2005)
Libertés publiques et droits de l’Homme, 7e édition, Paris, Armand Colin, pp. 369-392).
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„[…] понятието за лишаване от свобода по смисъла на член 5 § 1 не включва само обективния елемент на затварянето на лицето в определено ограничено пространство за непренебрежим период от време. Лицето може да се смята
за лишено от свобода, ако като допълнителен субективен елемент то не е дало
валидно съгласие за въпросното затваряне“.1
В по-късната си практика ЕСПЧ утвърждава този свой разбираем подход в редица други решения. 2 Той бе утвърден и в решението на Голямата камара по делото
Станев срещу България от 2012 г.3
В практиката си ЕСПЧ създава няколко правни конструкции, с които насища
значението както на обективния, така и на субективния елемент на понятието за
лишаване от свобода. Част от тези конструкции, когато става дума за обективния
елемент, са свързани с разграничаването на това право от правото на свободно придвижване по член 2 от Протокол № 4 на Конвенцията.4 В решението си по делото Станев срещу България от 2012 г. Голямата камара на ЕСПЧ определя, че това разграничение е въпрос на „[…] степен и интензитет, а не на същност и съдържание“.5 Основните
принципи за обективния елемент на понятието за лишаване от свобода Съдът артикулира с едно от ранните си решения, Гуцарди срещу Италия.6 По това ключово дело
става дума за принудително заселване на жалбоподателя на един остров в хода на
досъдебно производство срещу него по обвинение в отвличане. Най-общо, по Гуцарди и в последващата си практика, основана на това решение, ЕСПЧ формулира четири фактора за преценка дали от обективна страна жалбоподателите са били лишени
от свобода:
• (Не)възможността да напуснат определено затворено пространство;
• Степента на тяхната изолация;
• Степента на надзор и контрол, на които са подложени;
• Наличието и степента на ограничаване на техните социални контакти.
По много от делата са налице всички или няколко от тези фактори, а Съдът
не винаги изяснява в мотивите си кой от наличните фактори смята за решаващ по
конкретното дело.
Пребиваването на арестуваното лице под непрекъснат контрол на властите,
независимо дали е било задържано в институция, или, ако е било задържано, това е
станало за кратко и с цел уреждане на формалности, е решаващо за установяването
на лишаване от свобода.7 В няколко решения, в които става дума за формални арести
и задържания, целящи поддържане на обществения ред или борба с престъпността,
ЕСПЧ пренебрегва почти изцяло продължителността на мярката, като приема, че е
налице лишаване от свобода и при краткосрочни ограничения на физическото прид-

1 ECtHR, Storck v. Germany, No. 61603/00, Judgment of 16 June 2005, § 74.
2 Вж. по-специално: ECtHR, Shtukaturov v. Russia, No. 44009/05, Judgment of 27 March 2008, § 106; ECtHR, D.D. v.
Lithuania, No. 13469/06, Judgment of 14 February 2012, § 146; ECtHR, Kędzior v. Poland, No. 45026/07, Judgment of 16
October 2012, § 55; ECtHR, Mihailovs v. Latvia, No. 35939/10, Judgment of 22 January 2013, § 128.
3 ECtHR, Stanev v. Bulgaria, No. 36760/06, Grand Chamber judgment of 17 January 2012, § 117.
4 Тази разпоредба гарантира правото на всеки, който се намира законно на територията на страната, на свободно
придвижване, включително правото да напуска пределите на всяка държава, в това число и на своята. Това
право може да бъде ограничавано в интерес на националната или обществената сигурност, за поддържане на
обществения ред, за предотвратяване на престъпления, за защитата на здравето и морала или на правата и
свободите на другите. То също така подлежи на ограничаване в определени зони, доколкото това е оправдано
от обществения интерес в едно демократично общество.
5 ECtHR, Stanev v. Bulgaria, § 115. Вж. също: ECtHR, Rantsev v. Cyprus and Russia, No. 25965/04, Judgment of 7 January
2010, § 314.
6 ECtHR, Guzzardi v. Italy, No. 7367/76, Judgment of 6 November 1980.
7 Вж.: ECtHR, Foka v. Turkey, §§ 77-79; ECtHR, Rantsev v. Cyprus and Russia, § 317; ECtHR, Iskandarov v. Russia, § 140.
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вижване на жалбоподателите.1 В решението си по делото Шимоволос срещу Русия от
2011 г. Съдът установява лишаване от свобода на жалбоподателя – известен правозащитник и опонент на режима в Русия, заради задържането му в продължение на 45
минути. В решението си Гилън и Куинтън срещу Обединеното кралство от 2010 г. ЕСПЧ
приема, че спиране от полицейски служители на двама души, отиващи на антивоенна демонстрация в Лондон, с цел обиск за 20-30 минути представлява лишаване
от свобода и, като такова, попада в обхвата на член 5. Причината според Съда е, че те
по закон са били задължени да останат на място и да бъдат подложени на обиск, а
ако откажат, са щели да бъдат задържани в полицейско управление и спрямо тях е
можело да бъде повдигнато обвинение. 2 Още по-кратък е периодът на лишаване от
свобода на единия от жалбоподателите по делото Брега и други срещу Молдова (решение от 2012 г.). В този случай цивилни полицейски служители, за да препятстват
отиването на жалбоподателя на протестна акция, го спират на тролейбусна спирка и
го принуждават да влезе в идващия тролейбус. Вътре в тролейбуса той е заобиколен
плътно от служителите и, въпреки протестите му, е държан така около осем минути,
докато тролейбусът изминава няколко спирки. След това е освободен, но задържането му препятства неговото участие в протеста. ЕСПЧ приема, че е налице лишаване от свобода и че „[п]редвид контекста и специфичните обстоятелства по делото
Съдът смята, че лишаването от свобода на втория жалбоподател е било произволно
и незаконно“.3
Преценката, дали е налице лишаване от свобода от обективна страна по горепосочените четири критерия, е базата на практиката на ЕСПЧ в продължение на
повече от три десетилетия след решението Гуцарди. През март 2012 г. обаче, с решението на Голямата камара по делото Остин и други срещу Обединеното кралство,
този тест бе сериозно подронен. Може да се каже, че с това решение ЕСПЧ преобръща
своята практика по член 5. По това дело става дума за акция на английската полиция
във връзка с демонстрация в Лондон на 1 май 2001 г. Поради предварителни данни от разузнаването, че голяма част от участниците в демонстрацията, сред които
има такива, които могат да прибегнат към насилие и повреждане на собственост,
полицията взема специални мерки. Около 6 000 полицаи със специално оборудване
образуват плътен кордон около 1 500 демонстранти, събрани на Оксфорд Съркъс в
центъра на Лондон. Тази крайно спорна тактика, известна като „държане в котел“,
се използва по традиция от английската полиция в подобни ситуации. На няколко
пъти полицията прави опит за контролирано пропускане на малки групи от обградените, но впоследствие се отказва и отново затяга кордона. Някои от участниците
в демонстрацията както вътре, така и вън от кордона, хвърлят павета и други материали срещу полицаите. Сред обградените обаче има и такива, които попадат в
кордона по случайност, т.е. не са демонстранти. Такива са трима от четиримата жалбоподатели по делото. Когато излага общите принципи на своята практика, Съдът
за пръв път въвежда възможността лишаването от свобода да се обоснове с „общото
благо“.4 С това на практика Съдът създава нова хипотеза, допускаща лишаване от
1 В този пункт практиката на страсбургските органи еволюира, като в ранните си решения те са по-склонни да
вземат предвид времевия фактор. В решението по допустимост по делото Х. срещу Федерална република Германия
от 1981 г. Комисията приема, че дете, което е задържано за два часа в полицейско управление, за да бъде
разпитвано, без вратата да е била заключена, не е било лишено от свобода (ECmHR, X. v. the Federal Republic of
Germany, No. 8819/79, Decision on admissibility of 19 March 1981). Вж. също: Trechsel, Human Rights in Criminal
Proceedings, p. 416-417.
2 ECtHR, Gillan and Quinton v. the United Kingdom, § 57. По това дело Съдът разглежда целия комплекс от факти,
свързани с тяхното спиране и обиск, по член 8, вместо по член 5 и намира нарушение на член 8.
3 ECtHR, Brega and Others v. Moldova, No. 61485/08, Judgment of 24 January 2012, § 43.
4 ECtHR, Austin and Others v. the United Kingdom, Nos. 39692/09, 40713/09 and 41008/09, Grand Chamber judgment of 12
March 2012, § 59.
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свобода свръх хипотезите по член 5.1.1 При това тази нова хипотеза е толкова общо
формулирана, че на практика обезсмисля преценката дали лишаването от свобода
попада в изчерпателно изброените хипотези в член 5.1, а тяхната изчерпателност е
изпразнена от съдържание.
Според ЕСПЧ, за да е налице лишаване от свобода, е необходимо не само мярката по отношение на лицето да има за резултат ограничаване на неговата/ нейната
свобода на придвижване в значителна степен. Следва също така лицето да не е дало
валидно съгласие за ограничаването. Двата елемента, обективният и субективният,
в общия случай следва да са кумулативно налице или мярката да е такава, че от обективна страна да влече презумпция за лишаване от свобода, без да е необходимо да се
изследва субективният елемент.
В огромното мнозинство от случаите установяването на субективния елемент
не представлява каквото и да е предизвикателство. Това се отнася например за случаите, когато лицето е задържано при преследване след извършване на престъпление; когато е задържано в дома му или на улицата и е доведено принудително пред
орган на власт, с което е нарушен обичайният му ритъм на живот; когато психично
болно лице е задържано в момент, в който с действията си застрашава или е на път
да застраши своята или чуждата сигурност и/или телесна цялост; когато незаконно пребиваващ чужденец е задържан с цел депортиране след опит да се укрие. Във
всички тези и десетки подобни на тях случаи, в които фактите по категоричен начин насочват към едно съвсем очевидно прекършване на волята на лицето чрез въздействие, което има ясна ограничителна насока, проблемът с наличието на валидно
съгласие дори не се поставя.
Има обаче редица случаи, в които установяването на субективния елемент е
спорен въпрос: когато става дума за лица, които са недееспособни поради психично
разстройство; за такива, които, макар и да не са недееспособни, са в състояние на временно умопомрачение или под натиска на непреодолим импулс, например поради
внезапно обострено психично заболяване или въздействие на вещества; за бездомни
лица, чиято нужда от подслон ги е тласнала към това, да поискат да бъдат задържани, но впоследствие си променят желанието, както и за деца.
Най-сериозното предизвикателство по отношение на субективния елемент в
практиката на ЕСПЧ са случаите на претендирано нарушение на член 5 по отношение на деца, както и на деца и възрастни с психични разстройства. Все още водещо по
отношение настаняването на деца в институции е решението по делото Нилсен срещу
Дания от 1988 г. Това старо и в много отношения отживяло времето си решение задава един твърде консервативен стандарт, който обаче, поне формално, продължава
да се възпроизвежда по много от по-новите дела. По това дело става дума за настаняване в детска психиатрична клиника на 12-годишно момче по искане на неговата майка, която към този момент упражнява родителските права. Настаняването е
предшествано от драматична семейна история, която започва с раздялата на майката и бащата няколко години по-рано. Тъй като те нямат брак, родителските права
според датското законодателство се упражняват автоматично от майката, но бащата
има право да вижда сина си. Докато се виждат, баща и син развиват доста близки отношения и детето на няколко пъти бяга от майка си и отива да живее при баща си. По
това дело Съдът приема, че хоспитализацията на жалбоподателя не представлява
лишаване от свобода, а е отговорно упражняване на родителските права от неговата
майка в интерес на детето. Съответно, член 5 не е приложим. 2
1 Fenwick, H. (2012) “An appeasement approach in the European Court of Human Rights”, UK Constitutional Law Association blog, available at: http://ukconstitutionallaw.org/2012/04/05/helen-fenwick-an-appeasement-approach-in-theeuropean-court-of-human-rights/.
2 ECtHR, Nielsen v. Denmark, No. 10929/84, Judgment of 28 November 1988, § 73.
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Този подход на ЕСПЧ от време, когато идеята за права на детето е в своя зародиш, поражда редица проблеми. Основният от тях е очевидното потъпкване на
волята на детето, което в процесния период е достатъчно зряло, за да си дава сметка
на какво е подложено и да има оформено и осъзнато виждане за това дали желае или
не да бъде обект на рестриктивните мерки. Упражняване на родителски права, което допуска настаняване в психиатрична клиника за пет месеца и половина против
волята му на дете, чието психично разстройство категорично не налага хоспитализация, е чуждо на педагогиката на едно свободно общество. То е, както се изразяват
двама от съдиите с особени мнения, злоупотреба както с родителската власт, така и
с психиатрията.1
Неудачите в подхода на ЕСПЧ по Нилсен донякъде се компенсират в по-късната
практика на Съда по дела за лишаване от свобода на хора с психични разстройства,
включително на такива, които са обявени за недееспособни. По няколко дела Съдът
приема, че това, че лицето е недееспособно, не означава, че то не разбира положението си, когато спрямо него се предприема рестриктивна мярка или че не трябва да се
търси неговото съгласие. 2 Съдът особено изисква последното, когато националното
законодателство предвижда такова изискване.
2.2. Право на сигурност
Освен правото на свобода, член 5 от ЕКПЧ и член 9 от МПГПП гарантират и
правото на сигурност. По подобен начин са формулирани и относимите разпоредби
на почти всички останали договори на глобално и на регионално ниво.
Още в ранната си практика, по делото 35 източноафрикански азиатци срещу
Обединеното кралство, Европейската комисия по правата на човека обвързва тясно
правото на сигурност с правото на лична свобода, разбирана като свобода от мерки,
ограничаващи физическото придвижване, и очертава подхода си, следван и от Съда:
„Според Комисията, защитата на „сигурността“ е в този контекст насочена срещу произволната намеса на публичен орган в личната „свобода“ на
лицето. Или с други думи, всяко решение, взето в рамките на член 5, трябва, за
да гарантира правото на лицето на „лична сигурност“, да съответства на процедурните и материално-правните изисквания на вече съществуващ закон“.3
По редица други дела Комисията отхвърля като недопустими жалби за нарушаване на правото на сигурност по член 5 от Конвенцията извън контекста на
лишаването от свобода, като например поради твърдяно бездействие от страна на
държавата пред лицето на заплахи за жалбоподателя от страна на частни лица,4 поради задържане от полицията на снимки на жалбоподателката, направени при нейно участие в протест срещу апартейда в Южна Африка 5, или поради невъзможност за
завеждане на иск за непозволено увреждане от военнослужещ.6
И в по-късната си практика страсбургските органи продължават да се придържат към този подход – тълкуване на личната сигурност изключително като функция
от личната свобода, и отхвърлят други възможни значения на „сигурност“. Така в
решението си по делото Ментеш и други срещу Турция от 1996 г. Комисията отхвърля
като недопустима жалбата за нарушение на правото на сигурност на група жертви
1 Ibid. Joint dissenting opinion of judges Pettiti and De Meyer.
2 Вж.: ECtHR, Shtukaturov v. Russia, No. 44009/05, Judgment of 27 March 2008, §§ 108-109; ECtHR, Stanev v. Bulgaria, §
130; ECtHR, D.D. v. Lithuania, § 150.
3 ECmHR, 35 East African Asians v. the United Kingdom, Nos. 4626/70 and others, Decision of 6 March 1978, § 6.
4 ECmHR, X. v. Ireland, No. 6040/73, Decision of 20 July 1973.
5 ECmHR, X. v. the United Kingdom, No. 5877/72, Decision of 12 October 1973.
6 ECmHR, Dyer v. the United Kingdom, No. 10475/83, Decision of 9 October 1984. Вж. също: ECmHR, A., B., C., D., E., F., G.,
H. and I. v. the Federal Republic of Germany, Nos. 5573 and 5670/72, Decision of 16 July 1976.

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

55

ГЛАВА 1. Международни стандарти – критичен преглед

на операции на силите за сигурност, които ги принуждават да напуснат домовете
си. Според Комисията техните несигурни лични обстоятелства, възникнали поради
загубата на техните домове, не попадат в обхвата на понятието за лична сигурност.1
Съдът също отказва да намери нарушение на правото на сигурност по член 5.1 в случаи, в които жалбоподателите са били застрашени, но не са били лишени от свобода,
като изрично се мотивира с липсата на лишаване от свобода. 2 Комисията и Съдът не
намират по нито едно дело нарушение на правото на сигурност отделно от правото
на свобода. Техните решения относно правото на сигурност обсъждат единствено
процесуалните защити на правото на лична свобода, гарантирани по член 5, и принципите, които страсбургските органи и преди всичко ЕСПЧ установяват в практиката си като произтичащи от тази разпоредба.
За разлика от страсбургските органи КПЧ третира правото на сигурност като
самостоятелно право, без да го обвързва с правото на лична свобода. Водещото решение в практиката на Комитета в този пункт е Делгадо Паес срещу Колумбия от 1990
г. Жалбоподателят е учител по религия, чиито възгледи се разминават с тези на
местния апостолически префект. В резултат, по искане на префекта той е преназначен за учител по трудово обучение. Впоследствие учителят, който се оплаква от това,
получава анонимни телефонни заплахи в дома си и в резиденцията на учителския
профсъюз, че ще бъде убит, ако не оттегли жалбите си срещу префекта. По-късно учителят е физически атакуван на улицата, което го принуждава да напусне страната и
да потърси убежище във Франция. Той не е бил арестуван или задържан в Колумбия.
КПЧ намира нарушение на неговото право на сигурност по член 9 от Пакта, което
се състои в отказа на властите да вземат каквито и да било мерки, за да го защитят
от заплахите.3
В практиката си след Делгадо Паес Комитетът утвърждава своя подход да намира самостоятелни нарушения на правото на сигурност независимо от това, дали е
имало лишаване от свобода или не, при разни обстоятелства: заплахи и тормоз над
противник на еднопартиен политически режим;4 прострелване на жалбоподателя в
гърба при опит за арест от полицейски служител;5 заплахи спрямо бизнесмен с цел
да бъде осуетено неговото влизане в страната, след като преди това партньорката му
и охранителят са убити, а офисът му е ограбен от близки до управляващите лица;6
прострелване и раняване на известен политик от полицейски служители по време

1 ECmHR, Menteş and Others v. Turkey, No. 23186/94, Report of the Commission of 7 March 1996, § 196. Впоследствие
Голямата камара на Съда изцяло утвърждава този подход. Вж.: ECtHR, Menteş and Others v. Turkey, No. 23186/94,
Grand Chamber judgment of 28 November 1997, § 79.
2 Ср. напр.: ECtHR, Altun v. Turkey, No. 24561/94, Judgment of 1 June 2004, §§ 57-58; ECtHR, Çaçan v. Turkey, No. 33646/96,
Judgment of 26 October 2004, §§ 69-70. В решението си по делото Кипър срещу Турция от 2001 г. Голямата камара
също утвърждава този подход, но отбелязва, че специфичните обстоятелства по делото, определящи личната
несигурност на жалбоподателите – възрастни хора, изложени на агресия и безнаказана престъпност, попадат в
обхвата на член 8. Съдът, както и по други дела, не квалифицира тези факти като нарушение на член 5 (ECtHR,
Cyprus v. Turkey, No. 25781/94, Grand Chamber judgment of 10 May 2001, §§ 226-227). В решението си по делото
Гефген срещу Германия от 2010 г. Голямата камара приема, че заплахите с насилие попадат в обхвата на член 3
и представляват нечовешко отнасяне (ECtHR, Gäfgen v. Germany, No. 22978/05, Grand Chamber judgment of 1 June
2010, § 108). По това дело разследващи полицаи заплашват заподозрян в извършване на убийство задържан.
Няма причина да се смята, че подходът на Съда в този пункт не би бил относим и към заплахи от страна на
частни лица.
3 HRC, Delgado Páez v. Columbia, No. 195/1985, Views of 10 July 1990, § 5.5. Вж. също при подобни смъртни заплахи и
бездействие на властите: HRC, Jiménez Vaca v. Columbia, No. 859/1999, Views of 25 March 2002, § 7.1.
4 HRC, Bwalya v. Zambia, No. 314/1988, Views of 14 July 1993, § 6.4. Вж. също при подобни факти: HRC, Bahamonde v.
Equatorial Guinea, Views of 20 October 1993, § 9.2.
5 HRC, Leehong v. Jamaica, No. 613/1995, Views of 13 July 1999, § 9.3.
6 HRC, Dias v. Angola, No. 711/1996, Views of 20 March 2000, § 8.3.
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на публична проява;1 заплахи от страна на полицейски служители спрямо жалбоподателя да оттегли жалбата си за това, че е бил изтезаван в полицията;2 неколкократни смъртни заплахи от страна на полицейски служители спрямо известен журналист и правозащитник заради публикуваните от него „непатриотични“ статии;3
отказ на държавата да защити известни правозащитници от заплахи на органите на
реда, последван от тяхното отвличане и убийство;4 заплахи спрямо жалбоподателя
от страна на полицейски служители с искания за извънсъдебно споразумение, след
като той подава жалба срещу тях за изтезание и незаконно лишаване от свобода.5 Във
всички тези случаи, с едно изключение, Комитетът намира нарушение единствено
на член 9.1 от Пакта, но не и на член 6 или член 7. В практиката на страсбургските
органи тези факти биха били квалифицирани като нарушение на член 2 или на член
3 от Конвенцията и при липса на лишаване от свобода не би дори възникнал въпрос
с нарушение на член 5.1.

3.

Изискване за законност и за защита от произвол

Член 9 от Пакта, член 37 от Конвенцията за правата на детето и редица други
договори, както и документи, формулиращи „меки“ стандарти, изрично забраняват
както противозаконното, така и произволното лишаване от свобода. Разликата, която тези източници на международното право правят, между противозаконно и произволно лишаване от свобода е била и продължава да бъде често неясна, а понякога
дори лишена от логика. Несигурността дали е необходимо въвеждане на отделна
забрана за произволност наред със забраната за противозаконност на лишаването от
свобода е налице още в подготвителните работи към МПГПП. Член 9 от Всеобщата
декларация за правата на човека забранява произволния арест и задържане, но там
не става дума за противозаконност. Някои от първите чернови варианти на член 9
от Пакта, като например този на САЩ, представен на втората сесия на Комисията
по правата на човека през 1947 г., също не споменават за противозаконност,6 а предвиждат само защита от произвол. В хода на дискусиите има няколко опита да се отграничи значението на „произволно“ от това на „противозаконно“, но без успех.7 Комисията се бори с този проблем дълго време и в края на краищата решава да запази
„противозаконно“, наред с „произволно“. През 1952 г. предложението на Обединеното
кралство за заличаване на второто изречение от член 9, т. 1 е отхвърлено с 44 срещу
11 гласа при 14 въздържали се.8 Впоследствие изричната забрана, както на противозаконното, така и на произволното лишаване от свобода, се запазва във всички относими инструменти на ООН, както и във всички регионални системи за защита на
правата на човека с изключение на европейската. В член 5 от ЕКПЧ изрична забрана
за произволно задържане липсва, но тя е въведена още с най-ранната практика на
страсбургските органи.
1 HRC, Chongwe v. Zambia, No. 821/1998, Views of 25 October 2000, § 5.3. По това дело Комитетът, освен като
нарушение на член 9.1, квалифицира фактите и като нарушение на правото на живот по член 6.1 от Пакта.
2 HRC, Lalith Rajapakse v. Sri Lanka, No. 1250/2005, Views of 14 July 2006, § 9.7.
3 HRC, Njaru v. Cameroon, No. 1353/2005, Views of 19 March 2007, § 6.3.
4 HRC, Marcellana and Gumanoy v. Philippines, No. 1560/2007, Views of 30 October 2008, § 7.7. По това дело Комитетът
намира отделно нарушение на член 6 във връзка с член 2 от Пакта заради неразследването на отвличането и
убийството на двамата правозащитници.
5 HRC, Gunaratna v. Sri Lanka, No. 1432/2005, Views of 17 March 2009, § 8.4.
6 Bossuit, M. (1987) Guide to the “travaux préparatoires” of the International Covenant on Civil and Political Rights, Dordrecht,
etc., Martinus Nijhoff, p. 188 (по-нататък за краткост: Bossuit, Guide to the “travaux préparatoires” of the ICCPR).
7 Например от предложението на Белгия (Е/CN.4/235), което цели да даде изчерпателно определение на
„произволно“, не става ясно с какво то се различава от „противозаконно“: Bossuit, Guide to the “travaux préparatoires” of the ICCPR.
8 Ibid., p. 200.
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Член 37б от Конвенцията за правата на детето повтаря стандартите на МПГПП
и изисква по отношение на деца лишаването от свобода „да се използва само като
крайна мярка и за най-краткия възможен срок“. Трудно е обаче да се каже, че това
изискване само по себе си осигурява по-висока защита на децата срещу произволно
лишаване от свобода, тъй като изискването за необходимост и пропорционалност е
валидно и по отношение на възрастните.1
3.1. Забрана за противозаконно лишаване от свобода
Член 5 от ЕКПЧ изглежда да придава особено значение на забраната за противозаконно лишаване от свобода. В текста на разпоредбата тя е възпроизведена като
изискване за законосъобразност в началото на т. 1 („по реда, предвиден от закона“),
както и във връзка с всяко едно от легитимните основания за лишаване от свобода
по подточки от „а“ до „f“. Тази настойчивост в изискването за законосъобразност на
лишаването от свобода навярно произтича от високия статус на правото на лична
свобода и сигурност, от факта, че то е, съгласно произнасянето на Голямата камара
по делото Маккей, „в първия ранг на основните права, които защитават физическия
интегритет на индивида“. 2 Практиката на Комисията и на Съда обаче не дава основание да се смята, че изискването за законосъобразност на лишаването от свобода
има по-тясно значение от изискването за законосъобразност на ограничаването на
други права и свободи, гарантирани от Конвенцията. Още в доклада си по делото
Замир срещу Обединеното кралство от 1983 г. Комисията приема, че при оценката на
изискването за законосъобразност по член 5 се прилагат същите принципи, както
при оценката на изискването за законосъобразност на ограниченията на правото на
свобода на изразяване по член 10 от ЕКПЧ.3
В практиката си Комисията и Съдът преценяват законосъобразността на лишаването от свобода въз основа на два критерия – съобразеността на мярката с приложимото национално законодателство и качеството на последното. Националното
законодателство може да включва и актовете на международното право, когато те са
интегрална част от вътрешното право и когато съответната мярка е основана на тях,4
както и обичайното право.5 Съдът нееднократно подчертава, че националните органи
и преди всичко съдилищата са тези, които следва да преценяват доколко наложената
мярка е в съответствие с приложимото право, но, тъй като нарушаването на последното води до нарушаване на Конвенцията, Съдът следва да прави и своя преценка за
съобразеността на задържането с действащите разпоредби на националното право.6
Такава преценка, по-конкретно преценка на съответствието на основанията за задържането на жалбоподателя (отпускане на помощи за развиващите се страни) с разпоредбите на Наказателния кодекс, Съдът прави и в първото си решение срещу България, по делото Луканов срещу България от 1997 г., за да установи, че задържането му е
било противозаконно.7
1 Вж. по-долу 3.2.
2 Вж. по-горе.
3 ECmHR, Zamir v. the United Kingdom, No. 9174/80, Report of the Commission of 11 October 1983, §§ 90-91. Вж. също:
ECtHR, Mooren v. Germany, No. 11364/03, Grand Chamber judgment of 9 July 2009, § 76.
4 Вж. сред многото примери: ECtHR, Medvedyev and Others v. France, No. 3394/03, Grand Chamber judgment of 29 March
2010, § 79, както и по-скоро по дело, свързано с екстрадиция: ECtHR, Čalovskis v. Latvia, No. 22205/13, Judgment of
24 July 2014.
5 Вж. ECtHR, Drozd and Janousek v. France and Spain, No. 12747/87, Judgment of 26 June 1992, § 107. По това дело става
дума за обичая лицата, осъдени в Андора, да изтърпяват наказанията си във Франция, който датира още от
Средновековието.
6 ECtHR, Winterwerp v. the Netherlands, § 46; ECtHR, Douiyeb v. the Netherlands, No. 31464/96, Grand Chamber judgment of
4 August 1999, § 45; ECtHR, Baranowski v. Poland, No. 28358/95, Judgment of 28 March 2000, § 50; ECtHR, Gusinskiy v.
Russia, No. 70276/01, Judgment of 19 May 2004, § 66; ECtHR, Öcalan v. Turkey, No. 46221/99, Grand Chamber judgment
of 12 May 2005, § 84; ECtHR, Čalovskis v. Latvia, § 156.
7 ECtHR, Lukanov v. Bulgaria, No. 21915/93, Judgment of 20 March 1997, § 43.
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Вторият критерий за законосъобразност е качеството на закона. Страсбургските органи още в най-ранната си практика нееднократно подчертават, че
„[…] условията за лишаване от свобода по националното и/или международното право следва да бъдат ясно определени и прилагането на закона следва да бъде предвидимо, за да съответства на критериите за „законосъобразност“ по смисъла на Конвенцията, стандарт, който изисква законодателството
да бъде достатъчно прецизно, за да се избегне рискът от произвол и за да се
даде възможност на гражданина – ако е необходимо, с подходящо консултиране – да предвиди, в степента, в която това е разумно предвид на конкретните
обстоятелства по делото, последствията, които определено негово действие
може да има“.1
Изхождайки от това, ЕСПЧ намира нарушение на член 5.1 поради това, че макар решенията на компетентните органи на национално ниво да се основават на разпоредби на националния закон, последните не са достатъчно ясни и предвидими и
не дават възможност на жалбоподателите да предвидят последствията от определено свое поведение. Такъв е например случаят по делото Барановски срещу Полша от
2000 г. Жалбоподателят е задържан първоначално по обвинение в измама. Неговото
задържане е продължено на няколко пъти с едни и същи мотиви като първоначалните. Шест месеца и половина след първоначалното задържане прокуратурата внася
в съда обвинителен акт. Скоро след това изтича срокът на последното съдебно решение в рамките на досъдебното производство, с което задържането на жалбоподателя
е продължено. Той няколко пъти обжалва продължаващото свое задържане на различни основания, като в края на краищата е освободен, но едва четири месеца след
изтичане на срока на последното съдебно решение за задържането. Според полското
правителство той е бил задържан в този период единствено въз основа на обстоятелството, че срещу него в съда е внесен обвинителен акт. На законодателно ниво обаче
няма ясни разпоредби, които да указват, че това само по себе си, без изрично съдебно решение, може да послужи като основание за задържане. Според Съда липсата
в националното законодателство на ясни разпоредби, указващи дали и при какви
условия задържането, постановено за ограничен период по време на досъдебното
производство, може да бъде валидно продължено на съдебната фаза, не отговаря на
изискванията за „предвидимост“ на закона по смисъла на член 5.1. Също така, законовата празнота, допускаща задържане за неопределен период от време на лицето на
съдебната фаза без ясно законово основание и без съдебно решение, противоречи на
принципа на правната сигурност. 2 По това дело ЕСПЧ също така приема, че задържане, което продължава няколко месеца и което не е постановено от съд, не може да се
смята за законно, а по-нататъшното задържане на лице, задържано първоначално за
целите и за периода, предвидени по член 5.3, изисква съдебен контрол като гаранция
срещу произвол.3
И по няколко други дела ЕСПЧ приема, че разпоредби на националното законодателство, които се тълкуват по непоследователен и противоречив начин от
правоприлагащите органи на национално ниво, не съответстват на изискването за
1 ECtHR, Medvedyev and Others v. France, § 80. Вж. възпроизвеждането на този стандарт в по-новата практика: ECtHR,
Tymoshenko v. Ukraine, § 264; ECtHR, Radu v. Germany, No. 20085/07, Judgment of 16 May 2013, § 94; ECtHR, Del Río
Prada v. Spain, No. 42750/09, Grand Chamber judgment of 21 October 2013, § 125; ECtHR, L.M. v. Slovenia, No. 32863/05,
Judgment of 12 June 2014; ECtHR, Dragin v. Croatia, No. 75068/12, Judgment of 24 July 2014; ECtHR, Čalovskis v. Latvia, § 182. Вж. по-подробно за трите критерия за „качество на закона“ (достъпност, предвидимост и адекватни
гаранции срещу злоупотреба) в: Van Dijk, P., van Hoof, F., van Rijn, A., Zwaak, A.L. (eds.) (2006) Theory and Practice
of the European Convention on Human Rights, Fourth edition, Antwerp/Oxford: Intersentia, pp. 336-338 (по-нататък за
краткост: Van Dijk, van Hoof, van Rijn, Zwaak, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights).
2 ECtHR, Baranowski v. Poland, §§ 54-55.
3 Ibid., § 57.
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качество на законодателството.1 По друго дело обаче подобна ситуация е квалифицирана като несъответстваща на изискването за забрана на произволното задържане. 2
Подходът на ЕСПЧ към изискването за законосъобразност на лишаването от
свобода не винаги е достатъчно строг и съответен на статуса, който съгласно практиката на Съда има това основно човешко право. По делото Медведев и други срещу
Франция от 2010 г. Голямата камара приема с крехко мнозинство от десет срещу седем
гласа, че задържането на жалбоподателите, членове на екипажа на камбоджански
кораб, плаващ в открито море, на борда на френски кораб за 13 дни по подозрение в
трафик на наркотици въз основа единствено на дипломатическа нота, която гласи, че
„[…] кралското правителство на Камбоджа оторизира френските власти да пресрещнат, проверят и да предприемат правни действия срещу кораба Уинър, плаващ под
камбоджански флаг […]“, е било законосъобразно. В недобре обосновано особено мнение седем съдии се опитват да аргументират, че така общо и неясно формулираната
дипломатическа нота, за която жалбоподателите не са знаели и не са могли да знаят,
може да послужи като адекватно законово основание предвид на необходимостта
„да бъдем реалисти в такива изключителни обстоятелства“.3
Решението по делото А. и други срещу България от 2011 г. е един от примерите за
не особено строг подход на ЕСПЧ към изискването за законосъобразност на задържането. То е ясна индикация, че засега Съдът не е склонен да прилага по-строги стандарти в това отношение спрямо лишаването от свобода на деца. По това дело част от
жалбоподателките се оплакват, че са настанени във възпитателно училище-интернат за извършени „противообществени прояви“, които включват бягство от къщи и
бягство от училище. По Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) „противообществена проява“ се определя като
„деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и
добрите нрави“. Тази неясна дефиниция е критикувана в препоръките на Комитета
по правата на детето на ООН спрямо България от юни 2008 г. като „противоречаща
на международните стандарти“. Комитетът съответно препоръчва нейната отмяна.4
ЕСПЧ, напротив, не вижда проблем със законността на лишаването от свобода на
жалбоподателките и обяви жалбата им в този пункт за явно недопустима. Според
Съда понятието за „противообществена проява“ наистина е неясно формулирано в
законовия текст, но то е било достатъчно изяснено в практиката по правоприлагането. За да стигне до този извод, Съдът се позова на монография на български учен,
публикувана през 2008 г., в която се обобщават непубликувани преди това данни на
Националния статистически институт (НСИ), които не бяха предоставени на страните по делото за коментар. От тези данни е видно, че в периода 1991 - 2006 г. местните
комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
и съдилищата са приемали, че бягствата от дома и бягствата от училище са „противообществени прояви“.5 Тези статистически данни обаче са генерирани в архивите
на НСИ на основата на практика, която е, с малки изключения, непубликувана и не е
била достъпна не само на жалбоподателките, но и на техните процесуални представители на национално ниво.
1 Вж. например: ECtHR, Jėčius v. Lithuania, No. 34578/97, Judgment of 31 July 2000, § 59.
2 ECtHR, Nasrulloyev v. Russia, No. 656/06, Judgment of 11 October 2007, § 77.
3 ECtHR, Medvedyev and Others v. France, Joint partly dissenting opinion of judges Costa, Casadevall, Bîrsan, Garlicki,
Hajiyev, Šikuta and Nicolaou, § 10.
4 Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports Submitted by State Parties under Article 44 of the Convention,
Concluding Observations on Bulgaria, CRC/C/BGR/CO/2, 23 June 2008 (по-нататък за краткос CRC, Concluding observations on Bulgaria (2008)), §§ 68-69.
5 100 CEDH, A. et autres c. Bulgarie, § 36. В действителност практиката на местните комисии е противоречива, като
една част приемат, че бягството от училище не следва да се санкционира от ЗБПП.
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В практиката си КПЧ използва същите два критерия за преценка на законосъобразността на лишаването от свобода и също така не придава значение, по-строго
от това на изискването за законосъобразност на ограничаването на други права и
свободи, гарантирани от Пакта.1 При разглеждането на индивидуални жалби той
многократно установява нарушение на член 9.1, след като преценява, че на национално ниво арестът или задържането са били несъответни на приложимите законови норми. В редица препоръки на база периодичните доклади на държави членки
КПЧ намира, че техните национални законодателства са неясни и не дефинират с необходимата степен на прецизност материалните основания на ареста или на задържането, което е в противоречие с член 9. Такъв е случаят с неясното, недефинирано
понятие за „национална сигурност“ като основание за задържане без повдигане на
конкретно обвинение в Судан; 2 неясно формулирания закон във Филипините, позволяващ задържане на сексуални работници и живеещи на улицата деца;3 широката
и неясна дефиниция на понятието за тероризъм по закона за предотвратяване на
тероризма в Мавриций;4 неясната дефиниция в Наказателния кодекс на Хондурас на
понятието за „незаконно сдружение“, на основата на която биват задържани разни
категории лица;5 неясната дефиниция на „екстремистка дейност“ по законодателството на Русия.6
3.2. Забрана за произволно лишаване от свобода
Още при обсъждането на проекта за член 9 от Пакта в Третия комитет на Общото събрание на ООН в изказванията си редица представители отъждествяват
противозаконното с произволното лишаване от свобода, което обезсмисля разграничаването между тях.7 В по-късно изследване, поръчано на комитет от експерти от
Комисията по правата на човека, се възприема дефиниция за „произволно“, според
която произволни са всеки арест и задържане а) на основание и по ред, различни
от установените със закон или б) по силата на закон, чиято цел е несъвместима със
зачитането на правото на лична свобода и сигурност. 8 Макар пункт „б“ на тази дефиниция да дава някакъв ключ към разбирането на значението на „произвол“, за съжаление, пункт „а“, съчетан със съюза „или“, дублира значението на „противозаконно“.
По някои дела КПЧ също не прави ясна разлика между противозаконно и произволно лишаване от свобода. Така в решението си по делото Бусруал срещу Алжир от
2001 г. Комитетът намира задържането на съпруга на авторката, член на опозиционна на режима политико-религиозна организация, за произволно поради това, че не е
основано на никакви норми на националното право, както и поради това, че за него
няма съдебно разрешение.9 По подобен начин, в решението по делото Иклимова срещу
Туркменистан от 2009 г. Комитетът намира произволно лишаване от свобода в случай на определяне на мярка за неотклонение „домашен арест“ без никакво законово основание.10 В действителност и двата случая има основание да се квалифицират
като противозаконно лишаване от свобода.
1 Nowak, M. (2005) U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2nd revised edition, Kehl am Rhein, N.P.
Engel, p. 224 (по-нататък за краткост: Nowak, CCPR Commentary).
2 HRC, Concluding observations on Sudan, CCPR/C/79/Add.85, 19 November 1997, § 13.
3 HRC, Concluding observations on the Philippines, CCPR/CO/79/PHL, 1 December 2003, § 14.
4 HRC, Concluding observations on Mauritius, CCPR/CO/83/MUS, 27 April 2005, § 12.
5 HRC, Concluding observations on Honduras, CCPR/C/HND/CO/1, 13 December 2006, § 13.
6 HRC, Concluding observations on the Russian Federation, CCPR/C/RUS/CO/6, 24 November 2009, § 25.
7 Вж. например: United Nations (1964) Study of the right to everyone to be free from arbitrary arrest, detention and exile,
United Nations, New York, § 25.
8 Ibid., § 27.
9 HRC, Bousroual v. Algeria, No. 992/2001, Views of 30 March 2001, § 9.5.
10 HRC, Yklymova v. Turkmenistan, No. 1460/2006, Views of 20 July 2009, § 7.2.
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Подходът на КПЧ обаче с годините се прояснява. В редица решения Комитетът определя, че понятието за противозаконно лишаване от свобода е различно от
понятието за произволно лишаване от свобода. Още в решението си по делото Ван
Алпен срещу Холандия от 1990 г., което касае задържане в контекста на досъдебно производство, той приема, че, при предпоставката за законност на мярката, задържането се характеризира с „[…] неуместност, несправедливост и липса на предвидимост.
Това означава, че задържането под стража при законен арест следва не само да бъде
законно, но и разумно при всички обстоятелства“.1 В по-късната си практика Комитетът добавя и изисквания за справедлив процес, необходимост и пропорционалност. 2 Сред типичните примери за произволно задържане са няколкото решения на
КПЧ срещу Австралия, свързани с прекомерна продължителност на задържането
на имигранти, влезли на територията нелегално. Според Комитета задържането в
подобни ситуации не следва да продължава „[…] отвъд периода, за който държавата
може да представи подходящо оправдание“. Последното може да е свързано с нуждата от разследване, както и с вероятността лицето да се укрие или да не сътрудничи
в производството. Без такива фактори задържането, дори когато е формално законно, може да се смята за произволно.3 В решението по делото Ялох срещу Холандия от
2002 г. КПЧ дава индикации, че за определянето на задържане като произволно да
придаде значение на специфичната уязвимост на непълнолетния жалбоподател, задържан в център за нелегални имигранти, след като е избягал от такъв център. След
неуспешни опити да бъде депортиран, той е освободен. Макар по това дело Комитетът да не намира, че задържането е произволно, той на няколко пъти подчертава, че
държавите следва да са по-въздържани при задържането на дете и оценява усилията
на Холандия по случая в тази насока.4
В ранната си практика Междуамериканският съд по правата на човека също
смесва „противозаконно“ и „произволно“ задържане. Макар още в решението си по
делото Гангарам Пандай срещу Суринам от 1994 г. да установява, че задържането може
да бъде произволно независимо от това, че е законно, дълги години след това той
системно смесва двете понятия.5 Едва в решението си по делото Чапаро Алварес и
Лапо Инигес срещу Еквадор от 2007 г. МАСПЧ установява ясни критерии за разграничаване между противозаконно и произволно лишаване от свобода. Според тях, ако е
законно, задържането е и непроизволно само ако: 1. Целта на мярката е съвместима
с Конвенцията и нейните цели; 2. Мярката е подходяща за постигане на целта; 3.
Мярката е необходима в смисъл, че е абсолютно неизбежна за постигане на целта;
4. Мярката е строго пропорционална, „[…] така че жертвата, вътрешно присъща на
1 HRC, Van Alpen v. the Netherlands, No. 305/1988, Views of 23 July 1990, § 5.8.
2 HRC, A. v. Australia, No. 560/1993, Views of 3 April 1997, § 9.2; HRC, Spakmo v. Norway, No. 631/1995, Views of
5 November 1999, § 6.3; HRC, Gorji-Dinka v. Cameroon, No. 1134/2002, Views of 17 March 2005, § 5.1; HRC, Fijalkowska
v. Poland, No. 1061/2002, Views of 26 July 2005, § 8.3; HRC, Kulov v. Kyrgyzstan, No. 1369/2005, Views of 26 July
2010, § 8.3; HRC, F.K.A.G. et al. v. Australia, No. 2094/2011, Views of 26 July 2013, § 9.3; HRC, M.M.M. et al. v. Australia,
No. 2136/2012, Views of 25 July 2013, § 10.3.
3 HRC, A. v. Australia, § 9.4. Вж. също: HRC, C. v. Australia, No. 900/1999, Views of 28 October 2002, § 8.2; HRC, Baban and
Baban v. Australia, No. 1014/2001, Views of 6 August 2003, § 7.2; HRC, Bakhtiyari et al. v. Australia, 1069/2002, Views
of 29 October 2003, § 8.2; HRC, D. and E. v. Australia, No. 1050/2002, Views of 11 July 2006, § 7.2; HRC, F.K.A.G. et al. v.
Australia, §§ 9.3-9.4; HRC, M.M.M. et al. v. Australia, §§ 10.3-10.4. По някои от тези дела КПЧ изисква доказателства,
че държавата е използвала „по-щадящи средства за постигане на целта“.
4 HRC, Jalloh v. the Netherlands, No. 794/1998, Views of 26 March 2002, § 8.3.
5 Вж.: Bovino, A. (2004) “La libertad personal en el sistema interamericano”, Derecho internacional de los derechos humanos,
ed. Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Washington College of Law, American
University, México, compilada por Claudia Martín, Diego Rodríguez-Pinzón y José A. Guevara B. Вж. също критика на
подхода на МАСПЧ да използва аргументи за незаконност на задържането, за да го определи като „произволно“
в: Burgorgue-Larsen, L., Úbeda De Torres, A., Greenstein, R. (2011) The Inter-American Court of Human Rights: Case Law
and Commentary, Oxford, Oxford University Press, р. 481.
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ограничаването на правото на свобода, не е преувеличена или прекомерна в сравнение с преимуществата, придобити в резултат от ограничението и от постигането на
преследваната цел, а сред всички възможни мерки няма такава, която да е по-малко
обременителна за ограничаваното право, а да е също толкова подходяща за постигане на преследваната цел“.1
Неяснотата и смесването на понятията в международната юриспруденция е
налице и в практиката на европейските органи за защита на правата на човека, макар все пак те да проясняват разграничението между „противозаконно“ и „произволно“ в значително по-висока степен, отколкото другите международни органи. Преди
всичко, ЕСПЧ, включително с редица решения на Голямата камара, поставя защитата от произволно задържане като основно изискване по член 5. 2 В много решения
Съдът повтаря направеното още по Винтерверп произнасяне: „[…] не може по принцип да бъде смятано за „законосъобразно“ задържане, което е произволно“.3 В редица
случаи, както и КПЧ, той определя лишаване от свобода, което не е нищо повече от
противозаконно от гледна точка на националното право, като „произволно“.4 Този
подход не подпомага изясняването на „произволно задържане“.
В рамките на друга последователна линия в своята практика ЕСПЧ поставя разграничението между противозаконно и произволно лишаване от свобода на
здрава основа и, с няколко изключения, успява да внесе значителна яснота в съдържанието на тези две понятия. При този подход за Съда „произволно“ е по-общо от
„противозаконно“ лишаване от свобода. Лишаването от свобода може да е законно от
гледна точка на националното право и въпреки това да е произволно и като такова
в противоречие с член 5.1.5 В решението си по делото Саади срещу Обединеното кралство от 2008 г. Голямата камара определя признаците, които заедно или поотделно
придават произволен характер на лишаването от свобода. Те включват:6
• Наличието на елемент на недобросъвестност или измама от страна на властите при налагането на мярката;7
• Несъответствие между разпореждането за задържане и неговото изпълнение и целта на ограничението, допустимо от съответната подточка на
член; 5.1
• Несъответствие между основанието на мярката и мястото и условията на
задържане;8
1 IACHR, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez v. Ecuador, Series C, No. 170, Judgment of 21 November 2007, § 93.
2 Вж.: ECtHR, Chahal v. the United Kingdom, No. 22414/93, Grand Chamber judgment of 15 November 1996, § 118; ECtHR,
Stafford v. the United Kingdom, No. 46295/99, Grand Chamber judgment of 28 May 2002, § 63; ECtHR, Slivenko v. Latvia,
No. 48321/99, Grand Chamber judgments of 9 October 2003, § 147; ECtHR, Kafkaris v. Cyprus, No. 21906/04, Grand
Chamber judgment of 12 February 2008, § 116; ECtHR, Medvedyev and Others v. France, § 79; ECtHR, El-Masri v. the former
Yugoslav Republic of Macedonia, No. 39630/99, Grand Chamber judgment of 13 December 2012, § 230; ECtHR, Georgia v.
Russia (I), No. 13255/07, Grand Chamber judgment of 3 July 2014, § 182.
3 ECtHR, Winterwerp v. the Netherlands, § 39. Вж. също: ECtHR, X. v. the United Kingdom, No. 7215/75, Judgment of 5 November 1981, § 43; ECtHR, Van Droogenbroeck v. Belgium, No. 7906/77, Judgment of 24 June 1982, § 48; ECtHR, Ashingdane v. the United Kingdom, No. 8225/78, Judgment of 28 May 1985, § 44; HRC, Kemmache v. France (no. 3), No. 17621/91,
Judgment of 24 November 1994, § 42; ECtHR, Gorshkov v. Ukraine, No. 67531/01, Judgment of 8 November 2005, § 38.
4 Вж. например: ECtHR, Tsirlis and Kouloumpas v. Greece, Nos. 19233/91, 19234/91, Judgment of 29 May 1997, § 62;
ECtHR, Assanidze v. Georgia, No. 71503/01, Judgment of 8 April 2004, § 176.
5 Вж. сред многото решения в тази посока, например: ECtHR, A. and Others v. the United Kingdom, No. 3455/05, Grand
Chamber judgment of 19 February 2009, § 164; ECtHR, Creangă v. Romania, No. 29226/03, Grand Chamber judgment of
23 February 2012, § 84.
6 ECtHR, Saadi v. the United Kingdom, §§ 69-70.
7 Например задържане и предаване на друга държава със заповед за депортиране след неуспешен опит да се
осъществи екстрадиция, като по делото Боцано срещу Франция от 1986 г.
8 Например както по делото Буамар срещу Белгия от 1988 г., липса на образователни програми в институция, в
която непълнолетният жалбоподател е задържан за целите на „възпитателния надзор“.
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•

Липса на необходимост от лишаване от свобода за постигане на заявената
цел, което означава, че не са опитани други, по-малко рестриктивни средства за постигане на същата цел;
• Непропорционалност на мярката, т.е. несъответствие според стандарта на
едно демократично общество на нейната суровост и/ или продължителност, дори когато е необходима за постигане на целта на задържането, с
важността на правото на лична свобода и сигурност.1
Това обаче не са всички признаци, които според ЕСПЧ правят задържането
произволно. В няколко решения на Съда се съдържат и други. Един от тях е бавността, с която националните органи заместват с нови решенията за задържане, които са
с изтекъл срок или отменени. Неоправданото забавяне би направило задържането
произволно. 2 Отсъствието на мотиви в решението е друго основание за обявяване на
задържането за произволно.3
В решението по делото Саади, както и в други решения, ЕСПЧ приема, че изискванията за защита срещу произволно лишаване от свобода по член 5.1а и член 5.1f
са различни и по-ниски от тези по другите хипотези. Според Съда „[…] издаването на
присъда за лишаване от свобода и дълготрайността на това лишаване е работа на
националните власти, а не на Съда по член 5.1“.4 С други думи, Съдът не би приел да
прилага изискването за пропорционалност в ситуация, в която примерно е наложено
прекомерно тежко наказание за относително незначително престъпление.5 По отношение на член 5.1f Съдът приема, че за лишаване от свобода на чужденци за целите
на имиграционния контрол или за екстрадиране „[…] няма изискване задържането
да може разумно да се счете за необходимо“, а изискването за пропорционалност се
прилага „[…] само в степента, в която задържането не трябва да продължава неразумно дълго време“.6 Нито по Саади, нито по предходното решение на Голямата камара
по подобното дело Чахал срещу Обединеното кралство от 1996 г. Съдът обосновава по
разумен начин този свой подход.7
За разлика от ЕСПЧ, КПЧ не изключва от изискването за необходимост и пропорционалност лишаването от свобода на определени основания. Така по делото
Фернандо срещу Шри Ланка от 2005 г. Комитетът намира, че лишаването от свобода
на жалбоподателя, осъден по незабавна процедура на една година затвор, съчетан
с принудителен тежък труд, за обида на съда, е произволно, в нарушение на член 9.
1 Например полицейско задържане за повече от 13 часа на възрастна жалбоподателка с цел установяване на
нейната самоличност, като по делото Василева срещу Дания от 2003 г.
2 ECtHR, Mooren v. Germany, § 80.
3 ECtHR, Stašaitis v. Lithuania, No. 47679/99, Judgment of 21 March 2002, § 67; ECtHR, Nakhmanovich v. Russia, No.
55669/00, Judgment of 2 March 2006, § 71; ECtHR, Belevitskiy v. Russia, No. 72967/01, Judgment of 1 March 2007, § 91;
ECtHR, Yeloyev v. Ukraine, No. 17283/02, Judgment of 6 November 2008, § 54; ECtHR, Solovey and Zozulya v. Ukraine, Nos.
40774/02 and 4048/03, Judgment of 27 November 2008, § 76; ECtHR, Bakhmutskiy v. Russia, No. 36932/02, Judgment
of 25 June 2009, § 113. По делото А. и други срещу България обаче липсата на мотиви в решенията на Плевенския
районен съд за настаняване във ВУИ на две от жалбоподателките (А. и С.) не впечатли Съда и той не намери
нарушение на член 5.1 поради тази липса.
4 ECtHR, Saadi v. the United Kingdom, § 71. Прекомерната продължителност на ефективното лишаване от свобода на
ненавършило пълнолетие лице в практиката на Съда по принцип може да съставлява нечовешко и унизително
наказание в нарушение на член 3 от Конвенцията. Вж.: ECtHR, Hussain v. the United Kingdom, No. 21928/93, Judgment of 21 February 1996; ECtHR, T. and Others v. the United Kingdom, No. 24724/94, Judgment of 16 December 1999,
§ 103. По тези две дела обаче Съдът споменава тази възможност obiter dictum, без да поставя и решава такъв
въпрос предвид на конкретните факти по тях.
5 Когато обаче с присъдата се ограничават права, гарантирани от Конвенцията, прекомерната суровост на
наказанието може да е в нарушение на изискването за пропорционалност на ограничението. Вж. напоследък:
ECtHR, Murat Vural v. Turkey, No. 9540/07, Judgment of 21 October 2014 (във връзка с ограничаване на правото на
свобода на изразяване по член 10 от Конвенцията).
6 ECtHR, Saadi v. the United Kingdom, § 72. Вж. също: ECtHR, Chahal v. the United Kingdom, §§ 112-113.
7 Вж. по-подробно по-долу 4.5.
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Според него за провинението на жалбоподателя „[…] налагането на глоба очевидно
би било достатъчно“. „[Ч]лен 9, § 1 от Пакта забранява „произволното“ лишаване от
свобода, [а] [н]алагането на драконовско наказание без адекватно обяснение и без независими процесуални защити попада в обхвата на тази забрана“.1 По подобен начин,
правило 5.1 от Правилата от Пекин изисква всяка реакция на системите на наказателно правораздаване спрямо децата-правонарушители „[...] да е пропорционална на
обстоятелствата както на извършителите, така и на правонарушението“. 2 А правило
17а изисква реакцията, когато е свързана с лишаване от свобода, да е винаги „[…]
пропорционална не само спрямо обстоятелствата и тежестта на правонарушението,
но също така и спрямо потребностите на лицето, което не е навършило пълнолетие,
както и спрямо потребностите на обществото“.3

4.

Легитимни основания за лишаване от свобода

Тук ще разгледаме легитимните основания за лишаване от свобода по член
5.1, подточки „a“ до „f“ от ЕКПЧ, с изключение на подточка „d“, която предвижда основания за лишаване от свобода на деца. За тях ще стане дума в следващата глава.
4.1. По силата на постановена от компетентен съд присъда
Лишаването от свобода по силата на постановена от компетентен съд присъда
обхваща преди всичко хипотезите на осъждане на ефективно лишаване от свобода
с присъда за правонарушение, постановена от наказателен съд. Това по правило е
свързано с установяване на вина,4 макар че то навярно би било съответно на член 5.1
и в редките ситуации на лишаване от свобода при престъпни състави, допускащи
обективно вменяване.5 Комитетът по правата на детето изисква от страните, които са
установили ниска възрастова граница за наказателна отговорност, да я повишат до
12 години като „абсолютен минимум“, а тези, които имат намерение да понижат под
14 години вече установена възраст за наказателна отговорност, да не правят това.6
В практиката на ЕСПЧ „присъда“ има автономно значение, което не е зависимо
от квалификацията на правонарушението на национално ниво и е тясно свързано с
автономното разбиране на Съда за „наказателно обвинение“.7 Така, Съдът приема, че
наложените наказания за деяния, които не са квалифицирани на национално ниво
като престъпления, а примерно като „административни правонарушения“, са резултат от наказателни обвинения. 8
1 HRC, Fernando v. Sri Lanka, No. 1189/2003, Views of 31 March 2005, § 9.2. Вж. също: HRC, Dissanayake v. Sri Lanka, No.
1373/2005, Views of 22 July 2008, § 8.3.
2 Beijing Rules, Rule 5.1.
3 Ibid., Rule 17a. Правило 17с пък изисква лишаването от свобода по отношение на дете да се налага само в случай
на деяние, което е свързано с насилие над друго лице или при повтарящи се тежки престъпления, и то когато
подобна реакция на системата на наказателно правораздаване не е успяла да се справи с други средства.
4 ECtHR, Van Droogenbroeck v. Belgium, § 35.
5 В практиката си страсбургските органи дават известно право на усмотрение на националния законодател да
формулира престъпни състави, допускащи обективно вменяване при условие, че: презумпциите, които те
съдържат, са в разумни рамки; вземат предвид правата, които се засягат и дават възможност за защита. Вж.: ECmHR, G. v. the United Kingdom, No. 37334/08, Decision of 30 August 2011, § 26, с отпратки към предходна практика.
6 CRC, General comment No. 10, § 32-33.
7 По делото Енгел и др. срещу Нидерландия от 1976 г. Съдът установява три алтернативни критерия за „наказателно
обвинение“ във връзка с приложимостта на наказателно-правния аспект на член 6 от Конвенцията:
квалификацията на деянието по националното право, характера на правонарушението и суровостта на
очакваното наказание (Вж.: ECtHR, Engel and Others v. the Netherlands, No. 5100/71 et al., Judgment of 8 June 1976,
§ 82).
8 Вж. например по български дела: CEDH, Kamburov c. Bulgarie, no 31001/02, Arrêt du 23 avril 2009; CEDH, Stanchev
c. Bulgarie, no 8682/02, Arrêt du 1er Octobre 2009. Вж. също: ECtHR, Gurepka v. Ukraine, No. 61406/00, Judgment of
6 September 2005, § 39; ECtHR, Galstyan v. Armenia, No. 26986/03, Judgment of 15 November 2007, §§ 55-60.
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ЕСПЧ изисква лишаването от свобода по силата на постановена от компетентен съд присъда да „следва“ и да е в причинна връзка с присъдата. Подходът на Съда
по тълкуване на изискуемата причинна връзка, установен по делото Ван Дрохенбрук
срещу Белгия от 1982 г., обаче е остарял. По това дело става дума за осъждане на 30-годишен рецидивист на две години ефективно лишаване от свобода за кражба чрез
взлом, последвано от „поставяне на разположение на правителството“ за десет години. Последното означава възможност за задържане на лицето неограничен брой
пъти по административен ред. В случая след изтърпяване на наказание лишаване
от свобода жалбоподателят е задържан няколко пъти по този ред в течение на почти
целия десетгодишен период на мярката, като последният отказ да бъде освободен
от задържане на това основание е издаден близо девет години след първоначалната
присъда. Въпреки голямата времева дистанция ЕСПЧ приема, че има достатъчна
причинна връзка между първоначалната присъда и последвалите задържания.1
Съдът обаче не намира такава причинна връзка в решението си по делото М.
срещу Германия от 2009 г. По него националният съд по време на осъждането постановява „превантивно задържане“ на жалбоподателя поради това, че е опасен за
обществото след изтичане срока на наложеното с присъдата лишаване от свобода за
пет години заради опит за убийство и грабеж. При това с последвали законодателни
промени е дадена възможност за продължаване на максималния срок на „превантивното задържане“ с обратна сила. 2
„По силата на постановена от компетентен съд присъда“ не означава, че лишаването от свобода на това основание е допустимо само след постановяване на окончателно решение от последната инстанция. Още в най-ранната си практика Съдът
допуска арест и задържане на лице, което се намира на свобода, но е осъдено на първа инстанция на ефективно лишаване от свобода.3 Лишаването от свобода обаче по
силата на присъда, постановена задочно и без възможност за преразглеждане, не е
„по силата на присъда, постановена от компетентен съд“ и е в нарушение на член 5.1.4
4.2. За неизпълнение на законосъобразно съдебно решение или на задължение, предписано от закона
Подточка „b“ на член 5.1 от Конвенцията включва две хипотези на легитимно
лишаване от свобода чрез арест или задържане – за неизпълнение на законосъобразно съдебно решение и за неизпълнение на задължение, предписано от закона.
И в двата случая мярката е изключително насочена към осигуряване изпълнението на конкретно задължение, произтичащо от закон или съдебно решение, което е
съвместимо с Конвенцията. В много от относимите и към двете хипотези ситуации
става дума за тривиални случаи на неизпълнение. Поради това Съдът придава особено значение на справедливия баланс в едно демократично общество между важността на изпълнението и правото на лична свобода и сигурност.5 При преценката
на този баланс, наред с характера на задължението, подлежащо на изпълнение, той
взема предвид необходимостта и пропорционалността на лишаването от свобода възможността да се постигне изпълнение чрез арест или задържане, евентуалната
уязвимост на задържаното лице, както и продължителността на задържането.
1 ECtHR, Van Droogenbroeck v. Belgium, §§ 40-41. Съдът обаче намира нарушение на член 5.4 заради липсата на
възможност за съдебен контрол върху законността на последвалите задържания.
2 ECtHR, M. v. Germany, No. 19359/04, Judgment of 17 December 2009, §§ 100-101. Съдът намира подобни нарушения
по няколко други дела срещу Германия, последвали М. и други и основани на същата правна рамка. В случай
обаче, когато превантивното задържане след изтичане на срока на присъдата не е приложено ретроспективно,
нарушение няма (ECtHR, Schmitz v. Germany, No. 30493/04, Judgment of 9 June 2011).
3 Вж.: ECtHR, Wemhoff v. Germany, No. 2122/64, Judgment of 27 June 1968.
4 ECtHR, Stoichkov v. Bulgaria, No. 9808/02, Judgment of 24 March 2005.
5 ECtHR, Gatt v. Malta, No. 28221/08, Judgment of 27 July 2010, §§ 40-52.
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Според ЕСПЧ този вид лишаване от свобода не може да се използва като наказателна мярка.1 Страсбургските органи обаче тълкуват това отрицателно изискване
доста тясно. В по-ранни решения те оправдават задържане по член 5.1b, при което е
трудно да се види друго освен наказателна цел. 2 В скорошното си решение по делото Гьотлин срещу Швеция - постановено от съд задържане в продължение на близо
месец и половина на 67-годишен жалбоподател със здравословни проблеми, Съдът
не намира нарушение на член 5.1. Целта на задържането била жалбоподателят да се
принуди да издаде местонахождението на мобилна дъскорезница, върху която било
насочено принудително изпълнение за неплатено данъчно задължение и която той
укрил, като изрично декларирал, че няма да издаде местонахождението . В края на
краищата целта не е постигната, жалбоподателят е освободен, а Съдът намира, че
освен необходима, мярката е била и пропорционална.3
Съдебното решение, за изпълнението на което може да се наложи лишаване
от свобода, следва да е преди всичко законосъобразно. Решения, които са взети при
нарушения на материалния или на процесуалния закон не са законосъобразни и не
могат да бъдат основание за арест или за задържане.4 По делото Остендорф срещу
Германия от 2013 г. обаче Съдът тълкува „задължение, предписано от закона“ широко,
давайки възможност за кратко превантивно задържане на известни с минали нарушения, но не извършили такова сега футболни запалянковци преди и по време на
футболен мач с цел да им се попречи да организират сбиване.5 Това влиза в известно
противоречие с изискването за наличието на конкретно задължение, предписано
от закона, и дава възможност за използване на този вид лишаване от свобода с цел
някой да бъде възпрян да извърши нещо.6
Значителна част от практиката на Съда е отдадена на преценка на пропорционалността на лишаването от свобода спрямо необходимостта от изпълнение както
по първата, така и по втората хипотеза. В решението си по делото Лолова-Караджова
срещу България от 2012 г. Съдът намира нарушение на член 5.1 заради задържане
на подсъдима по наказателно дело от частен характер, за което максималното наказание е глоба, по разпореждане на Районен съд – Пловдив. Задържането е с цел
изправяне пред съда, въпреки че по силата на член 269, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс присъствието на подсъдимия в съдебно заседание е задължително само по дела с обвинение за тежко престъпление. ЕСПЧ приема, че българските
власти „[…] не са постигнали справедлив баланс между необходимостта да се осигури изпълнението на задължението на жалбоподателката да участва в гледането
на делото и нейното право на свобода“.7 В аналогичен случай по втората хипотеза,
по делото Василева срещу Дания с решение от 2003 г. Съдът приема, че задържането
на възрастна жена със здравословни проблеми за 13 и половина часа в полицейско
управление с цел установяване на нейната самоличност е непропорционално.8 Както
1 Вж.: CEDH, Epple c. Allemagne, no 77909/01, Arrêt du 24 mars 2005, § 37; ECtHR, Gatt v. Malta, § 46; ECtHR, Ostendorf v.
Germany, No. 15598/08, Judgment of 7 March 2013, § 71.
2 Вж., например: ECtHR, Airey v. Ireland, No. 6289/73, Decision on admissibility of 7 July 1977.
3 ECtHR, Göthlin v. Sweden, No. 8307/11, Judgment of 16 October 2014, § 67.
4 ECtHR, Beiere v. Latvia, No. 30954/05, Judgment of 29 November 2011, § 52.
5 Вж.: ECtHR, Ostendorf v. Germany, §§ 90-103.
6 Вж.: Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, p. 313. По Остендорф Съдът,
като си дава сметка за хлъзгавостта на тази плоскост, определя, че този тип предполагаеми деяния следва
да са „непосредствено предстоящи“ и достатъчно конкретизирани от гледна точка на мястото, времето и
потенциалните им жертви, а авторите им да са отказали съобразяване с конкретно предупреждение на органите
на реда (§§ 93-94).
7 ECtHR, Lolova-Karadzhova v. Bulgaria, No. 17835/07, Judgment of 27 March 2012, § 32.
8 ECtHR, Vasileva v. Denmark, No. 52792/99, Judgment of 25 September 2003, § 41. По делото Илия Стефанов срещу
България от 2008 г. обаче задържането на жалбоподателя за пет часа в полицейско управление, за да бъде
разпитан като свидетел, според Съда отговаря на необходимостта да се осигури изпълнението на законовото
задължение (ECtHR, Ilya Stefanov v. Bulgaria, No. 65755/01, Judgment of 22 May 2008, § 75).
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по това дело, така и в други решения той приема, че лишаването от свобода е допустимо само ако изпълнението на задължението не може да бъде осигурено с други,
по-щадящи средства.1
4.3. По обосновано подозрение за извършено правонарушение
Както член 9 от Пакта, така и член 5 от Конвенцията специално уреждат задържането по обосновано подозрение за извършено правонарушение. 2 Това са найчестите случаи на лишаване от свобода и най-често оспорваните както на национално ниво, така и пред международните органи за защита на правата на човека. И двете
разпоредби съдържат допълнителни гаранции срещу противозаконен и произволен
арест или задържане в такава ситуация (член 9.3 от Пакта и член 5.3 от Конвенцията). Правилата от Пекин изискват задържането в досъдебното наказателно производство да се използва „само като крайна мярка и за най-краткия възможен срок“ и,
където е възможно, „да се заменя с алтернативни мерки“.3 Тези изисквания обаче
не са специфични по отношение на децата, тъй като се прилагат и по отношение
на възрастните.4
Член 5.1с от Конвенцията предвижда задържането по подозрение за извършено престъпление да е „обосновано“ и „необходимо“. В допълнение, в практиката си
Съдът изрично посочва, че с цел защита от произвол мярката следва да е както необходима, така и „[…] пропорционална за постигане на заявената цел за осигуряване на
правилното протичане на наказателното производство […]“.5 Нещо повече, ЕСПЧ тълкува член 5.1с изключително тясно. Буквално четена, тази разпоредба предвижда три
хипотези на задържане: по обосновано подозрение в извършено правонарушение; за
да се попречи на лицето да извърши правонарушение; за да се попречи на лицето да
се укрие, след като е извършило правонарушение. Третата хипотеза се поглъща от
първата. Тя има за предпоставка, че лицето е извършило правонарушение, което е
самостоятелно основание за задържане, и поради това третата хипотеза е излишна.6
Що се отнася до втората хипотеза, по нея ЕСПЧ приема, че тя дава възможност за задържане само в контекста на наказателно производство и „[…] не дава на държавите
членки нищо повече от средство за предотвратяване на конкретно правонарушение,
определено от гледна точка, по-специално, на мястото и времето на неговото извършване и неговите жертви“.7 Съдът последователно отхвърля исканията както на
някои държави, 8 така и на някои съдии от състава си,9 да легитимира превантивното задържане по тази подточка извън контекста на наказателното производство.
Нормата не допуска никаква политика на обща превенция чрез задържане на хора,
които властите смятат за опасни или склонни да извършват престъпления.10 Това е
1 Вж. също: ECtHR, Khodorkovskiy v. Russia, No. 5829/04, Judgment of 31 May 2011, § 136.
2 Тук също, както и по подточка а), „правонарушение“ следва да се тълкува в светлината на автономното разбиране
на Съда за „наказателно обвинение“.
3 Beijing Rules, rule 13.1 and 13.2.
4 Това се отнася и за изискванията, формулирани в §§ 79-81 на Общ коментар № 10 от 2007 г. на Комитета по
правата на детето.
5 ECtHR, Ladent v. Poland, No. 11036/03, Judgment of 18 March 2008, § 56. Вж. също: CEDH, Ambruszkiewicz c. Pologne,
no 38797/03, Arrêt du 4 mai 2006, §§ 31-32
6 Вж. по-подробно за неудачната редакция на член 5.1с в: Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, p. 423; Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, p. 316; Velu, Ergec, Convention européenne
des droits de l’homme, p. 337.
7 ECtHR, Schwabe and M.G. v. Germany, Nos. 8080/08 and 8577/08, Judgment of 1 December 2011, § 70, с отпратка към
предходна практика.
8 Ibid., § 79.
9 Вж. подкрепящото мнение на съдиите Леменс и Йедерблом по делото Остендорф.
10 ECtHR, Guzzardi v. Italy, § 102; ECtHR, Shimovolos v. Russia, No. 30194/09, Judgment of 21June 2011, § 54; ECtHR, Al
Husin v. Bosnia and Herzegovina, No. 3727/08, Judgment of 7 February 2012, § 65; ECtHR, Al Hamdani v. Bosnia and
Herzegovina, No. 31098/10, Judgment of 7 February 2012, § 60. Вж. също: ECtHR, Jėčius v. Lithuania.
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напълно логично не само заради непредвидимите опасности от произвол, до какъвто разрешаването на такова задържане може да доведе, но и предвид на факта, че
задържането по подточка „с“ има ясно определена цел – явяването на задържаното
лице пред компетентен съдебен орган, чиито функции са посочени в член 5.3. Трудно е да си представим в този контекст каква роля извън наказателното производство
би могъл да има такъв орган. По редица дела Съдът приема, че подточка „с“ на член
5.1 „формира едно цяло“ с разпоредбата на член 5.3.1
Това строго тълкуване на Съда на практика обезсмисля втората хипотеза.
Идеята за предотвратяване на конкретно правонарушение, което би се извършило
в определено време, на определено място и спрямо определени жертви, означава
започнало или подготвяно престъпление. Това е само по себе си престъпление, задържането за което попада в първата хипотеза.
За да не бъде произволно, Съдът изисква задържането по член 5.1с да е по
„обосновано подозрение“. Това означава правоприлагащите органи да разполагат с
фактически данни, от естество да удовлетворят обективен наблюдател, че лицето,
което се задържа, вероятно е извършило правонарушение. 2 В унисон с изискването
за законосъобразност Съдът също така намира нарушение на член 5.1с, когато решението за задържане е формално и немотивирано или не е указан неговият срок.3
Изискването за „обосновано подозрение“ обаче не означава, че едно лице не може да
бъде задържано, без впоследствие да му бъде предявено обвинение или че трябва
задължително да бъде изправено пред съд, след като е задържано.4
4.4. За контрол на заболявания, зависимости или скитничество
Буквалният прочит на член 5.1е от ЕКПЧ допуска задържане на различни, несвързани една с друга големи групи от хора на тривиални основания. Когато става
дума за задържане с цел предотвратяване разпространението на инфекциозни болести, текстът на Конвенцията не прави разлика между грип и ебола. Трудно е да
се разбере какво точно са искали да обозначат неговите автори с неясните термини
„душевноболни лица“ и „алкохолици“, но тук попадат и обострената шизофрения, и
обикновената неврастения и редовната употреба на алкохол вечер след работа. Не
е ясно също така каква е връзката на всички тези групи със скитниците и защо изобщо те трябва да се задържат. В практиката си страсбургските органи стесняват
значително възможностите за задържане отвъд буквалното значение на текста на
член 5.1е, като изхождат от една от главните цели на член 5 – защита от произволно
лишаване от свобода. Най-общо, арестът и/ или задържането въз основа на тази разпоредба са допустими само когато са необходими за постигане на цел, произтичаща
от належаща обществена нужда или за защита на задържаното лице,5 при условие,
1 ECtHR, Ciulla v. Italy, No. 11152/84, Judgment of 22 February 1989, § 38; ECtHR, Smirnova v. Russia, Nos. 46133/99 and
48183/99, Judgment of 24 July 2003, § 56; ECtHR, Korneykova v. Ukraine, No. 39884/05, Judgment of 19 January 2012,
§ 38; ECtHR, Osmanović v. Croatia, No. 67604/10, Judgment of 6 November 2012, § 36.
2 ECtHR, Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, Nos. 12244/86, 12245/86 and 12383/86, Judgment of 30 August
1990, § 32; ECtHR, Labita v. Italy, No. 26772/95, Grand Chamber judgment of 6 April 2000, § 155; ECtHR, Gusinskiy v.
Russia, No. 70276/01, Judgment of 19 May 2004, § 53; ECtHR, Petkov and Profirov, No. 50027/08 and 50781/09, Judgment of 24 June 2014, § 43. О’Хара срещу Обединеното кралство от 2001 г. (No. 37555/97) е граничен случай в този
аспект, при който Съдът по един не особено убедителен начин интегрира в стандарта субективната увереност
на арестуващия и на неговия началник, че тайните свидетели, по информация на които е осъществен арестът,
заслужават доверие.
3 ECtHR, Kharchenko v. Ukraine, No. 40107/02, Judgment of 10 February 2011, § 98; ECtHR, Strelets v. Russia, No. 28018/05,
Judgment of 6 November 2012, § 72, с отпратка към други решения срещу Русия.
4 ECtHR, Gusinskiy v. Russia, § 53, както и по-скоро: ECtHR, Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, No. 15172/13, Judgment of 22
May 2014, § 87.
5 Още по делото Гуцарди Съдът приема, че част от обозначените в член 5.1е категории лица са „социално трудно
адаптируеми“, а задържането им, наред с опазването на обществената безопасност, може да бъде и в техен
собствен интерес (ECtHR, Guzzardi v. Italy, § 98).
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че задържането е пропорционално на преследваната цел. Практиката на ЕСПЧ по
тази разпоредба е основно по дела за задържане на хора с психични разстройства и,
в по-малка степен, на хора свръхупотребили алкохол. Делата за задържане на лица с
цел предотвратяване разпространението на инфекциозни болести, както и на „скитници“, са много редки.
В решението си по делото Енхорн срещу Швеция от 2005 г. Съдът приема, че
лишаването от свобода на хора за предотвратяване на инфекциозни болести е допустимо само в случай, че „[…] разпространяването на инфекциозното заболяване е
опасно за общественото здраве или безопасност и в случай, че задържането на заразеното лице е крайна мярка, за да се препятства разпространението на заболяването,
тъй като използването на по-щадящи мерки се е оказало недостатъчно за защита на
обществения интерес“.1 Вторият от тези критерии е безспорен, но първият страда
от дефицит, доколкото Съдът не разграничава по характера на инфекциозното заболяване и, съответно, по степента на опасност от него за обществото. По това дело
ЕСПЧ намира нарушение на член 5.1 заради задържане за около година и половина
с прекъсвания на ХИВ-позитивен мъж, който е заразил друг 19-годишен мъж и е
отказал да се съобрази с указанията на регионалния санитарен служител. Съгласно
решението вирусът ХИВ наистина е опасен за общественото здраве, но задържането
на жалбоподателя не е използвано като крайна мярка - шведските власти не са опитали по-щадящи средства за ограничаване на инфекцията. 2
Още в ранната си практика ЕСПЧ определя сравнително строги критерии за
допустимото лишаване от свобода на психично болни хора.3 Това са следните три
кумулативни предпоставки:
• Да е достоверно установено на базата на обективна медицинска експертиза,
че лицето страда от психично разстройство, освен в спешни случаи;
• Психичното разстройство на лицето да е от вид, който обосновава принудително настаняване за лечение, а лишаването от свобода да е необходимо
предвид на фактическите обстоятелства;
• Психичното разстройство, установено на базата на обективни медицински
доказателства, да е налице през цялото време на задържане.
Тези критерии се прилагат както за принудителното настаняване на хора с
психични разстройства в институции за активно лечение, така и за настаняването
в институции на хронично болни с цел дългосрочна грижа. Съдът приема, че задържането в такива институции е допустимо не само когато лицето има нужда от
терапия, но и когато то се нуждае само от контрол и надзор, за да бъде предпазено то
или други хора от него.4
Лишаването от свобода на лице с психично разстройство изисква във всички
случаи консултиране с подходящ медицински специалист. Когато то се извършва по
спешност, медицинско мнение може да се получи и непосредствено след задържането. Във всички останали случаи обаче е необходимо предварително консултиране.5
Оценката следва да изхожда от актуалното психично състояние на лицето, а не да е
1 ECtHR, Enhorn v. Sweden, No. 56529/00, Judgment of 25 January 2005, § 44.
2 Ibid., § 55.
3 Водещото решение в това отношение е Винтерверп срещу Нидерландия от 1979 г. (ECtHR, Winterwerp v. the Netherlands, § 39). Впоследствие критериите са утвърдени и допълнени по редица други дела: ECtHR, Johnson v. the
United Kingdom, No. 22520/93, Judgment of 24 October 1997, § 60; ECtHR, Varbanov v. Bulgaria, No. 31365/96, Judgment
of 5 October 2000, § 45; ECtHR, Shtukaturov v. Russia, No. 44009/05, Judgment of 27 March 2008, § 114; ECtHR, Kallweit
v. Germany, No. 17792/07, Judgment of 13 January 2011, § 45; ECtHR, Ťupa v. the Czech Republic, No. 39822/07, Judgment
of 26 May 2011, §§ 46-47; ECtHR, Stanev v. Bulgaria, § 145; ECtHR, D.D. v. Lithuania, § 156.
4 ECtHR, Hutchison Reid v. the United Kingdom, No. 50272/99, Judgment of 20 February 2003, § 52.
5 ECtHR, Varbanov v. Bulgaria, § 47; CEDH, R.L et M.-J.D. c. France, no 44568/98, Arrêt du 19 mai 2004, § 117.
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основана само на минали събития. Тя не може да послужи като основание за задържането, ако от времето, в което е направена, до момента на задържането е изминало
много време.1
Към задържането на хора свръхупотребили алкохол се прилагат подобни, макар и не идентични принципи. Сред тях ключово е изискването за убедителни доказателства, че лицето, което се задържа на това основание, може да увреди себе си,
други лица или имущество поради това, че е употребило алкохол. Не е необходимо
обаче лицето да е „алкохолик“ с клинична диагноза; достатъчно е опасността да произтича от еднократна свръхупотреба на алкохол. В същото време ЕСПЧ категорично
отхвърля възможността за задържане на хора само защото са употребили алкохол;2
необходимо е тази употреба да води до посочената по-горе опасност.
По отношение на лишаването от свобода на „скитници“, практиката на ЕСПЧ
се изчерпва с едно старо решение по делото Де Вилде, Оомс и Ферсип срещу Белгия
от 1971 г., по което Съдът приема, че „скитник“ е лице, което „[…] няма постоянно
местожителство, средства за съществуване и постоянна заетост или професия“.3
Съдът възприема безкритично тази дефиниция от белгийския Наказателен кодекс,
въз основа на която трима души са задържани за периоди между седем месеца и една
година и девет месеца. Той се ограничава с проверка дали са спазени формалните
изисквания на закона, уреждащ задържането им, за да установи, че не е имало нарушение на член 5.1, като не обсъжда изобщо необходимостта и пропорционалността
на задържането. Не е оправдано подобен отживял времето си подход да обосновава
лишаване от свобода на хора в 21 век. За разлика от другите основания за лишаване
от свобода по член 5.1е задържането на „скитници“ е в противоречие по самата си
природа с изискването за необходимост, тъй като се основава на минало състояние
на задържания, в което е трудно да се привиди опасност за него/ нея или за обществото и за изменението на което задържането само по себе си едва ли би могло да
допринесе с нещо.4
4.5. За контрол на миграцията или за екстрадиране
В практиката на ЕСПЧ последните две подточки на член 5.1 от Конвенцията,
„d“ и „f“, са „париите“ сред основанията за задържане. И докато член 5.1d изглежда
да е такъв де факто, за член 5.1f, уреждащ възможността за задържане на лица с цел
предотвратяване на неразрешено влизане в страната, както и за депортиране или
екстрадиране, Съдът прави изрична уговорка, че по него изискванията за защита
срещу произволно лишаване от свобода са по-ниски от тези по другите хипотези.5
Макар Съдът да не се мотивира системно защо това е така, най-вероятната сред няколкото възможни причини е тази, посочена в решението му по делото Амуур срещу
Франция от 1996 г.: „Договарящите се държави имат неоспоримото суверенно право
да контролират влизането и пребиваването на чужденци на техните територии“.6
Този старомоден и не твърде правозащитен мотив, който продължава да се ползва с
особен ореол в международното право, е утвърден от Съда и по редица други дела.7
1 ECtHR, Varbanov v. Bulgaria, § 47. ECtHR, Witek v. Poland, No. 13453/07, Judgment of 21 December 2010, § 41; ECtHR,
O.G. v. Latvia, No. 66095/09, Judgment of 23 September 2014, § 97.
2 ECtHR, Witold Litwa v. Poland, No. 26629/95, Judgment of 4 April 2000, §§ 61-62; ECtHR, Hilda Hafsteinsdóttir v. Iceland,
No. 40905/98, Judgment of 8 June 2004, § 42; ECtHR, Kharin v. Russia, No. 37345/03, Judgment of 3 February 2011, § 34.
3 ECtHR, De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, Nos. 2832/66; 2835/66; 2899/66, Judgment of 18 June 1971, § 68.
4 Вж. също: Rainey, Wicks, Ovey, The European Convention on Human Rights, р. 234.
5 Вж. по-горе 3.2.
6 ECtHR, Amuur v. France, No. 19776/92, Judgment of 25 June 1995, § 41.
7 Вж. наред с други: ECtHR, Saadi v. the United Kingdom, § 64; CEDH, Mehemi c. France (no 2), no 53470/99, Arrêt du 10
avril 2003, § 55; ECtHR, Mikolenko v. Estonia, No. 10664, Judgment of 8 October 2009, § 65; CEDH, Yoh-Ekale Mwanje c.
Belgique, no 10486/10, Arrêt du 20 décembre 2011, § 114; CEDH, Popov c. France, no 39472/07 et 39474/07, Arrêt du 19

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

71

ГЛАВА 1. Международни стандарти – критичен преглед

Съдът понякога отива твърде далеч в жертването на правото на лична свобода
на имигрантите в името на тривиални цели. Така по делото Саади той приема, че
държавата е в правото си да задържа кандидати за убежище, за да разреши „трудния
административен проблем“, пред който е изправена предвид на растящия им брой,
и за да може да разгледа молбите им по-бързо.1 Жалбоподателят е кандидат за убежище, комуто властите позволяват временно да пребивава на територията, докато се
разглежда делото му. В течение на три дни той прилежно се явява в приемния център на летище Хийтроу и добросъвестно изпълнява всички изисквания, свързани с
разглеждането на молбата му. На четвъртия ден той е задържан в продължение на
седем дни, за да може случаят му да бъде разгледан по бърза процедура. Основният
въпрос по делото е дали задържането му е произволно. Съдът приема, че то не е и че
забраната за произволно лишаване от свобода по член 5.1f не включва изискване задържането да е необходимо, а изискването за пропорционалност се ограничава само
до разумна продължителност. Доколкото процедурата по депортиране протича без
прекъсване, задържането е обосновано. 2 Тези два принципа (за разумната дължина
и за непрекъснатото протичане), са гръбнакът на защитата от произвол по член 5.1f
според практиката, утвърдена по Саади. Към тях Съдът добавя това задържането да
е осъществено добросъвестно, да бъде тясно свързано със заявената цел и мястото
и условията на задържане да са подходящи.3 Този ограничен подход, който сериозно
подронва статуса на правото на лична свобода в схемата на Конвенцията, се утвърждава и в редица по-късни решения.4
Редица стандарти, формулирани в други международни документи, включително в рамките на Съвета на Европа, изрично изискват необходимост и пропорционалност на задържането с цел контрол на миграцията. Според КПЧ задържането с
цел контрол на миграцията „[…] следва да е обосновано като необходимо и пропорционално в светлината на специфичните обстоятелства и да бъде преразглеждано
с течение на времето“.5 Насока 6 от Двадесетте насоки за принудително връщане на
Комитета на министрите на Съвета на Европа допуска лишаване от свобода с цел
принудително връщане само след „внимателна преценка на необходимостта […] във
всеки индивидуален случай“, като властите следва да са опитали други мерки за
осигуряване изпълнението на заповедта за депортиране, несвързани със задържане, които да са се оказали неефективни.6 Директива 2008/115/ЕС допуска задържане
на граждани на трети страни, по отношение на които са образувани процедури за
връщане само ако не могат да се приложат ефективно други, по-леки мерки и по-

1
2
3

4

5

6

janvier 2012, § 117; CEDH, Ahmade c. Grèce, no 50520/09, Arrêt du 25 septembre 2012, § 134; CEDH, Tatishvili c. Grèce,
no 26452/11, Arrêt du 31 juillet 2014, § 51.
ECtHR, Saadi v. the United Kingdom, § 80.
Ibid., § 72.
Ibid., § 74. По отношение на „мястото и условията на задържане“ Съдът отбелязва, че националните власти
следва да имат предвид, че „мярката се прилага не спрямо лица, които са извършили престъпления, а спрямо
чужденци, които, често страхувайки се за живота си, са избягали от своите страни“. Този мотив имплицира,
че според Съда извършителите на престъпления заслужават да бъдат поставени при по-сурови материални
условия отколкото чужденците.
Вж., например: ECtHR, A. and Others v. the United Kingdom, § 164; ECtHR, Mikolenko v. Estonia, § 59; ECtHR, Raza v.
Bulgaria, No. 31465/08, Judgment of 11 February 2010, § 72; CEDH, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, § 117; CEDH, M.S. c.
Belgique, no 50012/08, Arrêt du 31 janvier 2012, § 150; ECtHR, James, Wells and Lee v. the United Kingdom, Nos. 25119/09,
57715/09 and 57877/09, Judgment of 18 September 2012, § 195.
HRC, General Comment No. 35: Liberty and Security of Person, CCPR/C/GC/35, 28 October 2014, § 18; Вж. също: HRC,
Madafferi v. Australia, No. 1011/2001, Views of 26 July 2004, § 9.2; HRC, Nystrom v. Australia, No. 1557/2007, Views of
18 July 2011, § 7.3.
Committee of Ministers, Twenty Guidelines on Forced Return, CM (2005)40 Add., 20 May 2005, Guideline 6. Вж. също:
Committee of Ministers, Guidelines on human rights protection in the context of accelerated asylum procedures, 1 July
2009, ХI.4.
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специално, когато е налице опасност от укриване или засегнатият гражданин на
трета страна избягва или възпрепятства подготовката на връщането или процеса по
извеждането.1 По подобен начин Директива 2013/33/ЕС съдържа изискване за необходимост и пропорционалност на задържането на кандидати за международна закрила и определя изчерпателни условия, при които те единствено могат да бъдат задържани. 2 Така имиграционното задържане според правото на ЕС е допустимо само
когато са взети предвид в пълна степен всички възможни алтернативи.3
Въпреки че засега в практиката на ЕСПЧ доминира изключването или ограничаването на преценката за необходимост и пропорционалност на задържането по
член 5.1f, по няколко дела Съдът прави и изисква такава преценка. Така с решението
си по делото Русу срещу Австрия от 2008 г. Съдът намира нарушение на член 5.1 заради
задържане за депортиране на жалбоподателката поради това, че австрийските власти
не са опитали да предприемат други, по-малко рестриктивни мерки, въпреки че са
имали такава възможност.4 По подобен начин с решението Юсич срещу Швейцария от
2010 г. Съдът приема, че задържането е в нарушение на член 5.1 поради това, че националните власти не са представили доказателства, че жалбоподателят е можел да
се отклони от процедурата за принудителното му връщане в страната на произход,
въпреки че такива се изискват по националното законодателство.5
Изискването „мястото и условията на задържане да са подходящи“ Съдът тълкува и като изискване за разумно пригаждане на условията на задържане в имиграционен контекст спрямо специфичната уязвимост на определени групи, сред които
децата. По няколко дела Съдът намира нарушение на член 5.1 заради задържане на
деца в имиграционни центрове, в които се задържат и възрастни, независимо че в
някои случаи децата са настанени заедно със своите родители.6 По делото Рахими
срещу Гърция с решение от 2011 г. Съдът не приема автоматичното задържане на непридружен непълнолетен в имиграционен център, без оглед на възможностите за
налагане на друга, по-малко рестриктивна мярка и намира нарушение на член 5.1
по тази причина.7 Така, независимо от това, че и в такива случаи Съдът се осланя на
стандарта по Саади, той на практика поставя изискване за необходимост и пропорционалност на задържането на деца в имиграционен контекст.8 Такова изискване по
отношение на деца се съдържа и в други документи на Съвета на Европа.9

1 Директива 2008/115/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите
стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на
трети страни, член 15.
2 Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти
относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст), член 8, т. 2 и 3.
3 FRA, ECtHR, (2013) Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration, Luxemburg, Publications
Office of the EU, p. 140.
4 ECtHR, Rusu v. Austria, No. 34082/02, Judgment of 2 October 2008, § 58. Отпратката към Саади в този параграф обаче
е доста неуместна.
5 CEDH, Jusic c. Suisse, no 4691/06, Arrêt du 2 décembre 2010, §§ 81-82. Вж. също: CEDH, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique,
§ 124.
6 Вж.: ECtHR, Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium, No. 13178/03, Judgment of 12 October 2006; CEDH,
Muskhadzhieva et autres c. Belgique, no 41442/07, Arrêt du 19 janvier 2010; CEDH, Kanagaratnam et autres c. Belgique, no
15297/09, Arrêt du 13 décembre 2011; CEDH, Popov c. France, § 119.
7 CEDH, Rahimi c. Grèce, no 8687/08, Arrêt du 5 avril 2011, § 109.
8 Вж.: Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, p. 334.
9 Вж.: Committee of Ministers (2003), Recommendation Rec(2005)5 on measures of detention of asylum seekers, 16 April 2003,
§§ 20, 22-23.
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5.

Лишаване от свобода на деца за целите на възпитателния
надзор или за да се осигури тяхното явяване пред
предвидената в закона институция

Макар различни по вид места за лишаване от свобода да са съществували
през цялата история на човечеството, повечето от тези, предвидени в член 5 на Конвенцията, са продукт на модерната епоха и са средства за решаване на специфични,
произтичащи от самата същност на тази епоха проблеми, като подронването на неформалния социален контрол с разкъсването на семейните връзки, анонимността и
отчуждението на градския живот, очертаването на ясни граници между държавите,
медикализацията на социалния контрол на девиантното поведение, произтичащо
от психични разстройства, и хуманизацията на наказателната политика. С такъв,
при това още по-ярко изразен модерен произход е и използването на лишаването от
свобода спрямо деца по член 5.1d на Конвенцията. Във всички останали хипотези
възможността за лишаване от свобода на децата е ограничено в по-голяма степен
отколкото спрямо възрастните. Това е предвидено както в специални, главно „меки“,
международни стандарти, така и в практиката на международните органи за защита на правата на човека, включително ЕСПЧ. Наред с това, тази разпоредба на Конвенцията предвижда две специални основания за задържане, приложими само към
деца – възпитателен надзор и осигуряване на тяхното явяване пред предвидената в
закона институция.
От подготвителните материали към Конвенцията става ясно, че тези специфични основания се появяват в работата по текста на член 5 едно след друго. В съкратен вид, съдържащ само първата хипотеза по член 5.1d (за „възпитателния надзор“),
текстът е предложен от британското правителство през февруари 1950 г. и, след като
е приет през август 1950 г. е разширен по предложение на същото правителство с втората хипотеза.1 Британското правителство предлага почти идентична формулировка
като тази на член 5.1d и по време на обсъжданията на МПГПП на Осмата сесия на
Комисията по правата на човека на ООН през 1952 г. 2 Заедно с това, значителен брой
други страни предлагат или подкрепят формулировки, които допускат лишаване от
свобода на деца с видимо сродна цел.3 В края на краищата обаче в ООН надделява
решението в окончателния текст на член 9 от Пакта да не се изброяват никакви основания за лишаване от свобода.
Обсъжданията по Конвенцията и по Пакта се провеждат в период, когато институционалните решения на проблемите със социалния контрол и с грижата както
за деца, така и за други уязвими социални групи, са широко възприети и наложени
в модерните общества. Дори в началото на новото хилядолетие, в едно от ключовите си решения, свързани с лишаване от свобода на дете с цел възпитателен надзор,
Апелативният съд на Англия и Уелс приема, че за целите на възпитанието и образованието „[…] подходяща степен на надзор над детето, за да се насърчи неговото развитие, когато това е необходимо, чрез ограничаване на неговата свобода, е допустимо“.4
В комунистическите страни институционализацията на деца има и идеологическа
обосновка, свързана с властническия императив на тяхното откъсване от „реакционна“ семейна среда и включването им във форми на социализация, в които комунистическата държава с нейната „прогресивна“ идеология има водеща роля.
1 European Commission of Human Rights, Preparatory work on Article 5 of the European Convention on Human Rights, DH
(56) 10, Strasbourg, 8 August 1956, §§ 9,18 (по-нататък за краткост: ECmHR, Travaux préparatoires of Article 5).
2 Bossuit, Guide to the “travaux préparatoires” of the ICCPR, p. 196.
3 Ibid., pp. 189-196.
4 Re K (a child) (secure accommodation order: right to liberty) [2001] 2 All ER 719 (CA) at [107].
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Днес в напредналите общества на Европа и Северна Америка обаче доверието
в институционалните решения на каквито и да било проблеми със социалния контрол и с грижата за децата и хората с психични разстройства е много ниско. В много
страни широкомащабните програми за деинституционализация през последните
няколко десетилетия доведоха до почти цялостно премахване на институциите. Самата институционализация, далеч от това да бъде решение на каквото и да било, се
схваща във все по-голяма степен сама по себе си като патогенен фактор и източник
на нарушения на основни човешки права. Редица научни изследвания последователно разкриват нейните пагубни ефекти върху физическото, емоционалното, социалното и когнитивното развитие на детето, особено в ранна възраст.1 В унисон с това,
правило 19.1 от Правилата от Пекин изисква „[…] настаняването на лице, което не е
навършило пълнолетие, в институция да е винаги крайна мярка и за минималния
необходим срок“. 2
Промяната на научното разбиране и на обществено-политическите нагласи
към институционализацията неизбежно се отразява върху практиката на международните органи за защита на правата на човека. От всички тях Комитетът по правата
на детето на ООН прояви особена активност и особена чувствителност към вредните
ефекти от всякакъв вид институционализация върху децата. От средата на 70-те години на миналия век насам в значителна по обем практика и ЕСПЧ разви чувствителност към институционализацията на лица с психични разстройства и установи
принципи, които стесниха значително възможностите за тяхното лишаване от свобода във всякакъв контекст.
Това реформаторство в практиката на ЕСПЧ обаче не обхвана лишаването от
свобода на деца по член 5.1d. За това има ред причини, основните от които са свързани с примитивните системи на настойничество, които действат в повечето държави
в Европа, и неадекватния достъп на децата до качествена правна помощ по дела извън контекста на наказателното обвинение. Практиката на Съда в този пункт е крайно оскъдна и в степента, в която е последователна – твърде консервативна и неразвита. Оскъдността на решенията е функция от ниския брой заведени дела и на фона
на широко разпространения произвол при лишаването от свобода на деца в много
европейски страни е свидетелство за дефицитите в достъпа до качествена правна
помощ на жертвите. Макар при установяването на правните принципи, приложими
към този вид лишаване от свобода, Съдът да не изключва член 5.1d от изискванията за защита срещу произвол, някои от решенията му са шокиращо допустителски
спрямо законодателство и правоприлагане, далеч от стандартите за необходимост и
пропорционалност, както и за правна сигурност, установени при другите хипотези
на лишаване от свобода по член 5.1.
Преди всичко текстът на член 5.1d представлява сериозно тълкувателно предизвикателство. Когато британското правителство предлага втората хипотеза в допълнение към първоначалното си предложение, то декларира, че „[м]ного деца, които се изправят пред съдилищата, не са извършили никакво правонарушение, а целта
на тяхното задържане е да се осигури изваждането им от вредно обкръжение, така че
1 Вж., например: MacLean, K. (2003) “The impact of institutionalization on child development”, Development and Psychopathology, Issue 4, December 2003; Bos, K., Fox, N., Zeanah, Ch., Nelson, Ch. (2009) “Effects of early psychological deprivation on the development of memory and executive function”, Frontiers in Behavioral Neuroscience, Vol. 3, September
2009; Bos, K., Zeanah, Ch., Fox, N., Drury, S., McLaughlin, K., Nelson, Ch. (2011) “Psychiatric Outcomes in Young Children with a History of Institutionalization”, Harvard Review of Psychiatry, Vol. 19, No. 1, January/February 2011; McCall,
R., van IJzendoorn, M., Juffer, F., Groark, C., Groza, V., Grotevant. H. (2012) Children Without Permanent Parents: Research,
Practice and Policy, Boston, Wiley-Blackwell. За скорошен преглед на литература върху опасността за детското
развитие вследствие на институционализацията вж. Nelson, Ch., Fox, N., Zeanah, Ch. (2014) Romania's Abandoned
Children: Deprivation, Brain Development and the Struggle for Recovery, Boston, Harvard University Press, pp. 124-154.
2 Beijing Rules, Rule 19.1.
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те да не попаднат под член 5.1с“.1 Тази интерпретация се разминава доста сериозно
със заявената в самия текст цел. Освен това, никой по онова време на масово използване на институционализация на деца за решаване на всякакви проблеми не повдига
въпроса в каква степен и дали изобщо лишаването от свобода е подходящо средство
за изваждане на деца от „вредно обкръжение“. Доста неадекватното от съвременна
гледна точка заявяване на целта на това задържане е последвано от едно не по-малко неадекватно решение на Комисията от декември 1979 г., Х. срещу Швейцария, което
е водещо за тълкуването на това предложение на разпоредбата на член 5.1d. По това
дело става дума за задържане на 16-годишно момче в продължение на осем месеца
в специализиран „център за наблюдение“ в контекста на разследване за кражба и
транспортни правонарушения. Целта на задържането е да бъде изготвен медицински и психиатричен доклад, въз основа на който да му бъде определена подходяща
възпитателна мярка. Комисията приема, че изготвянето на доклада е отнело доста
дълго време, но „[т]ози факт сам по себе си не поставя под съмнение целта на задържането или неговото съответствие с член 5.1d“. 2 По тази причина Комисията обявява
жалбата за недопустима като явно необоснована. В мотивите не става изобщо дума
за необходимостта и пропорционалността на задържането. Единственото, върху което се фокусира Комисията, е неговата формална съобразност с националния закон.
Проблем с тълкуването на целта възниква и при първата хипотеза на задържане. В текста на английския оригинал това е “educational supervision”, а в текста на
френския оригинал – “éducation surveillée”, термини, които са по-близки на български до „образователен надзор“. В официалния български текст обаче това е преведено като „възпитателен надзор“, по подобен начин както в официалните преводи на
руски, на сръбски, на черногорски и на македонски. В официалния превод на немски
е избран термина “überwachter Erziehung”, което е по-близо до „възпитателен“, отколкото до „образователен“ надзор. На повечето от останалите езици на държавите
членки са избрани термини, които са по-близки до „образователен“, отколкото до
„възпитателен“. Кой от термините, „възпитание“ или „образование“, ще бъде използван е важно с оглед на целта на задържането. Под образование се разбира целенасочен процес на опознаване на окръжаващия свят, обикновено посредством пряко или
косвено взаимодействие с преподавател, а под възпитание, нещо по-общо – култивиране на умения за живот в общество и формиране у възпитавания на определена
ценностна система.
Според някои интерпретации задържането по първата хипотеза на член 5.1d
е оправдано за изпълнение на „[…] законово задължение, обикновено по националното право, изискващо децата да посещават училище“. 3 Наистина, в редица решения
ЕСПЧ намира нарушение на член 5.1, когато установява, че на задържаното лице не
е осигурен достъп до образование. Такъв например е случаят в решението по делото
Буамар срещу Белгия от 1988 г. с неколкократното задържане в следствен затвор на
16-годишен младеж с девиантно поведение за целите на „възпитателния надзор“,
без обаче в този затвор да е осигурено някакво образование. Според Съда, ако една
страна е избрала система на задържане за целите на възпитателния надзор, тя
„[…] има задължението да създаде подходящи институции, които съответстват на изискванията за сигурност, както и на образователните цели на
закона от 1965 г., за да може да отговори на изискванията на член 5.1d от Конвенцията […] Задържането на млад мъж в следствен затвор в условия на изолация и без подкрепа от персонал с педагогическо образование не може да се
1 ECmHR, Travaux préparatoires of Article 5, § 18.
2 ECmHR, X. v. Switzerland, No. 8500/79, Decision of 15 December 1979.
3 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, p. 320.
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смята за осъществяване на каквато и да е образователна цел“.1
Съдът допуска задържане на деца, на които временно не е осигурен достъп до
образование, но само ако това е „[…] бързо последвано от прилагане на [образователен] режим в учреждения (от открит или от закрит тип), предназначени и достатъчно добре оборудвани за целта“. 2 В по-късната си практика Съдът следва този подход.3
Тясното обвързване на „възпитателен надзор“ със задължението да се посещава училище обаче не винаги съответства на значението, което Съдът придава на този
термин, тъй като той допуска задържане на деца с тази цел без тяхното включване
във формално образование. Така в решението си по делото Конярска срещу Обединеното кралство от 2000 г. Съдът приема, че член 5.1d допуска задържане за възпитателен
надзор на „ненавършило пълнолетие лице“, което е различно от задържане на лице,
което е под задължителната за обучение възраст по националното законодателство.
Той също така разграничава задържането „с цел възпитателен надзор“ от задържане, при което на лицето е актуално осигурено включване в образователни дейности. Жалбоподателката по това дело е 17-годишна, страда от психично разстройство
и е задържана за пет месеца в център за задържане на ненавършили пълнолетие
лица заради опасност от агресивно поведение и от самоувреждане, мярка, която е
оспорена както от нея, така и от нейните родители. В центъра се предлагат някакви
образователни дейности, но поради факта, че образованието на национално ниво е
задължително само до 16-годишна възраст, тя не е задължена да взема участие в тях.
Съдът приема, че задържането е било с цел „възпитателен надзор“, който обаче не
бива да се
„[…] приравнява ригидно към обучение в класна стая. По-специално, в
настоящия контекст на млад човек, поставен под грижата на местните власти,
възпитателният надзор следва да обхване разни аспекти на осъществяването
от местните власти на родителските права в интерес и в защита на засегнатото лице“.4
В стремежа си да не бъде ригиден в дадения случай Съдът разширява обема
на понятието за „възпитателен надзор“ до степен в него да е възможно да се включат
широк кръг въздействия, за които органът, който постановява или осъществява задържането, прецени, че е в интерес или в защита на детето.
Това разбиране на „възпитателния надзор“ не дава възможност на Съда да разграничи между три вида лишаване от свобода в този контекст:
• Наказателно, налагано за определен срок, насочено към индивидуална и
генерална превенция в отговор на девиантно поведение от страна на детето;
• Социално, медицинско или образователно, което се налага с цел защита от
насилие или друг вид сериозно увреждане, чийто източник е семейството,
или когато детето е заплашено от насилие или увреждане в резултат от
собственото си поведение, за кратък срок и само докато мерките са необходими;
• Институционализация изцяло с цел грижа за деца, които не са застрашени
от насилие или друго увреждане и чието поведение не нарушава норми,
които са приложими спрямо възрастните.
1 ECtHR, Bouamar v. Belgium, § 52.
2 Ibid., § 50.
3 ECtHR, D.G. v. Ireland, No. 39474/98, Judgment of 16 May 2002, §§ 81-84; ECtHR, Ichin and Others v. Ukraine, Nos.
28189/04 and 28192/04, Judgment of 21 December 2010, § 39; ECtHR, Blokhin v. Russia, No. 47152/06, Judgment of 14
November 2014, §§ 112-113.
4 ECtHR, Koniarska v. the United Kingdom, No. 33670/96, Decision of 12 October 2000. Вж. също: ECtHR, D.G. v. Ireland, §
80; ECtHR, Ichin and Others v. Ukraine, § 39; ECtHR, P. and S. v. Poland, No. 57375/08, Judgment of 30 October 2012, § 147;
ECtHR, Blokhin v. Russia, § 110.
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Разграничаването между горните хипотези е необходимо преди всичко поради това, че лишаването от свобода е в различна степен оправдано във всяка една от
тях. В последната, съгласно съвременния подход към детското развитие, за разлика
от този отпреди 60 години, то не е оправдано в никаква степен. Насоките от Рияд, на
свой ред, допускат институционализация на деца като крайна мярка, налагана за
минимално необходимия период, само в следните хипотези:
„(а) Когато детето или младият човек страда от увреждане, което му е причинено от родители или настойници;
(b) Когато с детето или младия човек е злоупотребено сексуално, физически
или емоционално от родители или настойници;
(c) Когато детето или младият човек са били занемарени, изоставени или експлоатирани от родители или настойници;
(d) Когато детето или младият човек са били обект на физически или нравствени заплахи поради поведението на родителите или настойниците;
(e) Когато с поведението си детето или младият човек се излагат на сериозна
физическа или психологическа опасност и нито родителите, настойниците, самото дете/ млад човек или общността, в която расте, са в състояние да
предотвратят опасността с други средства освен институционализация“.1
Разграничението между различните хипотези на лишаване от свобода за „възпитателен надзор“ е от ключово значение и за формулиране на адекватен подход към
защитата от произволно лишаване от свобода. То е необходимо и доколкото, ако не
всички, то значителна част от случаите, свързани с лишаване от свобода на деца с
девиантно поведение, и особено тези, свързани с дългосрочно лишаване от свобода
в затворени институции, биха попаднали в автономното понятие на ЕСПЧ за „наказателно обвинение“. А то води със себе си както засилена съдебна защита срещу
противозаконно или произволно лишаване от свобода, така и засилени гаранции за
справедлив съдебен процес по член 6 от Конвенцията.
Решението по делото А. и други срещу България от 2011 г. е свидетелство за неблагополучията на подхода на Съда към лишаването от свобода на деца с цел „възпитателен надзор“. Жалбоподателките са пет момичета, настанени във възпитателно училище-интернат (ВУИ) за бягство от къщи, бягство от училище, сексуални
контакти с пълнолетни и проституция – все деяния, които не представляват правонарушение, когато са извършени от пълнолетни. Четири от тях са непълнолетни, а
една е малолетна към времето на събитията. Те са настанени, както е обичайно по
реда на Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, за максималния срок от три години, но реалният срок на пребиваването
им във ВУИ варира от седем месеца и половина до две години и два месеца, като за
повечето от тях е около две години. За една от жалбоподателките настаняването във
ВУИ е първа мярка по реда на този закон. Три от тях са настанени във ВУИ с мотивирани съдебни решения, а другите две – с немотивирани протоколни определения в
явно нарушение на изискванията на ЗБППМН. В нито един от случаите не е имало
преразглеждане на мярката от съд в кратък срок с цел преценка на нейната продължаваща необходимост. Една от жалбоподателките преди настаняването си във ВУИ е
била настанена в кризисен център за деца, институция, създадена по реда на Закона
за закрила на детето, чиято основна цел е защита и грижа (а не превъзпитание).
Основните оплаквания на жалбоподателките са за наказателния характер на
настаняването им във ВУИ. Те аргументират, че характерът му е именно наказате1 Riyadh Guidelines, § 46. На друго място Насоките от Рияд изискват националните законодателства да не
пенализират по никакъв начин спрямо дете поведение, което не е правонарушение, когато е извършено от
възрастен (Ibid., § 56).
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лен, като се има предвид целта на закона, която е „борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“, както и целта и предполагаемия ефект на
затварянето (настаняването) им, мотивирано с тяхното „антисоциално поведение“,
а именно, да бъдат възпрени от последното. Много от решенията за настаняване по
реда на този закон и по други дела, не само по техните, са мотивирани с възпиращия
ефект на настаняването1 и като правило са за определен срок, най-често максималния тригодишен, който трябва да се „изтърпи“, т.е. настаняването се приема като
санкция. Към това следва да се добави и характерът на настаняването – лишаване от
свобода за продължителен период от време. На практика, системата на налагане на
„възпитателни мерки“ е паралелна и различна наказателна система в България за
деца, наследена от комунистическия режим, независимо че официално не е част от
наказателното правораздаване. 2 Такова, впрочем, е и официалното виждане на българското правителство, изразено в Концепцията за държавна политика в областта на
правосъдието за детето, приета няколко месеца преди произнасянето на решението.
В нея се отбелязва изрично, че „[л]ипсва ясно разграничение между наказание и възпитателно-закрилна мярка, което придава на цялата държавна политика силно изразен репресивен характер“, а за санкционирането на противообществените прояви
по реда на ЗБППМН се казва, че „[…] отдава предимство на репресивния метод и влиза
в противоречие с конституционноустановени и международноправни принципи за
гражданските права“.3
В решението си по делото А. и други срещу България Съдът приема, че настаняването във ВУИ, както впрочем и настаняването в кризисен център за деца, е легитимна мярка за осигуряване на възпитателен надзор по първата хипотеза на член
5.1d. Според него тази разпоредба допуска лишаване от свобода на дете „[…] независимо от това дали то е заподозряно като извършител на престъпление, или е само дете
„в риск““.4 Нещо повече, държавата има позитивни задължения да осигури закрилата
на децата, която включва и тяхното откъсване от среда, която е неблагоприятна за
тях.5 Лишаването от свобода за три години във ВУИ според Съда може да бъде необходимо и пропорционално средство за постигане на тази цел. Той изследва само
формалната законосъобразност на мярката и съответствието на мястото на нейното
изпълнение с нейната цел и, след като не вижда там проблем,6 оставя значителна
част от останалите преценки на усмотрението на националните органи, като обявява оплакванията за настаняването във ВУИ за явно недопустими.
Доста озадачаващ по това дело е и подходът на Съда към необходимостта и
пропорционалността. Тъй като жалбоподателките твърдят, че лишаването им от
свобода във ВУИ има наказателен характер, в съответствие с практиката на ЕСПЧ
по отношение определянето на наказание, те не повдигат въпрос за необходимостта
1 Вж. сред многото решения в тази насока: Районен съд – Велико Търново (2011), № 1466/2011; Окръжен съд
– Ямбол (2010), № 504/2010; Районен съд – Котел (2011), № 43/2011; Районен съд – Русе (2008), № 1517/2008;
Районен съд – Пещера (2009), № 16/2009.
2 Такава е и оценката на Комитета по правата на детето на ООН при разглеждането на докладите на страни
(всички те бивши или настоящи комунистически). Вж.: CRC, Concluding observations: Bulgaria, CRC/C/BGR/CO2, 23
June 2008, § 69с; CRC, Concluding observations: Ukraine, CRC/C/UKR/CO/3-4, 21 April 2011, §§ 85-86; CRC, Concluding
observations: Tajikistan, CRC/C/TJK/CO/2, 5 February 2010, §§ 72-73; CRC, Concluding observations: Kazakhstan, CRC/C/15/
Add.213, CRC/C/15/Add.213, § 66; CRC, Concluding observations: Czech Republic,CRC/C/CZE/CO/3-4, 4 August 2011, § 69;
CRC, Concluding observations: Cuba, CRC/C/CUB/CO/2, 20 June 2011, § 54.
3 Концепция за държавна политика в областта на правосъдието на детето, приета с Решение на Министерския
съвет от 3 август 2011 г. (по-нататък за краткост Концепция в областта на правосъдието за детето), достъпна на:
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=117.
4 CEDH, A. et autres c. Bulgarie, § 66.
5 Ibid., § 73.
6 Въпреки неяснотата на термина „противообществена проява“ – вж. по-горе 3.1.
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и пропорционалността на мярката. Съдът на свой ред приема, че мярката попада в
обхвата на член 5.1d, след което, без да повдига служебно този въпрос, „[…] констатира, […] че въпреки че не е сигурно, че останалите жалбоподателки са били обект на
предходни възпитателни мерки преди настаняването си, те не са се оплакали, че не
са получили по-малко строги мерки преди своето настаняване“.1 Съдът не изследва
въпроса с продължаващата необходимост и с пропорционалността на мерките във
всеки отделен случай отвъд формалното изискване на ЗБППМН (което освен това не
е спазено във всички случаи), настаняването във ВУИ да е предшествано от друга,
по-малко рестриктивна мярка.
Лишаването от свобода е посегателство срещу едно от основните човешки права, което схемата на Конвенцията поставя на висок пиедестал. От всички групи, за
които такава възможност е предвидена в член 5.1, децата са навярно най-уязвими, а
ефектът от лишаването от свобода в крехката възраст, в която се изгражда човешката
личност – най-деструктивен. Това се отнася както за мерките, които са реакция на
девиантно поведение, така и за тези, чиято цел е грижа за деца в риск. Постигането
на образователна или възпитателна цел чрез затваряне зад решетки, ограничаване
на придвижването, подлагане на безлична институционална рутина и чрез всички
други ограничения, присъщи на лишаването от свобода, е чуждо на педагогиката
на едно съвременно свободно общество. Самото средство е рушащо и не служи за
никаква градивна цел. По тези причини всяко лишаване от свобода на дете следва
да се явява за оценка на своята обоснованост пред национален или пред международен трибунал с оборима презумпция за своята недопустимост. За съжаление, до това
международната юриспруденция има да извърви още дълъг път.

6.

Гаранции за защита от противозаконно и произволно
лишаване от свобода

Разпоредбите на член 9.2-9.4 от Пакта и на член 5.2-5.4 от Конвенцията целят
защита от противозаконно и от произволно лишаване от свобода. Член 9.3 от Пакта
и член 5.3 от Конвенцията се отнасят изключително до лишаване от свобода в досъдебни наказателни или квази-наказателни производства. Членове 9.2 и 9.4 от Пакта
и 5.2 и 5.4 от Конвенцията се отнасят до всякакви видове лишаване от свобода.
6.1. Уведомяване за основанията за ареста/ задържането и за предявените
обвинения
Както член 9.2 от Пакта, така и член 5.2 от Конвенцията гарантират правото
на уведомяване за основанията на ареста, а когато той е свързан с наказателно обвинение – и за обвиненията, които се предявяват на арестувания/ арестуваната. Двете
разпоредби се различават във формулировките си. В текста на Пакта става дума за
задължение за уведомяване за основанията за ареста „в момента на арестуването“
и за информиране за всички обвинения „незабавно“ (promptly, dans le plus court délai),
докато в текста на Конвенцията става дума за уведомяване и за двете „незабавно“. На
теория това означава една по-голяма бързина на уведомяването при първото от двете задължения по Пакта. Такова е и тълкуванието в доктрината. 2 Практиката на КПЧ
и на страсбургските органи на настоящия етап обаче не предлага ясни индикатори
за разграничаване между задължението за уведомяване „в момента на арестуването“ и това за „незабавно“ уведомяване. Другата разлика във формулировките е в липсата на задължение по Пакта за информиране на задържаното лице „на разбираем
1 Ibid., § 73.
2 Вж.: Nowak, CCPR Commentary, р. 228.
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за него език“. В този пункт обаче Общ коментар № 35 на КПЧ е категоричен, че такова
задължение съществува и по Пакта.1
И в двете формулировки става дума за „арест“, в тях липсва „задържане“. Но
тъй като „арестът“ е само първоначалният акт на поставянето на лицето под физически контрол, би било противно на всякаква логика задържането като такова да бъде
изключено от обхвата на задължението за уведомяване. 2 Употребата единствено на
„арест“ е по-скоро свързана с изискването за бързина. Уведомяване е дължимо дори
когато правното основание за лишаването от свобода е изменено, докато лицето е
задържано, тоест, когато изобщо не е имало нов арест, като например в случай че
лице, настанено принудително в психиатрично заведение, извърши престъпление и
се наложи да бъде задържано под стража.3
Уведомяването има две цели. Преди всичко това е, по израза на ЕСПЧ, „елементарната защита“, изискваща всяко арестувано лице да знае причината за своя арест.4
Другата цел е свързана с тази по член 5.4. В решението на Съда по делото Ван дер Леер
срещу Нидерландия от 1990 г. той отбелязва, че „[н]икой, който има право да обжалва
законосъобразността на задържането си в кратък срок, не би могъл да се възползва
от това право, ако не е адекватно уведомен за причините, поради които е лишен от
свобода“. 5 А в още по-старото си решение Х. срещу Обединеното кралство от 1981 г.
Съдът разглежда задължението на държавата за уведомяване за причините за задържането като произтичащо от член 5.4.6 Според КПЧ също „[…] едно от най-важните
основания за изискването за „незабавно“ уведомяване за наказателното обвинение е
да даде възможност на задържаното лице да иска незабавно решение за законосъобразността на неговото/ нейното задържане от компетентен съдебен орган“.7
Правото на уведомяване има четири основни аспекта, свързани със:
• Срока на уведомяването след ареста;
• Начина, по който се съобщава информацията;
• Съдържанието на информацията, която се съобщава; и
• Езика, на който се съобщава.
По отношение на срока практиката на КПЧ не дава съвсем ясни указания за
това, какво следва да се разбира под „в момента на задържането“ и „незабавно“. При
повечето от делата, по които Комитетът намира нарушения на член 9.2 в този пункт,
не е било налице уведомяване в продължение на месеци, а в някои – изобщо.8 Малкото практика извън тези хипотези насочва към извода, че забавяне за уведомяване
за наказателно обвинение между три часа и два дни би било в нарушение на член
9.2. Така, в решението по делото Исмаилов против Узбекистан от 2011 г. КПЧ намира,
че забавяне на информиране за наказателното обвинение срещу жалбоподателя в
продължение на два дни е в нарушение на член 9.2.9 В решението по делото Хил и
Хил срещу Испания от 1997 г. забавяне на информиране за наказателно обвинение
1 HRC, General Comment No. 35, § 26. Практиката, към която Комитетът насочва в коментара, обаче не е съвсем
категорична в тази насока.
2 Вж.: ECtHR, Van der Leer v. the Netherlands, No. 11509/85, Judgment of 22 January 1990, § 28. По това дело става
дума за уведомяване на лице с психично разстройство. Съдът намира нарушение на член 5.2, въпреки че
разпоредбата на член 5.1е, която служи за легитимно основание на задържането, изобщо не говори за „арест“.
3 Вж.: Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, p. 457.
4 ECtHR, Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, § 40.
5 Ibid., § 28.
6 ECtHR, X. v. the United Kingdom, § 66. Съдът изоставя този подход в по-късната си практика.
7 HRC, Campbell v. Jamaica, No. 248/1987, Views of 30 March 1992, § 6.3.
8 Вж. Nowak, CCPR Commentary, р. 229.
9 HRC, Ismailov v. Uzbekistan, No. 1769/2008, Views of 25 March 2011, § 7.2. Вж. също: HRC, Ashurov v. Tajikistan,
No. 1348/2005, Views of 20 March 2007, § 6.4.
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в продължение на три часа след задържането не е в нарушение на изискването за
„незабавност“.1
В практиката си по отношение на срока ЕСПЧ приема, че тя е зависима от конкретните обстоятелства по делото. Правоприлагащите органи биха изпълнили задължението си за уведомяване, ако го направят в рамките на „няколко часа“. 2 Що
се отнася до съдържанието, Съдът дава възможност на властите да бъдат гъвкави,
като допуска, в интерес на бързината, фактическите и правните основания да бъдат
съобщавани в момента на ареста на прост и разбираем за задържаното лице език, но
не непременно в тяхната цялост.3 Когато арестът е с цел екстрадиция, съдържанието
на информацията е допустимо да бъде дори още по-откъслечно.4
ЕСПЧ прилага гъвкав подход и по отношение на начина на съобщаване, но
отива твърде далеч в тази посока, допускайки първоначалните дефицити в уведомяването да бъдат наваксвани от последващи действия на правоприлагащите органи,
като например разпити, от съдържанието на които задържаното лице, според Съда,
би следвало да е в състояние да се досети за основанията за своя арест, без да е необходимо те да му се съобщават специално. В този случай Съдът дори не говори за
„съобщаване“, а за „довеждане до вниманието“ на лицето на основанията за ареста.5
На свой ред, Комисията допуска, че лицето няма нужда да бъде уведомявано изрично за основанията за своя арест когато те са очевидни от съпътстващите обстоятелства6. Както правилно отбелязват някои наблюдатели, тази практика е недопустимо
разводняване на една от основните гаранции срещу противозаконно и произволно
лишаване от свобода.7
6.2. Гаранции при задържане по подозрение за извършено
правонарушение
Пактът и Конвенцията предвиждат специални гаранции спрямо лицата, които се задържат по подозрение за извършено правонарушение, 8 тоест в хипотезата на
член 5.1с от Конвенцията. Тези гаранции се съдържат в член 9.3 от Пакта и в член
5.3 от Конвенцията и включват: изправяне на лицето автоматично и „незабавно“
(promptly, aussitôt) пред съдия или пред друго длъжностно лице, упълномощено от
закона да изпълнява съдебни функции; право на гледане на неговото/ нейното дело
в „разумен срок“ и право на освобождаване преди гледане на делото с възможност
за предоставяне на гаранции за явяване в съда. И трите гаранции са в отговор на
признанието за особената ценност на правото на лична свобода и целят защита от
противозаконно и произволно лишаване от свобода. Те са в допълнение към общоприложимите гаранции по член 9.4 от Пакта и член 5.4 от Конвенцията, предвиждащи право на съдебен преглед на законността на лишаването от свобода по искане на
задържания „в кратък срок“.
1 HRC, Hil and Hil v. Spain, No. 526/93, Views of 2 April 1997, § 12.2. Комитетът обаче приема, че по това дело
са налице „изключителни обстоятелства“, свързани с необходимостта от осигуряване на преводач за двамата
задържани (HRC, General Comment No. 35, § 27).
2 ECtHR, Kerr v. the United Kingdom, No. 40451/98, Decision of 7 December 1999; ECtHR, Fox, Campbell and Hartley v. the
United Kingdom, § 42.
3 ECtHR, Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, § 40; ECtHR, Murray v. the United Kingdom, No. 14310/88, Grand
Chamber judgment of 28 October 1994, § 72. Но „простото споменаване“ на основанията за ареста без нищо повече
е недостатъчно (ECtHR, Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, § 41).
4 ECtHR, Kaboulov v. Ukraine, No. 41015/04, Judgment of 19 November 2009, § 144.
5 ECtHR, Murray v. the United Kingdom, § 77.
6 ECmHR, Freda v. Italy, No. 8916, Decision 7 October 1980.
7 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, p. 337.
8 И в този случай става дума не за всякакво правонарушение, а за такова, което е предвидено в наказателен закон
или което е предмет на „наказателно обвинение“ според автономното разбиране на това понятие от КПЧ и
от ЕСПЧ.
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Първият въпрос, който възниква във връзка с разпоредбите на член 9.3 и член
5.3 е защо тези гаранции са предоставени само на лицата, които са обект на наказателно обвинение, но не и на другите групи, чиято свобода също така може да се
отнема легитимно.1 Практиката и доктрината за съжаление не предлагат убедителна обосновка на това. По няколко дела, включително такива пред Голямата камара,
ЕСПЧ приема, че автоматичният и незабавен съдебен контрол на задържането на
лицата, които са обект на наказателно обвинение, е необходим, тъй като те могат да
бъдат жертви на малтретиране и като такива „[…] могат да не са в състояние да отправят жалба до съдия за преглед на тяхното задържане“, както и поради това, че сред
тях може да има уязвими групи „[…] като психично болни или такива, които не разбират езика на правоприлагащия орган“. 2 В Общ коментар № 35 КПЧ също възприема
тази обосновка.3 Тези причини обаче не са относими само към лицата, които са обект
на наказателно обвинение, а в една или друга степен към всички други категории по
член 5.1 от Конвенцията. Нещо повече, някои от последните, като например децата,
включително малолетните, които се задържат за целите на „възпитателния надзор“,
така както той се разбира от страсбургските органи, тоест включващ също така и
настаняване в институция след като детето е извършило деяние, което може да се
квалифицира като сериозно престъпление, имат повече причини да бъдат изправени автоматично пред съдия в сравнение с възрастните заподозрени или обвиняеми.
По редица дела както пред ЕСПЧ, така и пред КПЧ, е възниквал въпросът кой
друг освен съдия може да бъде „длъжностно лице, упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции“. По-специално, що се отнася до България, още в решението по делото Асенов и други срещу България от 1998 г., което засяга задържането
на 14-годишно дете по наказателно обвинение, възниква въпросът може ли това да
бъде представител на прокуратурата, която е част от съдебната власт. Съдът отговаря на този въпрос категорично отрицателно и намира нарушение на член 5.3. Според
него въпросното длъжностно лице следва да е независимо както от изпълнителната власт, така и от страните по делото и да е безпристрастно. „[А]ко се окаже по
това време, че „длъжностното лице“ може по-късно да вземе участие в последвалото
наказателно производство на страната на прокуратурата, неговата независимост и
безпристрастност може да се поставят под въпрос“.4 Този подход, както преди, така и
след Асенов, Съдът утвърждава и по други дела, включително в решения на Голямата
камара.5 Подобен е и подходът на КПЧ.6
Основният въпрос за разглеждане от съдията или от „длъжностното лице“ е
законосъобразността на задържането, включително наличието на обосновано подозрение. В практиката си ЕСПЧ приема, че прегледът следва да бъде достатъчно широк, за да включи всички въпроси, подкрепящи или отхвърлящи необходимостта от
задържане.7 Също така, органът следва да е оправомощен да разпореди освобождаването на задържания. Но не е необходимо въпросът за законността на задържането
и за неговото продължаване или за евентуалната промяна на мярката за неотклоне1 Член 7.5 от Американската конвенция за правата на човека гарантира правото на всеки задържан, без оглед
на основанието за задържане, да бъде „изправен незабавно пред съдия или пред друго длъжностно лице,
упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции“
2 ECtHR, McKay v. the United Kingdom, § 34. Вж. също: ECtHR, Aquilina v. Malta, No. 25642/94, Grand Chamber judgment
of 29 April 1999, § 49; ECtHR, Medvedyev and Others v. France, § 118; ECtHR, Ladent v. Poland, § 74. Тези основания се
приемат, или поне не се проблематизират, и в доктрината. Вж. например: Van Dijk, van Hoof, van Rijn, Zwaak,
Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, p. 487; Trechsel, Liberty and Security of Person, p. 333.
3 HRC, General Comment No. 35, § 34.
4 ECtHR, Assenov and Others v. Bulgaria, No. 24760/94, Judgment of 28 October 1998, § 146.
5 Вж. например: ECtHR, McKay v. the United Kingdom, § 35; ECtHR, Medvedyev and Others v. France, § 124.
6 Вж.: HRC, General Comment No. 35, § 32, с отпратка към относима практика.
7 ECtHR, Aquilina v. Malta, § 52.
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ние от задържане в друга да се решават заедно от един и същ съд при първоначалния
преглед.1
Изискването на „незабавност“ в практиката както на КПЧ, така и на ЕСПЧ не
допуска големи възможности за гъвкавост от страна на националните власти. По
делото Брогън и други срещу Обединеното кралство от 1988 г. ЕСПЧ приема, че дори
когато става дума за задържани по обвинение в тероризъм, закъснение от четири
дни и шест часа „[…] попада извън строгите ограничения във времето, допустими от
първата част на член 5.3“. 2 В решението си по делото Маккей Голямата камара, отпращайки към Броган, определя, че максималният срок за изправяне на задържаното
лице пред съдия е четири дни.3 Този срок обаче е условен и не означава, че не би
имало нарушение и при по-кратки срокове, ако компетентните органи не са проявили дължимата експедитивност в подготовката на делото за неговото разглеждане
от съд. В действителност в практиката както на Съда, така и на КПЧ такива случаи
има. Така по делото Канджов срещу България от 2008 г. ЕСПЧ намира нарушение на
член 5.3 в случай на изправяне пред съдия на жалбоподателя след три дни и 23 часа.
Съдът приема, че властите са били длъжни да направят това по-рано, ако не е имало
„специални затруднения или изключителни обстоятелства“.4 По подобен начин по
делото Гуцанови срещу България от 2013 г. Съдът намира нарушение в случай на изправяне пред съдия на единия от жалбоподателите след три дни, пет часа и тридесет
минути. Съдът взема предвид неговата психическа уязвимост след като е бил подложен на унизително отнасяне по време на ареста, както и липсата на каквито и да е
обстоятелства, оправдаващи решението да не бъде изправен пред съдия през втория
и третия ден от задържането му.5 По делото Ипек и други срещу Турция от 2009 г., в което става дума за наказателно обвинение спрямо три 16-годишни деца, Съдът намира
нарушение на член 5.3, въпреки че те са били изправени пред съдия три дни и девет
часа след ареста им. Съдът взема предвид преди всичко фактът, че те са непълнолетни към времето на събитията, а, в допълнение – липсата на адвокатска защита по
време на тяхното полицейско задържане, както и това, че по време на задържането
им единственото действие, в което са участвали е техният разпит.6
В практиката си КПЧ също намира нарушения на член 9.3 в случаи на изправяне пред съдия за период, по-кратък от четири дни.7 На свой ред, в Общ коментар
№ 10 Комитетът по правата на детето изисква особена експедитивност в случаи на
задържане на дете по наказателно обвинение. В такива ситуации детето следва да
се изправя пред компетентния орган в рамките на 24 часа, а законността на неговото/нейното задържане под стража следва редовно да се преразглежда служебно, „за
предпочитане на всеки две седмици“. 8 Общ коментар № 10 тълкува член 37d от Конвенцията за правата на детето, в който не става дума за наказателно обвинение, а за
правото на детето да обжалва законността на своето лишаване от свобода, каквото и
да е то, пред независим и безпристрастен орган. Коментарът, от друга страна, е фоку1 ECtHR, McKay v. the United Kingdom, § 47.
2 ECtHR, Brogan and Others v. the United Kingdom, Nos. 11209/84, 11234/84, 11266/84 and 11386/85, Judgment of
29 November 1988, § 62.
3 ECtHR, McKay v. the United Kingdom, § 47.
4 ECtHR, Kandzhov v. Bulgaria, No. 68294/01, Judgment of 6 November 2008, § 66.
5 CEDH, Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, Arrêt du 15 octobre 2013, § 159.
6 ECtHR, Ipek and Others v. Turkey, Nos. 17019/02 and 30070/02, Judgment of 3 February 2009, § 36.
7 HRC, Borisenko v. Hungary, No. 852/1999, Views of 14 October 2002, § 7.4. Жалбоподателят е изправен пред съдия
след три дни. КПЧ намира нарушение поради „липса на обяснение относно необходимостта от задържането на
автора за този период“.
8 CRC, General Comment No. 10, § 83. В Общ коментар № 35 КПЧ поддържа стандарта на КПД за максималното
24-часово изправяне пред съдия (§ 33).
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сиран върху правосъдието за деца в конфликт със закона. В него КПД не прави необходимите разграничения, за да стане ясно какъв е относимият стандарт за формата
и бързината на съдебния контрол в случай на деца, които се лишават от свобода, без
да са обект на наказателни обвинения.
Изискването за „незабавност“, от друга страна, може да надхвърли далеч максимума от четири дни в случаи на задържане на лица при извънредни обстоятелства. Така по делото Медведев срещу Франция от 2010 г. Голямата камара на ЕСПЧ не
намира нарушение на член 5.3 в случай на задържане на голяма група моряци в
открито море по подозрение в трафик на наркотици. Те са изправени пред съдия едва
след като са доведени на брега след 13 дни. Съдът обаче не намира нарушение, тъй
като ескортирането им и изправянето им пред съдия-следовател не е отнело повече
време от това, което е необходимо предвид на обстоятелствата.1
Член 5.3 гарантира и правото на задържаното лице на гледане на неговото/
нейното дело в разумен срок. В практиката на ЕСПЧ този срок тече от деня на ареста
до деня на осъждането от първоинстанционния съд. 2 Периодът на задържане между
осъдителната присъда на първа инстанция и окончателното решение по обжалванията не попада в обхвата на член 5.3. Съдът се ръководи от преценка на характера на обвинението и необходимостта от непрекъснати действия на разследващите
органи когато лицето е задържано и не фиксира срокове. Така Съдът намира, че в
някои сложни откъм факти дела периоди на задържане в досъдебни производства
от четири 3 и дори пет години и половина 4 не нарушават изискването за „разумен
срок“, ако правоприлагащите органи са действали с необходимата експедитивност и
не е имало периоди на бездействие. В решението си по делото Тошев срещу България
от 2006 г. обаче Съдът приема, че задържането под стража за близо шест години за
престъпление, което не включва насилие, е само по себе си нарушение на член 5.3.5
По отношение на сроковете за задържане на деца Комитетът по правата на
детето в Общ коментар № 10 не се колебае да ги фиксира. Той изисква срокът за разглеждане на делото до първата съдебна инстанция в случай на задържане да не надхвърля 30 дни, а общият срок до постановяването на присъдата, който включва и възможността за отлагане на делото на съдебната фаза, да не надхвърля шест месеца.6
Препоръка (2003)20 от 24 септември 2003 г. на Комитета на министрите на Съвета на
Европа също изисква срокът на задържане по наказателно обвинение на лице, което
не е навършило пълнолетие, в общия случай да не надхвърля шест месеца, като допуска изключение от това правило само при изключителни обстоятелства.7 Пактът
съдържа специална разпоредба, свързана със срока на задържане, член 10.2b, според
която лицата, които не са навършили пълнолетие, следва да бъдат съдени „колкото е
възможно по-бързо“.8 Тези специфични стандарти оказват влияние на практиката на
ЕСПЧ. В решението си по делото Нарт срещу Турция от 2008 г. Съдът намира наруше1 ECtHR, Medvedyev and Others v. France, §§ 131-134. За другата относима практика на ЕСПЧ свързана с подобни
обстоятелства вж: Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, p. 340.
2 Вж. сред многото решения: ECtHR, Ilijkov v. Bulgaria, No. 33977/96, Judgment of 26 July 2001, §§ 33, 76; ECtHR,
Kalashnikov v. Russia, No. 47095/99, Judgment of 15 July 2002, § 110.
3 ECtHR, W. v. Switzerland, No. 14379/88, Judgment of 26 January 1993, § 29.Това дело засяга обвинения във финансови
измами, чието разследване е отнело много време. В допълнение, ЕСПЧ взема предвид и поведението на
жалбоподателя, който обжалва многократно задържането си.
4 ECtHR, Chraidi v. Germany, No. 65655/01, Judgment of 26 October 2006, § 47. Това дело засяга сериозни обвинения
в международен тероризъм с три смъртни случая и повече от сто други жертви.
5 ECtHR, Toshev v. Bulgaria, No. 56308/00, Judgment of 10 August 2006, § 72.
6 CRC, General Comment No. 10, § 83.
7 Recommendation (Rec (2003)20) of the Committee of Ministers of the Council of Europe concerning new ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice, adopted on 24 September 2003, § 16.
8 Според Новак това означава по-бързо отколкото изискването за „разумен срок“ (Nowak, CCPR Commentary, p. 233).
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ние на член 5.3 в случай на досъдебно задържане за 48 дни на 17-годишен младеж,
обвинен във въоръжен грабеж, приемайки, че това е твърде дълъг срок сам по себе
си предвид на възрастта на жалбоподателя, както и предвид на факта, че той е бил
настанен в затвор заедно с пълнолетни лица.1
По отношение на обосноваването на продължаващо задържане, в практиката
на ЕСПЧ се открояват четири основания за отказ от освобождаване под гаранция:
• Риск от укриване на задържания. Тази заплаха не може да се определя само
въз основа на тежестта на обвинението и строгостта на предвиденото наказание2 . Рискът от укриване следва да се преценява на базата на комплексна
оценка на характера на задържания, неговия/ нейния морал, осигуреност
с жилище, трудова заетост, собственост, семейни връзки и други контакти
вътре в страната.3
• Създаване на пречки за правилното протичане на наказателното производство. Те могат да бъдат разнообразни – унищожаване на документи,
предупреждаване на или сговаряне с други заподозрени, натиск върху свидетели. Какъвто и да е случаят, това основание следва да е подкрепено от
конкретни факти.4 С течение на времето рискът от създаване на пречки за
правилното протичане на наказателното производство намалява.5
• Предотвратяване на престъпление. Това основание, което намираме в старата практика на ЕСПЧ, може да послужи за отказ от освобождаване под
гаранция, ако има някакви основания да се предполага, че задържаният/
задържаната може да извърши друго сериозно престъпление, подобно на
това, за което е задържан/а.6 Предишни осъждания могат да се вземат предвид в подкрепа на такова предположение.7
• Запазване на обществения ред. Това, стъпващо върху твърде хлъзгава почва основание, предложено първоначално в решението по делото Летелие
против Франция от 1991 г. допуска отказ от освобождаване в ситуации, в
които „[…] поради своята особена тежест и публичната реакция към тях,
някои престъпления могат да предизвикат обществени вълнения, които
могат да обосноват досъдебното задържане под стража“. Това обаче може
да се вземе предвид само в „изключителни обстоятелства“ и само ако се
основава на факти, които могат да докажат, че освобождаването на заподозрения/ обвиняемия може действително да доведе до смущения на
обществения ред. 8

1 ECtHR, Nart v. Turkey, No. 20817/04, Judgment of 6 May 2008, §§ 33-34. Вж. също така за подобен подход, който
взема предвид специфичната уязвимост в досъдебното задържане на деца: ECtHR, Selçuk v. Turkey, No. 21768/02,
Judgment of 10 January 2006, § 35; ECtHR, Güveç v. Turkey, No. 70337/01, Judgment of 20 January 2009, § 109.
2 ECtHR, Idalov v. Russia, No. 5826/03, Grand Chamber judgment of 22 May 2012, § 145, с отпратки към предходна
относима практика. Вж. също: ECtHR, Ilijkov v. Bulgaria, § 81, както и поредицата по-късни решения срещу
България, намиращи нарушения на член 5.3 поради прекомерната тежест, която българските съдилища отдават
на тежестта на обвинението в отказа си от замяна на мярката за неотклонение „задържане под стража“ с друга,
по-лека.
3 ECtHR, Becciev v. Moldova, No. 9190/03, Judgment of 4 October 2005, § 58.
4 Ibid., § 59.
5 ECtHR, Clooth v. Belgium, No. 12718/87, Judgment of 12 December 1991, § 43.
6 ECtHR, Matznetter v. Austria, No. 2178/64, Judgment of 10 November 1969, § 7.
7 ECtHR, Selçuk v. Turkey, § 34.
8 ECtHR, Latellier v. France, No. 12369/86, Judgment of 26 June 1991, § 51. Вж. също: ECtHR, Alexander Makarov v. Russia,
No. 15217/07, Judgment of 12 March 2009, § 136; ECtHR, Perica Oreb v. Croatia, No. 20824/09, Judgment of 31 October
2013, § 117; ECtHR, Lakatoš and Others v. Serbia, No. 3363/08, Judgment of 7 January 2014, § 97; ECtHR, Geisterfer v. the
Netherlands, No. 15911/08, Judgment of 9 December 2014, § 39.
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Към тези четири основания някои автори добавят и пето – защита на заподозрения/ обвиняемия.1 За такава възможност при „изключителни обстоятелства“
ЕСПЧ насочва в решението си по делото И. А. срещу Франция от 1998 г. 2 В по-късната
практика на Съда обаче, в решението по делото Льолиевр срещу Белгия от 2007 г. подобна възможност е изрично отхвърлена.3
Гаранциите, които член 9.3 от Пакта и член 5.3 от Конвенцията предвиждат
като условие за освобождаването на задържаното лице, имат за цел осигуряването
на неговото/ нейното участие в наказателното производство. Практиката на ЕСПЧ
до 2010 г. е последователна във фокусирането си изключително върху тази цел. Още
в едно от най-старите си решения, Ноймайстер срещу Австрия от 1968 г., Съдът обръща специално внимание във връзка с паричната гаранция, че опитът „[…] да се
определи размерът на гаранцията, която трябва да се предостави от задържаното
лице изцяло в съответствие с размера на вменяваната му вреда, не изглежда да е в
съответствие с член 5.3 от Конвенцията“.4 По редица дела той приема, че властите
следва да определят размера на паричната гаранция, вземайки предвид различните
фактори, които влияят върху осигуряването на обвиняемото/ заподозряното лице за
производството, както и неговото/ нейното материално състояние и възможността
тя да бъде платена.5
С решението на Голямата камара по делото Мангурас срещу Испания от 2010 г.
Съдът измени предходната си практика и реши, че размерът на гаранцията може да
се определя в зависимост от вменяваните на задържаното лице вреди без оглед на
неговото материално състояние и възможности да я плати. По това дело става дума
за задържане за 83 дни на капитан на кораб, който поради авария изпуска в морето
голямо количество петрол и предизвиква силно замърсяване. Той е обвинен за непредпазливо причиняване на щети на околната среда. Паричната гаранция, която
му е определена, е три милиона евро, която той не може да плати. Той обаче не е
освободен, докато застрахователна компания не я плаща. ЕСПЧ оправдава загърбването на повече от 40-годишната си практика с „[…] нарастващата и легитимна загриженост както в Европа, така и в международен план, към престъпленията, свързани
с околната среда“.6 Подобна цел обаче трудно би могла да оправдае определянето на
драстично непосилна парична гаранция за едно неумишлено деяние, независимо от
размера на щетата, която то е причинило.7
6.3. Съдебен контрол над законността на лишаването от свобода
Член 9.4 от Пакта и член 5.4 от Конвенцията гарантират правото на всяко арестувано или задържано лице да обжалва законността на неговото/ нейното лишаване
от свобода пред съд, който следва да се произнесе в кратък срок/ без забавяне и да
разпореди неговото/ нейното освобождаване, в случай че задържането е било противозаконно. Пактът и Конвенцията използват различни термини, обозначаващи
времето за произнасяне – speedily, à bref délai (Конвенцията) и without delay, sans délai
(Пактът). Макар буквалното значение на тези термини да предполага по-бързо произнасяне по смисъла на разпоредбата на Пакта отколкото по смисъла на разпоредба1 Вж.: Clayton, R., Tomlinson, H. (2009) The Law of Human Rights, Vol. I, Second edition, Oxford, Oxford University Press,
2009, p. 654.
2 ECtHR, I.A. v. France, No. 28213/95, Judgment of 23 September 1998, § 108.
3 CEDH, Lelièvre c. Belgique, no 11287/03, Arrêt du 8 novembre 2007, § 104.
4 ECtHR, Neumeister v. Austria, No. 1936/63, Judgment of 27 June 1968, § 14.
5 Вж. например по българските дела: CEDH, Bojilov c. Bulgarie, no 45114/98, Arrêt du 22 décembre 2004, § 60; ECtHR,
Toshev v. Bulgaria, § 68; CEDH, Hristova c. Bulgarie, no 60859/00, Arrêt du 7 décembre 2006, § 111.
6 ECtHR, Mangouras v. Spain, No. 12050/04, Grand Chamber judgment of 28 September 2010, § 86.
7 В този смисъл е и силното особено мнение на седем от съдиите членове на Голямата камара, за които
определянето на непосилната парична гаранция е „явно нарушение“ на член 5.3 от Конвенцията.
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та на Конвенцията, практиката на КПЧ и тази на ЕСПЧ не дават основание да се направи такава разлика. Двете разпоредби имат произхода си в англо-американското
право на habeas corpus и в практиката както на Комитета, така и на Съда те понякога се
обозначават по този начин.1 Но предложението по време на подготвителната работа
по Пакта терминът habeas corpus да се включи в текста на разпоредбата е отхвърлено,
за да се даде възможност тя да се приспособи гъвкаво към различията в националните правни системи на държавите членки. 2 Обхватът на задълженията на държавите
членки по член 9.4 от Пакта и член 5.4 от Конвенцията е по-широк от това, което в
страните от общото право се разбира под habeas corpus. В действителност Голямата
камара на ЕСПЧ намира несъответствие на английското законодателство, свързано
с habeas corpus, с разпоредбата на Конвенцията поради неадекватността на контрола
на националните съдилища върху решението за задържане с цел депортиране на
жалбоподателя по причини, свързани с националната сигурност.3
Както в член 9.4 от Пакта, така и в член 5.4 от Конвенцията става дума за
право на задържания/ задържаната да се обърне към съд, а не за автоматично изправяне пред съд, какъвто е случаят с член 9.3/ член 5.3. Тоест, възможността изобщо да се задейства механизмът на съдебния контрол над задържането е поставена в зависимост от индивидуалната воля на задържаното лице. Така, въпреки
че ЕСПЧ определя правото на обжалване на законността на задържането като
„гаранция – крайъгълен камък“,4 това обстоятелство поставя някои от категориите задържани и по-специално лицата с определен вид психични разстройства и
децата, задържани за „възпитателен надзор“, в специфично уязвима позиция по
отношение на възможността да се възползват от нея. Но нито разпоредбите, нито
практиката на КПЧ и ЕСПЧ предвиждат пригаждане на този механизъм към тяхната ситуация, например чрез изискване за автоматично първоначално изправяне пред съд и последващ автоматичен съдебен преглед на законността на
лишаването от свобода за тези категории, с осигуряване на ефективна правна помощ веднага след задържането.5 В решението си по делото Буамар срещу Белгия от
1988 г. ЕСПЧ налага задължение за лично изслушване и ефективно подпомагане от
адвокат на изправено за целите по член 5.4 пред съд дете, което е в процедура за лишаване от свобода с цел възпитателен надзор,6 но не и осигуряване на такъв още от
момента на задържането.
Правото на обжалване на задържането пред съд е относимо към всички хипотези на лишаване от свобода по член 9 и член 5 с изключение на случаите на осъждане на лицето по наказателен ред с влязла в сила присъда (член 5.1а от Конвенцията).
В такива случаи за фиксирания от присъдата срок на лишаването от свобода член 9.4
и член 5.4 не изискват последващ преглед на неговата законност, като се предполага,
1 Вж. например: CEDH, Shamsa c. Pologne, nos 45355/99 et 45357/99, Arrêt du 27 novembre 2003, § 59; ECtHR, Castravet
v. Moldova, No. 23393/05, Judgment of 13 March 2007, § 47; HRC, General Comment No. 35, § 39.
2 Bossuit, Guide to the “travaux préparatoires” of the ICCPR, p. 222.
3 Вж. ECtHR, Chahal v. the United Kingdom, § 132. Вж. също: ECtHR, H. L. v. the United Kingdom, No. 45508/99, Judgment
of 5 October 2004, §§ 136-142.
4 ECtHR, Rakevich v. Russia, No. 58973/00, Judgment of 28 October 2003, § 43.
5 ЕСПЧ насочва към такова изискване, макар и в по-ограничени рамки, в случаите на „доброволно“ настаняване
в психиатрични институции на лица с ограничена дееспособност по волята на техните настойници/попечители
(Вж. ECtHR, Sýkora v. the Czech Republic, No. 23419/07, Judgment of 22 November 2012, § 67).
6 ECtHR, Bouamar v. Belgium, § 60. По делото А. и други срещу България обаче Съдът не вижда проблем както с
член 5.4, така и с която и да е друга разпоредба на Конвенцията в ситуация, в която по време на съдебните
заседания една от жалбоподателките е представлявана от чиновник от държавната администрация без
юридическо образование и, както в нейния случай, така и в случаите на три от останалите жалбоподателки,
които са представлявани от адвокати, техните представители пледират в подкрепа на настаняването им във
ВУИ, в противоречие с изрично заявените им пред съда желания.
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че лишаването от свобода на лицето е обект на преглед и утвърждаване на неговата
законност a priori от първата съдебна инстанция.1 Както Пактът (член 14.5), така и
Конвенцията (член 2 от Протокол № 7) обаче гарантират правото на еднократно обжалване на първоначалната присъда пред по-горна съдебна инстанция. Обжалване
пред съд е необходимо във всички случаи, в които основанията за лишаване от свобода подлежат на изменение с течение на времето. 2
Член 9.4 и член 5.4 не налагат изискване за двуинстанционно съдебно производство по прегледа на законосъобразността на задържането. Когато обаче такова е
предвидено в националното законодателство, то следва да е придружено от същите
гаранции пред втората инстанция, каквито са налице пред първата.3
Понятието за „съд“ в практиката на КПЧ и на ЕСПЧ е широко и включва както
установените със закон съдилища, така и органи, за които се приема, че могат да
играят ролята на съд по смисъла на член 9.4 и член 5.4, без да са част от тях. Във
всички случаи, органът следва да е независим както от изпълнителната власт, така
и от страните по делото.4 В решението си по делото Ремека и други срещу Нова Зеландия
от 2003 г. КПЧ приема, че бордът за предсрочно освобождаване (Parole Board), който
не е част от съдебната система в Нова Зеландия, може да изпълнява функцията на
„съд“ по смисъла на член 9.4, когато разглежда въпроса за прекратяване или продължаване на лишаването от свобода на лица с неопределен срок на присъдите, след
като те са изтърпели фиксираната част от тях. За Комитета е достатъчно това, че той
е орган, който по закон е установен като независим, процедурата за разглеждане на
делата пред него отговаря на изискванията за справедлив процес, а решенията му
могат да се обжалват пред съд.5 ЕСПЧ на свой ред приема, че съдия-следователят в
италианската система на наказателно правораздаване може да играе ролята на „съд“
по смисъла на член 5.4 от Конвенцията поради неговата/ нейната независимост и
поради наличието на достатъчно строги процесуални гаранции при обжалването на
законността на задържането.6 Това е едно доста спорно отсъждане, тъй като основната функция на съдия-следователя е довеждане до успешен край на разследването,
тоест събиране на достатъчно доказателства, за да се докаже вината на обвиняемия.
Това само по себе си придава на тази фигура обвинителна роля в процеса, в противоречие с една от основните функции на съда – неговата безпристрастност.7
Съдът по смисъла на член 9.4 от Пакта и член 5.4 от Конвенцията се произнася
по „законосъобразността“ на задържането, независимо от неговото основание. Това
не включва само формалното му съответствие с процесуалния закон, но също така
легитимността на неговата цел, неговата необходимост и пропорционалност, както
и другите възможни фактори, които могат да направят едно задържане произволно.
ЕСПЧ утвърждава подобно широко разбиране на законосъобразността по редица дела.8 При прегледа националният съд е длъжен да изследва специфичните основания
1 HRC, Gavrilin v. Belarus, No. 1342/2005, Views of 28 March 2007, § 7.4; ECtHR, De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium,
§ 76.
2 ECtHR, Stafford v. the United Kingdom, § 72; ECtHR, Wynne v. the United Kingdom, No. 15484/89, Judgment of 18 July
1994, § 33; ECtHR, Waite v. the United Kingdom, No. 53236/99, Judgment of 10 December 2002, § 56; ECtHR, Lebedev v.
Russia, No. 4493/04, Judgment of 25 October 2007, § 112; ECtHR, Akram Karimov v. Russia, No. 62892/12, Judgment of
28 May 2014.
3 Вж. например: ECtHR, Kučera v. Slovakia, No. 48666/99, Judgment of 17 July 2007, § 107; HRC, General Comment
No. 35, § 48.
4 ECtHR, Gavril Yosifov v. Bulgaria, No. 74012/01, Judgment of 6 November 2008, § 56.
5 HRC, Remeka et al. v. New Zealand, No. 1090/02, Views of 6 November 2003, § 7.4. ЕСПЧ споделя това виждане по
повод на подобна система в Англия и Уелс: ECtHR, Waite v. the United Kingdom, §§ 54, 56-60.
6 ECtHR, Bezicheri v. Italy, No. 11400/85, Judgment of 26 September 1989, § 20.
7 Вж. силната критика на този подход в: Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, p. 480.
8 ECtHR, Brogan and Others v. the United Kingdom, § 65; Вж. по български дела: ECtHR, Nikolova v. Bulgaria, No. 31195/96,
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за легитимно лишаване от свобода по Конвенцията. Например когато става дума за
задържане като мярка за неотклонение в досъдебното производство, той следва да
провери въз основа на наличните факти дали и доколко продължава да съществува
обосновано подозрение, че лицето е извършило правонарушението, както и дали те
обосновават продължаващото му задържане. Съответно, когато става дума за настаняване на дете в институция с цел възпитателен надзор, националният съд следва
да провери на първоначалния етап доколко, предвид конкретните факти по делото,
лишаването от свобода за тази цел за определен срок е необходимо и пропорционално, а при следващите проверки – доколко факторите, обосноваващи първоначалното задържане, продължават да действат и доколко те надделяват над увреждащите
ефекти от институционализацията в детската възраст. Някои от въпросите, които
националният съд трябва да изследва, са свързани и с възможни нарушения на други разпоредби на Конвенцията и Пакта, доколкото основанието на мярката следва да
съответства на мястото и условията на задържане, които могат да бъдат нечовешки
и/ или унизителни в нарушение на член 3 от Конвенцията и член 7 от Пакта.1 В случай че те се окажат такива, задържаният следва да бъде освободен поради незаконосъобразност на задържането. 2
Процесуалните гаранции на съдебния контрол в практиката на ЕСПЧ съдържат само някои от изискванията за справедлив процес по член 6 от Конвенцията
и варират в зависимост от случая и типа лишаване от свобода. Във всички случаи,
според Съда, те трябва да имат „съдебен характер“.3 Това означава, че трябва да е
осигурено равенството на страните.4 По редица дела Съдът приема, че в случаите
по член 5.1с е необходимо изслушване с участие на страните.5 Такова е изискването
на Съда и при лишаване от свобода на деца с цел възпитателен надзор.6 В случай на
изслушване, не е нужно то да бъде публично, макар в някои случаи да е възможно
да възникне необходимост от такова.7 ЕСПЧ обосновава този подход с изискването
за бързина на производството по член 5.4. 8 Когато е необходимо, националният съд
следва да е в състояние да изслуша и свидетели.9
Според ЕСПЧ равенството на страните и ефективността на съдебния контрол
изискват предоставяне на възможност на защитата да се запознае с доказателствата, които обосновават законосъобразността на задържането. Това обаче е щекотлив

1
2
3
4
5

6
7

8
9

Grand Chamber judgment of 25 March 1999, § 58; ECtHR, Shishkov v. Bulgaria, No. 38822/97, Judgment of 9 January
2003, § 77; ECtHR, Yankov v. Bulgaria, No. 39084/97, Judgment of 11 December 2003, § 184; ECtHR, Tanko Todorov v.
Bulgaria, No. 51562/99, Judgment of 9 November 2006, §§ 52-53; ECtHR, Bochev v. Bulgaria, No. 73481/01, Judgment of
13 November 2008, § 64.
Вж. по-горе 4.5.
Rodley, N., Polard. M. (2009) The Treatment of Prisoners under International Law, Oxford/New York, Oxford University
Press, p. 468.
ECtHR, A. and Others v. the United Kingdom, § 203; ECtHR, Idalov v. Russia, § 161.
ECtHR, Sanchez-Reisse v. Switzerland, No. 9862/82, Judgment of 21 October 1986, § 51; ECtHR, A. and Others v. the United
Kingdom, § 204.
Вж. например решенията на Голямата камара: ECtHR, Nikolova v. Bulgaria, § 58; ECtHR, A. and Others v. the United Kingdom, § 204. В Общ коментар № 35 КПЧ, следвайки Принципите на ООН за защита срещу задържане,
утвърждава това право за всички категории лишени от свобода (§ 42).
ECtHR, Bouamar v. Belgium, § 60.
ECtHR, Reinprecht v. Austria, No. 67175/01, Judgment of 15 November 2005, § 41. Според Съда „[…] личното присъствие
на задържаното лице се изисква винаги когато съдът трябва да направи оценка на неговата личност, рискът
от укриване или неговата предразположеност към извършване на други престъпления, когато съдът изменя
основанието за задържане или когато продължава задържането след значителен период от време […]“ (ECtHR,
Lebedev v. Russia, § 113).
ECtHR, Reinprecht v.Austria, § 40.
ECtHR, Becciev v. Moldova, § 72; ECtHR, Ţurcan and Ţurcan v. Moldova, No. 39835/05, Judgment of 23 October 2007,
§§ 67-70; ECtHR, A. and Others v. the United Kingdom, § 204.
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въпрос на досъдебната фаза на наказателното производство, когато обвинението е
в процес на събиране на доказателства, някои от които могат да бъдат компрометирани в случай на предоставяне, а други могат да идват от тайни източници. В едно
от ключовите си решения по член 5.4, Гарсия Алва срещу Германия от 2001 г., Съдът
приема за легитимен интереса на ефективността на разследването, който може да
налага част от доказателствата да се запазят в тайна по време на процедурата по
обжалване законосъобразността на задържането. Това обаче „[…] не може да става за
сметка на съществени ограничения на правото на защита. Следователно информация, която е от съществено значение за законосъобразността на задържането следва
да се предостави по подходящ начин на адвоката на заподозрения“.1 В решението на
Голямата камара по делото А. и други срещу Обединеното кралство от 2009 г., засягащо
ситуацията на няколко задържани заради съпричастност с терористична дейност,
Съдът приема, че запазването в тайна от защитата на някои доказателства е по принцип допустимо, но че би имало нарушение на член 5.4, ако единствените материали,
които се предоставят са общи твърдения, а задържането е основано единствено или
в решаваща степен на материали, които не са предоставени. 2 От друга страна, в решението си по делото Андрей Георгиев срещу България от 2007 г. ЕСПЧ не намира нарушение на член 5.4 в случай, при който жалбоподателят се оплаква от липса на достъп
до материали по делото при обжалването на своето задържане по наказателно обвинение, за които обаче няма индикации, че са от съществено значение за определяне
на законността на задържането.3
Още в ранната си практика по случаи, свързани със задържане на лица с
психични разстройства, ЕСПЧ определя, че в някои случаи „[…] самата природа на
процесното лишаване от свобода изглежда да изисква прегледът на неговата законосъобразност да е достъпен на разумни интервали“.4 Съдът обосновава това с
възможността от появата впоследствие на „[…] нови проблеми, засягащи законността на задържането“,5 например да настъпят изменения в здравословното състояние
на задържаното лице, които да не налагат по-нататъшно лишаване от свобода. Впоследствие Съдът възприема този подход и по отношение на други хипотези на легитимно лишаване от свобода по член 5.1.6 Честотата на периодичния преглед зависи
от характера на задържането. В случай на досъдебно задържане по наказателно обвинение Съдът приема, че един месец отговаря на изискването за „разумност“ като
подчертава, че по принцип този тип задържане налага „кратки интервали“.7 В случай
на задържане на лица с психични разстройства той позволява по-дълги периоди на
периодичен преглед, като приема, че периоди до една година са приемливи, а тези,
които надхвърлят този срок – по принцип прекалено дълги в нарушение на член 5.4.8
От практиката на ЕСПЧ не става ясно в каква степен изискването за достъпност на прегледа на законосъобразността на задържането на разумни интервали е
относимо и към лишаването от свобода с цел възпитателен надзор.9 В решението по
1
2
3
4
5
6
7

ECtHR, Garcia Alva v. Germany, No. 23541/94, Judgment of 13 February 2001, § 42.
ECtHR, A. and Others v. the United Kingdom, § 220.
ECtHR, Andrei Georgiev v. Bulgaria, No. 61507/00, Judgment of 26 July 2007, § 89.
ECtHR, Winterwerp v. the Netherlands, § 55; Вж. също: ECtHR, X. v. the United Kingdom, § 51.
ECtHR, X. v. the United Kingdom, § 51. Вж. също: ECtHR, Stoichkov v. Bulgaria, § 65.
Вж. Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, pp. 363-364.
ECtHR, Bezicheri v. Italy, § 21. Няма обаче задължение жалбоподателя да бъде изслушван от съда всеки път, когато
подаде жалба (ECtHR, Çatal v. Turkey, No. 26808/08, Judgment of 17 April 2012, § 33)
8 ECtHR, Blackstock v. the United Kingdom, No. 59512/00, Judgment of 21 June 2005, § 44.
9 Някои коментатори, които твърдят, че такова задължение съществува и в тази хипотеза на легитимно лишаване
от свобода, отпращат към решението по делото Буамар, но в него такова изрично изискване няма (Вж.: Harris,
O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, p. 364).
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делото А. и други срещу България Съдът, след като приема, че настаняването на жалбоподателките във ВУИ е с цел възпитателен надзор, не се произнася по този въпрос,
макар българското законодателство да не предвижда такава възможност. По принцип, този тип лишаване от свобода следва да изисква периодичен съдебен контрол,
при това на кратки интервали, предвид на увреждащия ефект на институционализацията за детското развитие, както и поради неговата природа. С течение на времето
е напълно възможна появата на неинституционални алтернативи за възпитателен
надзор, а и компетентните органи са длъжни непрекъснато да търсят такива за всяко институционализирано дете. Една от целите на съдебния контрол над този тип
лишаване от свобода следва да бъде те да покажат пред съда, че наистина го правят.
Темпоралният аспект на съдебния контрол над законността на лишаването
от свобода включва два компонента – периодът, в рамките на който на задържаното
лице се осигурява възможност да обжалва законността на задържането, и времето за
произнасяне на съда по жалбата. Както в практиката на КПЧ, така и в тази на ЕСПЧ
правото на задържаното лице да отправи жалба следва да се гарантира по принцип
от момента на ареста.1 Що се отнася до времето за произнасяне на националния съд
по жалбата, ЕСПЧ намира нарушения в случаи, в които забавянето на произнасянето
е било 12 дни в случай на досъдебно задържане по наказателно обвинение2 и 13 дни
в случай на задържане с цел екстрадиция.3 От друга страна, Комисията намира, че
забавяне на произнасянето на съда от пет дни в случай на задържане по наказателно
обвинение не е в нарушение на член 5.4.4 По делото Летелие срещу Франция от 1991
Съдът приема, че периоди от 8 до 20 дни в случай на досъдебно задържане по наказателно обвинение, при които жалбоподателката за кратък период от време подава
последователно няколко жалби, не са в нарушение на член 5.4.5 Допустими са и попродължителни периоди на забавяне при фактическа сложност на делото, необходимост от привличане на експертни мнения, както и пред втората съдебна инстанция,
когато националното законодателство допуска такава.6 На свой ред КПЧ приема, че
периоди от осем дни на първа инстанция, три седмици на втора инстанция и два
месеца на трета инстанция не са в нарушение на член 9.4 от Пакта.7
По няколко дела ЕСПЧ подчертава, че изискването за „бързина“ по член 5.4 от
Конвенцията не налага такава спешност като изискването за „незабавност“ по член
5.3.8 Съдът обосновава това с обстоятелството, че проблемите, които възникват при
преценката на законосъобразността на задържането „[…] са често от по-комплексен
характер в сравнение тези, които трябва да бъдат решени, когато лице, задържано в
съответствие с член 5.1с, е изправено пред съдия или пред друго длъжностно лице,
упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции, както изисква т. 3 от този
член“.9 Този подход на Съда е объркващ и влиза в противоречие с други правни принципи, установени в практиката му по член 5.4. По-специално, Съдът често подчертава, че установяването на това дали съдебното решение след обжалването е взето „в
кратък срок“ не може да се решава абстрактно, а зависи от характера на задържането

1
2
3
4
5
6
7
8

HRC, General Comment No. 35, § 42; ECtHR, Petkov and Profirovv. Bulgaria, § 67.
ECtHR, Talat Tepe v. Turkey, No. 31247/96, Judgment of 21 December 2004, § 73.
ECtHR, Khomullo v. Ukraine, No. 47593/10, Judgment of 27 November 2014, § 83.
ECmHR, Egue v. France, No. 11256/84, Decision of 5 September 1988.
ECtHR, Letellier v. France, §§ 56-57.
Вж.: ECtHR, Baranowski v. Poland, § 72; ECtHR, Shakurov v. Russia, No. 55822/10, Judgment of 5 June 2012, § 179.
HRC, J.S. v. New Zealand, No. 1752/2008, Decision on admissibility of 26 March 2012, §§ 6.3-6.4.
ECtHR, E. v. Norway, No. 11701/85, Judgment of 29 August 1990, § 64; ECtHR, Eminbeyli v. Russia, No. 42443/02, Judgment of 26 February 2009, § 66.
9 ECtHR, E. v. Norway, § 64.
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и от особеностите на конкретния случай.1 Той също така приема, че след като националното законодателство е установило някакво правно средство за защита срещу
противозаконно лишаване от свобода, задължение на държавата е то да бъде направено достъпно и ефективно предвид на конкретните обстоятелства. 2 В различните
хипотези на легитимно лишаване от свобода по член 5.1 са възможни случаи, в които, ако не е налице произнасяне на съд в рамките на един-два дни, а понякога и в
рамките на часове след обжалването, самата съдебна защита може да се обезсмисли.
Така в решението си по делото Петков и Профиров срещу България от 2014 г. Съдът намира нарушение на член 5.4 поради невъзможността жалбоподателите, задържани
без ясни фактически основания за 24 часа от полицията като заподозрени в извършване на престъпления, да обжалват законосъобразността на задържането си и да получат съдебно решение по жалбите си в рамките на установена от закона процедура.
Тя обаче се възприема от българските административни съдилища, които разглеждат жалбите, като осигуряваща преглед на законосъобразността на задържането post
factum за целите на получаване на обезщетение в случай на противозаконност, но не
и докато лицето е задържано с цел евентуалното му освобождаване. Според Съда,
такова правно средство не отговаря на изискванията на член 5.4.3

7.

Третиране на лишените от свобода деца в институциите

Главната цел на лишаването от свобода както на деца, така и на възрастни правонарушители не е възмездието, а тяхното поправяне и социално превъзпитание.
Това е правно обвързваща норма, установена в член 10.3 от Пакта, възпроизведена и
конкретизирана в редица „меки“ стандарти.4 Същевременно, лишаването от свобода
следва да се осъществява в условия, които в максимална степен гарантират и насърчават спазването на основните човешки права на децата. Правило 13 от Правилата
от Хавана гласи: „Лицата, които не са навършили пълнолетие, не могат по никакъв
начин, свързан с техния статус, да бъдат ограничавани в техните граждански, икономически, политически и културни права, които са им гарантирани от националното и от международното право и които са съвместими с лишаването от свобода“.5
Това е водещ принцип в третирането както на децата, така и на възрастните в институциите за лишаване от свобода. Той кореспондира с доктрината за „подразбиращите се ограничения“, която страсбургските органи възприемат още в най-ранната си
практика. Според нея ограничаването в по-голяма степен на някои права и свободи,
гарантирани от Конвенцията, по отношение на определени категории лица: лишени
от свобода, психиатрични пациенти, войници и държавни служители е вътрешно
присъщо на статуса и правното им положение.6 Тези ограничения обаче са различни
за лишените от свобода деца и за възрастните, като за децата те са значително поблагоприятни.
Правилата от Хавана, Европейските правила за децата правонарушители, както и други документи на ООН и на Съвета на Европа, съдържат стандарти
1 CEDH, Pantea c. Roumanie, no 33343/96, Arrêt du 3 juin 2003, § 253; ECtHR, Frasik v. Poland, No. 22933/02, Judgment
of 5 January 2010, § 63; CEDH, M.S. c. Belgique, § 163.
2 ECtHR, Čonka v. Belgium, No. 51564/99, Judgment of 5 February 2002, §§ 44, 55; ECtHR, Eminbeyli v. Russia, § 63;
ECtHR, Proshkin v. Russia, No. 28869/03, Judgment of 7 February 2012, § 88; ECtHR, Perica Oreb v. Croatia, § 129; ECtHR,
Margaretić v. Croatia, No. 16115/13, Judgment of 5 June 2014, § 114; ECtHR, Petkov and Profirov v. Bulgaria, § 67.
3 ECtHR, Petkov and Profirov v. Bulgaria, § 68.
4 Вж. например правило 26.1 от Пекинските правила, както и правило 79.2 от Европейските правила за децата
правонарушители.
5 Havana Rules, Rule 13.
6 Van Dijk, van Hoof, van Rijn, Zwaak, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, pp. 345-346.
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за третиране на деца, лишени от свобода, в редица сфери, от които тук ще бъдат
засегнати пет: настаняване и материални условия, дейности и образование, медицинска грижа, контакти с външния свят и дисциплинарна практика и използване
на сила. Макар Правилата от Хавана да въвеждат стандарти преди всичко за децата правонарушители, които са лишени от свобода, те изрично предвиждат, че тези
стандарти могат да се прилагат и за други подобни институции.1 На свой ред, Европейските правила за децата правонарушители предвиждат стандартите, които те
въвеждат, да се прилагат и спрямо всички лица, които се настаняват в институции за
деца правонарушители. 2
7.1. Настаняване и материални условия
Едно от най-важните специфични изисквания към настаняването на деца в
институции е последните да са малки по размери, а настанените там деца – малко
на брой, за да е възможно да се осъществява индивидуализирана грижа.3 Правилата
от Хавана добавят и изискване те да са децентрализирани, за да е възможно поддържането на по-тесни контакти на настанените в тях деца с техните семейства и
по-добрата им интеграция в местната социална, икономическа и културна среда.4 Те
също така изискват институциите да са от открит тип.5
Международните стандарти относно отделянето на децата от възрастните допускат съвместното им настаняване при определени условия. Преди всичко, член
37с от Конвенцията за правата на детето, въпреки че изисква отделяне на децата
от възрастните в местата за лишаване от свобода като общо правило, все пак прави
уговорката: „[…] освен ако се прецени, че висшите интереси на детето изискват това
да не се прави […]“. В Общ коментар № 10 Комитетът по правата на детето е доста
предпазлив към възможността за смесване предвид на многобройните доказателства, че настаняването на деца в институции заедно с възрастни застрашава тяхната
сигурност и техните възможности за ефективна реабилитация. Поради това, според
Комитета, изключенията от общото правило за разделяне „[…] следва да се тълкуват
тясно; най-добрият интерес на детето не означава за удобство на държавите членки. Държавите членки следва да създадат отделни учреждения за деца, лишени от
свобода, които включват отделни, центрирани върху детето персонал, политики
и практики“.6
Настаняването на деца в институции според Правилата от Хавана следва да
цели задоволяване на специфичните им потребности в съответствие с тяхната възраст, личностни особености, пол, вид правонарушение, физическо и психично здраве, както и гарантиране на тяхната лична сигурност и защита от увреждащи влияния и рискови фактори.7 Както и при възрастните, децата, лишени от свобода, следва
да се настаняват през нощта в индивидуални килии. Допуска се настаняването им
в помещения заедно с други деца, но само когато те самите избират това.8 Когато се
настаняват в общи помещения, следва да се осигури тяхната характерова съвместимост и възможност да си избират съкилийници.9
1
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Havana Rules, Rule 15.
European Rules for Juvenile Offenders, Rule 22.
European Rules for Juvenile Offenders, Rule 53.4; Havana Rules, Rule 30.
Havana Rules, Rule 30. Вж. също: European Rules for Juvenile Offenders, Rule 55.
Havana Rules, Rule 30. Вж. също: European Rules for Juvenile Offenders, Rule 56.
CRC, General Comment No. 10, § 85.
Havana Rules, Rule 28.
European Rules for Juvenile Offenders, Rule 63.3. Буквално същият стандарт е формулиран като общоприложим
в Европейските правила за затворите, правило 18.5. Това един от най-масово нарушаваните стандарти по
отношение както на децата, така и на възрастните. Нарушението обаче не е възприето в практиката на КПЧ и на
ЕСПЧ като създаващо проблем със съответствието с която и да е от разпоредбите на Пакта или на Конвенцията.
9 European Rules for Juvenile Offenders, Rule 63.2.
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Общоприложимите стандарти по отношение на препълнеността, хигиената,
вентилацията, храната, снабдяването с облекло и постелни принадлежности, достъпа до и състоянието на санитарните помещения се прилагат и спрямо децата. Когато
те в една или друга степен не са осигурени в определена институция, интегралният
им ефект върху всекидневния живот на детето може да надхвърли „минималната
степен на суровост“ на третирането и то да бъде квалифицирано като нечовешко и
унизително в противоречие с член 7 от Пакта или с член 3 от Конвенцията. Според
ЕСПЧ преценката на това, дали „минималната степен на суровост“ на третирането е премината, зависи от много фактори, сред които и специфичната уязвимост на
жертвата. Един от белезите на уязвимост в практиката на Съда е възрастта.1 Тази
бариера в практиката на Съда, включително по отношение на непълнолетни задържани, обаче понякога е вдигната доста високо, далеч над изискванията на „меките“
стандарти, относими към третирането на лишени от свобода деца. Пример за това е
решението по делото Георгиев срещу България от 2005 г. По това дело жалбоподателят,
17-годишен обвиняем към времето на събитията, се оплаква от материалните условия в следствения арест в Пазарджик, в който той пребивава един месец и половина,
повечето време в килия, която е под земята и без достъп до естествена светлина. За
част от времето в неговата килия е настанен и един възрастен. Жалбоподателят не
е извеждан на разходка на открито и има достъп до тоалетната извън килията само
два или три пъти дневно. През останалото време за тоалетни нужди той използва
кофа вътре в килията. За времето на престоя в ареста на него не са му осигурени
никакви занимания. Жалбоподателят се оплаква също така от лошата хигиена и некачествената храна. С четири гласа срещу три Съдът намира, че третирането не е
достигнало минималната степен на суровост „[…] по-конкретно поради относително
кратката му продължителност“. 2
7.2. Дейности и образование
Международните стандарти отдават особено значение на необходимостта от
организиране на разнообразни дейности за всички деца, лишени от свобода, в съответствие с техните възможности и потребности, както и на осигуряване на достъп
до качествено образование. Европейските правила за децата правонарушители изискват режимът в местата за лишаване от свобода на деца да дава възможност за разнообразни занимания, които включват образование, професионално обучение, спорт,
трудова дейност, индивидуална и групова терапия и включване в реабилитационни
програми.3 От всички тях най-важно е осигуряването на образование за всички деца.4 Режимът следва да позволява прекарване на времето в смислени дейности извън спалните помещения колкото е възможно по-дълго време, но като минимум не
по-малко от осем часа на ден5, включително и в почивните дни.6
Както Правилата от Хавана, така и Европейските правила за децата правонарушители изискват, доколкото е възможно, образованието в детските институции да се
осигурява „[…] извън мястото за задържане в училища в общността […]“ и, във всички
случаи, от квалифицирани учители по програми, които са интегрирани с тези на

1 Вж.: ECtHR, Ireland v. the United Kingdom, No. 5310/71, Judgment of 18 January 1978, § 162. Този подход е потвърден
в десетки по-късни решения.
2 CEDH, Georgiev c. Bulgarie, no 47823/99, Arrêt du 15 décembre 2005, § 65.
3 European Rules for Juvenile Offenders, Rule 77.
4 По неясна причина Общ коментар № 10 на КПД говори за осигуряване на правото на образование само на „всяко
дете във възраст за задължително образование“ (CRC, General Comment No. 10, § 89).
5 European Rules for Juvenile Offenders, Rule 80.1.
6 Ibid., Rule 80.2.
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националната образователна система.1 Получените дипломи или свидетелства не
следва да подсказват, че детето е било институционализирано. 2 Достъп до образование и труд следва да бъдат осигурени и на децата, които са задържани под стража
в досъдебни производства.3 На децата чужденци, както и на децата, принадлежащи към етнически малцинства, които имат затруднения с официалния език, следва
също да се осигури образование и езикова подготовка.4
Децата, лишени от свобода, следва да имат достъп до труд, който по възможност следва да бъде организиран в общността, а не в институцията, да е интегриран
с професионалното им образование и да бъде подходящо заплатен. Целта на трудовата дейност не следва да е печалбата, а подготовката за социална реинтеграция.5
На образованието и професионалното обучение в местата за лишаване от свобода
следва да се дава приоритет пред труда.6 Всички дейности, които децата извършват в
работно време, следва да се зачитат по същия начин като трудовата дейност.7
7.3. Медицинска грижа
В сферата на медицинската грижа в местата за лишаване от свобода органите
на ООН и на Съвета на Европа са формулирали голям брой общоприложими стандарти, засягащи различни нейни аспекти. 8 Неадекватната медицинска и психиатрична
грижа в местата за лишаване от свобода по принцип може сама по себе си да бъде
унизително отнасяне в нарушение на член 7 от Пакта и на член 3 от Конвенцията.9
А когато е налице умишлено медицинско нехайство, освен унизително, третирането
може да бъде и нечовешко.10
Един от основните принципи на организацията на медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода е изискването за неговото интегриране както
организационно, така и като качество, с националната система за медицинско обслужване.11 Лишените от свобода не могат да бъдат дискриминирани в достъпа им до
наличното в страната медицинско обслужване поради тяхното правно положение.12
Правилата от Хавана изискват медицинското обслужване на ненавършилите пълнолетие лишени от свобода, да се осъществява, където е възможно, в общността.13 Освен
еквивалентността на грижата, други основни принципи на медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода са адекватност на достъпа, информирано съгласие, конфиденциалност и професионална независимост на медицинския персонал,
обслужващ лишените от свобода.14

1
2
3
4
5
6
7
8

Havana Rules, Rule 38; European Rules for Juvenile Offenders, Rules 78.2, 78.5.
Havana Rules, Rule 40.
Ibid., Rule 18b.
Ibid., Rule 38; European Rules for Juvenile Offenders, Rule 106.4.
Ibid., Rules 42, 45-46.
European Rules for Juvenile Offenders, Rule 78.1.
Ibid., Rule 82.3. Вж. също: European Prison Rules, rule 28.4.
Вж. кратък, но цялостен обзор към 2007 г. в: World Health Organization, Health in prisons: A WHO guide to the essentials in prison health, WHO Europe, Copenhagen, 2007, pp. 7-13.
9 Вж.: ECtHR, Hummatov v. Azerbaijan, Nos. 9852/03 and 13413/04, Judgment of 29 November 2007, §§120-121; ECtHR,
Petrea v. Romania, No. 4792/03, Judgment of 29 April 2008, § 48; ECtHR, Grori v. Albania, No. 25336/04, Judgment of 7
July 2009, § 132.
10 Вж.: ECtHR, Mouisel v. France, No. 67263/01, Judgment of 14 November 2002, § 48; ECtHR, Pilčić v. Croatia, No. 33138/06,
Judgment of 17 January 2008, § 42; ECtHR, Pitalev v. Russia, No. 34393/03, Judgment of 30 July 2009, § 49.
11 Committee of Ministers (1998), Recommendation No. R 7 concerning the ethical and organizational aspects of health care in
prison, 8 April 1998, § 10. Вж. също: European Prison Rules, Rule 40.2.
12 European Prison Rules, Rule 40.3.
13 Havana Rules, Rule 49.
14 Recommendation No. R (98) 7, Section I.
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Европейските правила за затворите изискват във всеки затвор да има на щат
(пълен или частичен, в зависимост от броя на настанените) най-малко едно квалифицирано медицинско лице и осигуряване на достъп до такова „по всяко време“ в
случай на спешност.1 А според Препоръка R (98) 7 „[з]атворниците следва да имат
достъп до лекар, когато е необходимо, по всяко време на деня и нощта. Лице, компетентно да оказва първа помощ, следва винаги да присъства в сградата на затвора“. 2
Правилата от Хавана и Европейските правила за децата правонарушители,
както и редица други документи на ООН и на Съвета на Европа, утвърждават едно
от най-старите изисквания към медицинското обслужване в местата за лишаване
от свобода – медицински преглед веднага след приема в институцията.3 Целта на
този преглед е двояка – документиране на следи от малтретиране и установяване
на физически или психически състояния, които имат нужда от лечение. Те също
така забраняват всякакви клинични изпитания с участие на деца.4 В този пункт те
установяват различен стандарт от този в Европейските правила за затворите, където
изпитанията са допустими със съгласието на лишените от свобода.5
Родителите и настойниците/ попечителите на лишените от свобода деца, както и други лица, посочени от детето, следва да бъдат уведомявани за неговото/ нейното здравословно състояние при поискване и във всички случаи на важни промени
в него. Те следва да бъдат уведомявани и в случай на смърт, заболяване, изискващо
преместване на детето във външно медицинско учреждение, или за състояние, което изисква клинична грижа за повече от 48 часа.6 В случай на смърт най-близките
роднини имат право да се запознаят със смъртния акт, да видят тялото и да определят начина, по който то следва да бъде погребано. Във всички случаи на смърт
на лице, ненавършило пълнолетие, в институция, както и когато то е починало в
рамките на шест месеца след освобождаването си от такава, следва да се образува
независимо разследване за причините на смъртта, а резултатите да бъдат предоставени на най-близките роднини.7
7.4. Контакти с външния свят
Международните стандарти за третиране на деца, лишени от свобода, отдават особено значение на контактите на децата с външния свят. Това включва както
контакт с родители и близки, така и с разнообразни организации и институции в
общността. Тези контакти следва не само да бъдат разрешавани, но и активно насърчавани и следва да включват както възможност детето да бъде посещавано в мястото
за лишаване от свобода, така и негови/ нейни посещения в собствения му дом. 8
Правилата от Хавана изискват детето да може да получава „[…] редовни и чести
посещения, по принцип веднъж седмично, но не по-рядко от веднъж месечно […]“.9
Това е стандарт, който далеч надхвърля този за възрастни. Освен със семейството
и приятелите, детето следва да има възможност да се среща и с представители на
„външни организации“.10 Правилата от Хавана поставят ударение върху необходи1 European Prison Rules, Rules 41.1-41.3.
2 Recommendation No. R (98) 7, § 4.
3 Havana Rules, Rule 50; European Rules for Juvenile Offenders, Rule 62.5; CRC, General Comment No. 10, § 89.
4 Havana Rules, Rule 55; European Rules for Juvenile Offenders, Rule 72.2
5 European Prison Rules, Rule 48.1.
6 Havana Rules, Rule 56.
7 Ibid., Rule 57.
8 Вж.: CRC, General Comment No. 10, § 89; Havana Rules, Rule 59.
9 Havana Rules, Rule 60.
10 Ibid., Rule 59; European Rules for Juvenile Offenders, Rule 83. Това е общоприложим стандарт, въведен също и с
правило 24.1 от Европейските правила за затворите.
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мостта от това, контактите със семейството и с процесуалния представител да са в
условията на конфиденциалност и да са „неограничени“.1 В този пункт Европейските
правила за децата правонарушители са недопустимо широко формулирани. Те дават
възможност за ограничения и наблюдение на всякакви комуникации и посещения
когато това се изисква от „[…] продължаващо наказателно разследване, поддържане
на добрия ред, безопасността и сигурността, предотвратяването на престъпления и
защита на жертвите на престъпления“. 2 Тази формулировка, освен че е неприемливо
всеобхватна, съдържа и доста неясно формулирани основания като „поддържане на
добрия ред, безопасността и сигурността“. В нея също така липсва изискване за пропорционалност на ограничението. По принцип, доколкото правото на комуникации
и посещения е част от правото на личен и семеен живот, ограничаването му следва
да е съобразено със стандартите по член 17 от Пакта и член 8 от Конвенцията, а когато става дума за деца, където изискванията спрямо контактите със семейството и с
външния свят са по-високи, ограниченията следва да бъдат дори по-тясно формулирани отколкото в общия случай.
Правото на контакти с външния свят включва също така и възможност за достъп до медии. Правилата от Хавана признават правото на лишените от свобода лица,
които не са навършили пълнолетие, да се информират за новините чрез вестници
и други печатни публикации, както и чрез радио, телевизия, кино и посещения на
представители на клубове по интереси.3 В практиката си ЕСПЧ допуска възможност
за интервюиране, с тяхно съгласие, на лишени от свобода от медии, включително
телевизии вътре в институцията, в съответствие с изискванията на член 10 от Конвенцията.4 Въпросът обаче с достъпа на лишените от свобода, включително деца,
до интернет е неясно регулиран. В оскъдната си практика на тази тема досега ЕСПЧ
възприема един подход, който изглежда прекалено рестриктивен.5 Това е една изключително важна сфера, в която в близките години предстои да се създаде богата
практика.
7.5. Дисциплинарна практика и използване на сила
Дисциплинарната практика и използването на сила в местата за лишаване от
свобода на деца е обект на по-големи ограничения в сравнение с тези по отношение
на възрастните. Това произтича от специфичната уязвимост на децата. Отправният
пункт на международните стандарти в тази сфера е, че налагането на добър ред в
местата за лишаване от свобода за деца в интерес на сигурността на всички е полесно и може да се постигне с по-щадящи средства спрямо децата, отколкото спрямо
възрастните. Освен това мерки, които са допустими спрямо възрастните, могат да се
превърнат в нечовешко и унизително отнасяне или наказание, когато се прилагат по
отношение на деца. ЕСПЧ взема предвид специфичната уязвимост на децата в случаите, в които спрямо тях се употребява физическа сила.6
Правилата от Хавана и Европейските правила за децата правонарушители
налагат няколко специфични ограничения, каквито не съществуват на ниво общоприложими стандарти. Едно от тях е забраната за наказване с единична изолация в
наказателна килия на деца.7 Те също така забраняват ограничаването на контактите
1
2
3
4
5

Havana Rules, Rule 60.
European Rules for Juvenile Offenders, Rule 85.2.
Havana Rules, Rule 62.
ECtHR, Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG v. Switzerland, No. 34124/06, Judgment of 21 June 2012.
Вж. например: ECtHR, Helander v. Finland, No. 10410/10, Decision of 10 September 2013. В Съда има няколко висящи
жалби на тази тема, които предстои да се разгледат.
6 CEDH, Darraj c. France, no 34588/07, Arrêt du 4 novembre 2010, § 44.
7 Havana Rules, Rule 67; European Rules for Juvenile Offenders, Rule 95.3.
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с членове на семейството за наказание.1 Правилата от Хавана забраняват безусловно
носенето на огнестрелно оръжие във всички места за лишаване от свобода на деца. 2
Европейските правила за децата правонарушители обаче допускат това в местата за
лишаване от свобода на деца-правонарушители при „оперативна спешност“.3 Правилата от Хавана изискват сила и помощни средства в детските институции да се употребяват само „в изключителни случаи, когато всички други средства за контрол са
изчерпани“ и свеждат хипотезите, при които това е възможно, само до ситуации, когато е необходимо предотвратяването на самоувреждане, увреждане на други лица
или сериозно разрушаване на собственост.4
Както по отношение на възрастни, така и по отношение на деца, законодателството на национално ниво следва да определи ясно кои деяния представляват
дисциплинарни нарушения, какви наказания се налагат за тях, какви процедури се
следват при налагането им, кой орган може да ги налага и какви възможности за
обжалване съществуват.5 Европейските правила за затворите и Правилата от Хавана
изискват обжалването на дисциплинарните наказания да е възможно да става пред
независим и безпристрастен орган.6 Но какво точно означава това и дали става дума
за обжалване пред съд, не става съвсем ясно. В ранната си практика ЕСПЧ ограничава достъпа до съд на лишени от свобода по дисциплинарни производства и особено
приложимостта на наказателно-правния аспект на член 6 от Конвенцията. По-късно
обаче Съдът допуска в ситуации, в които са засегнати „граждански права“, съдебно
обжалване по стандарта на гражданско-правния аспект на тази разпоредба.7

Заключение
Както международните стандарти, които са правно обвързващи и имат задължителна сила, така и тези на „мекото право“, налагат на държавите една значително
по-голяма въздържаност при лишаването от свобода на деца в ситуации, в които такова е допустимо и за възрастни. Те подчертават специфичната уязвимост на децата
в такива ситуации и поставят по-строги изисквания към използването на лишаването от свобода, както и към необходимостта и пропорционалността на мерките, които
представляват лишаване от свобода. Стандартите за третиране на деца в местата за
лишаване от свобода са значително по-благоприятни от тези за възрастните. Това
се отнася както за материалните условия на задържането, така и за другите компоненти на третирането като включването в смислени дейности, в това число образование, контактите с външния свят, медицинските грижи, дисциплинарните мерки и
използването на сила.
Заедно с това, действащият консервативен стандарт, който допуска психично зрели деца да се настаняват в институции на произволни основания от техните
родители в изпълнение на техните настойнически функции, днес изглежда неприемлив. Твърде ниски и неприемливи от гледна точка на изискванията за законосъобразност на ограничаването на едно от най-важните човешки права са и действащи1 Havana Rules, Rule 67; European Rules for Juvenile Offenders, Rule 95.6. Европейските правила допускат
ограничаване на контактите ако „дисциплинарното нарушение се отнася до такива контакти или посещения“.
2 Havana Rules, Rule 65.
3 European Rules for Juvenile Offenders, Rule 92.
4 Havana Rules, Rule 64.
5 European Prison Rules, Rule 57.2; Havana Rules, Rule 68; European Rules for Juvenile Offenders, Rule 94.3.
6 European Prison Rules, Rule 61; Havana Rules, Rule 70.
7 Вж.: ECtHR, Ganci v. Italy, No. 41576/98, Judgment of 30 October 2003, §§ 20-26; ECtHR, Gülmez v. Turkey, No. 16330/02,
Judgment of 20 May 2008, §§ 24-31; ECtHR, Enea v. Italy, No. 74912/01, Grand Chamber judgment of 17 September
2009, §§ 97-107.
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те критерии за оценка на качеството на националното законодателство, регулиращо
задържането на деца. Формулировките на гаранциите срещу противозаконно и произволно лишаване от свобода, както и някои от общоприложимите правни принципи, създадени в практиката на международните органи, засягат неблагоприятно
възможността на децата да се възползват от тези гаранции.
Сериозен проблем представлява възможността, която международното право
дава, за лишаване от свобода на деца за целите на възпитателния надзор. Широкото значение, което ЕСПЧ придава на този термин, както и наложеното от неговата
практика убеждение, че образователни и възпитателни цели могат да се постигнат
чрез дългосрочно ограничаване на едно основно човешко право, което схемата на
Конвенцията поставя на висок пиедестал, изглежда несъобразно на педагогиката на
едно свободно общество и влиза в противоречие със съвременното научно разбиране за вредните ефекти от институционализацията върху физическото, емоционалното, социалното и когнитивното развитие на детето. Понастоящем практиката на
Съда не налага със строгостта, характерна за някои от другите легитимни основания за лишаване от свобода, изискванията за необходимост и пропорционалност на
задържането на деца за целите на възпитателния надзор.
Този подход на Съда влиза в противоречие с подхода на Комитета по правата
на детето на ООН и с редица „меки стандарти“. Доколкото ЕСПЧ е ключов играч на
полето на правата на човека в Европа и в света, по-нататъшната реформа на системата на лишаване от свобода на деца до голяма степен зависи от промяната на неговия
подход към практиката, свързана с лишаването от свобода за целите на „възпитателния надзор“.
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Даниела Фъртунова

Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата

А.

Задача и обхват на анализа

Настоящият анализ прави преглед на съответствието на българското законодателство 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 правосъдието 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 отношение 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 правонарушители) (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 интересите на детето).5
Съобразно Конституцията на Република България (Конституцията)6 разпоредбите 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 конфликт 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 (понататък 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 споменават 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, съдилищата, 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 съществуващите 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 правила специално приложими към деца правонарушители, както и органи, оправомощени 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 детето 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 не1
2
3
4

CRC, Concluding observations on Bulgaria (2008), §§ 68a and 69 (d).
Convention on the Rights of the Child, Art. 40 (3).
CRC, General Comment No. 10, §§ 90-94.
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 политиките за превенция, които спомагат за успешната интеграция на всички деца,
най-вече чрез семейството, обществото, групи от връстници, училища, професионална 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 правата и задълженията на децата и родителите) и предоставянето на специална грижа 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 проблеми, в разрез с Правилата от Хавана. Дори в случаите на задължително осигурена
правна помощ (както при задържане по Наказателно-процесуалния кодекс), няма гаранция 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 задържане/ 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 процесуалното действие. Освен това в законодателството няма разпоредби относно информирането 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 правна 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 жалба. 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 извършват техните законни представители - родители или настойници, а лицата от 14
до 18-годишна възраст са непълнолетни и извършват правни действия със съгласието 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 свобо1
2
3
4

CRC, General Comment No. 10, § 17.
Ibid, § 18.
Закон за закрила на детето (2000), чл. 15, ал. 8 и промени от 2013 г. на Закон за правната помощ (2005).
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 доклад (правен, медицински, дисциплинарен) или досие относно него,1 също не е предвидено в българското законодателство. Достъпът на детето до неговите лични документи 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 изискванията 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 помощ по време на престоя4 и за разполагане с непосредствен достъп до адекватен медицински център5 не са изпълнени в България.
В българската уредба няма правила за дължимото щадящо отношение на служителите 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 вътрешните работи. Изискването за преводач, „когато е необходимо“ и особено при медицински прегледи и дисциплинарни производства, не е гарантирано изрично. То по
правило не се прилага що се отнася до ромите, защото българският законодател презюмира, 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 присъствието 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. Поспециално, 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 задържане 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 разписана процедура за информиране на семейството/ настойника на детето за здравния 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 институция, където са били настанени по реда на ЗЗДет.4
4.3. Щадящо отношение
Етичният кодекс на работещите с деца 5 е без правнообвързваща сила. Липсата
на изрични правила в тази посока е в несъответствие с Правилата от Пекин. Същото се отнася и за забраната за носене и ползване на оръжие от персонала и за наличие 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 съдържа гаранция за пропорционалността на задържането на деца, за приоритетно и бързо
разглеждане на задържане на деца, за оборудване на помещения12 и провеждане на смисна 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.
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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 основанията, посочени от закона, в помещения за задържане, които се охраняват непрекъснато. 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 задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и редът в тях
се определят с инструкция, издадена от министъра на вътрешните работи.3 Действаща 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 България 6, 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, обвиняемия 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
2
3
4
5
6

7
8
9

Havana Rules, Rule 12.
Закон за Министерството на вътрешните работи (2014), чл. 73.
Ibid, чл. 72, ал. 9.
Инструкция № Із-1711 (2009).
Закон за Министерството на вътрешните работи (2014), чл. 72, ал. 4; Административнопроцесуален кодекс
(2006), чл. 149.
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.
Наказателно-процесуален кодекс (2006), чл. 64.
CRC, General Comment No. 10, § 83.
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); незабавно 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 ползва 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-горе дело Петков и Профиров срещу България 3 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 конкретни факти и данни относно подозрения за извършено правонарушение, противоречат 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 основанието за задържането е отпаднало, но 24-часовото задържане е обект на оперативната 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 Непълнолетните 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 основателни съмнения за неправомерно използване на физическа сила, помощни средства 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 преразглеждане – 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 разследващите 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 процеса, която да позволи на детето да участва и изразява себе си свободно.
Българското законодателство не отговаря на стандарта 2 да бъдат създадени отворени институции за задържане. Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) залага някои от по-важните гаранции, уредени от международните 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 квалификацията на персонал с нуждите на непълнолетните, гарантирането на правото
на образование 4 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. Съществува 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 „задържане 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 инспектора 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 задържат 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 закона, 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 заседание. 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 производство 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 наказателното производство е задължително.3 Детето не може да се откаже от правна защита,4 но не е ясно доколко може да се откаже от служеббъде назначен друг. Няма поставени
ния си защитник и да поиска да му/
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 мярката. Няма и възможност психолог/ педагог да подготви детето за предстоящите процедури и случващото се в съдебна зала. Родителите се уведомяват за задържането
постфактум, при самото задържане.5 Правото на детето да бъде уведомено за повдигнатите 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 мерките 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 алтернатива. 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 общността, предвид че децата не могат да ги напускат (примерно за посещение на училище). 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 настаняват отделно от пълнолетните,10 без да са предвидени изключения от това правило.
1
2
3
4

Ibid, чл. 64.
Ibid, чл. 65.
Ibid, чл. 94, ал. 1.
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.
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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 психологически план за престоя на непълнолетния 2 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 стандарти за физическата среда, съобразена с необходимостта от лично пространство,
стимули за сетивата, възможност за събиране с връстници, спорт и участие във физическа дейност и дейност за свободното време, е оставена на дискрецията на съответните 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 работят 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 образованието 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 включването на настанените в обучения за ограмотяване, за придобиване на професионална 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 информация, 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 разрешение на инспекцията по труда за полагане на труд от непълнолетен не е уреден.9
Правото на справедливо заплащане на труда не съответства на международните 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
2
3
4
5
6
7
8
9

Ibid, чл. 243.
Beijing Rules, Rule 27.
Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 55, ал. 3.
Havana Rules, Rule 32.
Ibid, Rule 81.
Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 257, ал. 2.
Havana Rules, Rule 40.
Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 257, ал. 1.
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 правосъдието. Социално осигуряване за работещите не е предвидено.1
Според международните стандарти дисциплинарните мерки, които са жестоко, нечовешко или унизително отношение и застрашават физическото и психическото здраве на ненавършилия пълнолетие, трябва да бъдат забранени. 2 В поправителните домове в България обвиняемите се държат в постоянно заключени помещения,
без право на участие в колективни мероприятия, когато грубо или системно нарушават 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 зрелостта 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 осигурява 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 осъдителна присъда по реда на НК и НПК. Наказанието се изпълнява чрез настаняване на осъдените в определени места за лишаване от свобода и подлагането им
на поправително въздействие.5 Непълнолетните, лишени от свобода, се настаняват в поправителни домове, отделно за момчета и момичета и отделно от пълнолетните.6 Поправителните домове се оборудват с технически и други средства 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 оценката 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 извършване на психологическа експертиза, това може да доведе до дискриминационни
практики. 8 В НПК обаче няма изричен текст по въпроса и това създава противоречива 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 задоволство, 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. Пълнолетният се привлича като обвиняем за престъпление, извършено преди да навърши
пълнолетие, делото се разглежда по общия ред и когато непълнолетният е привлечен 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 местната 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 защитник в наказателния процес е гарантирано (но не е безплатно).3
По делата за престъпления, извършени от непълнолетни, досъдебното производство 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 присъдата/ 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 извършени 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. Родителите 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 дисциплинарните 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 дисциплинарна санкция противоречи на Европейските правила.
3.2. Лишаване от свобода по реда на Указ № 904 за борба с дребното хулиганство и по реда на Закона за опазване на обществения ред при провеждането 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 ЗООРПМС 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 хулиганство10 по УБДХ съдът може да наложи задържане до 15 денонощия, а за спортно ху1 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 Наказания 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 възпитателни 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 адвокатска защита. Съдията може да разпитва свидетели, ако прецени, че това е необходимо.10 При производство срещу дете на възраст от 16 до 18 г. се призовават и неговите 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 различават помежду си, разликата във възможностите за обжалването е в резултат от
решение на Конституционния съд, който обявява за противоконституционна разпоредбата 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 задържаното лице попълва декларация в два екземпляра, че е запознато с правата си. 2 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. 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, задържани за извършени престъпления. Те могат да се включат в упражняването на
общественополезен труд, без да получават трудово възнаграждение за това.4 Законодателството 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 непълнолетните (ЗБППМН) не дава ясна дефиниция за „противообществена проява“, нито регламентира 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 противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и по осигуряването на нормалното 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 противообществените прояви на децата: социално-педагогически интернати (СПИ), възпитателни училища-интернати (ВУИ), домове за временно настаняване на малолетни 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

1
2
3
4
5
6
7

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

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

117

ГЛАВА 2. Анализ на правната рамка в България

проява къде ще бъде насочено детето.1 Освен това децата с противообществени прояви 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 „противообществена проява“. „Противообществената проява“ е „деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави“.4 Формулировката 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 противообществени 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 препоръки към България от 2008 г. Комитетът по правата на детето констатира, че определението 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 правосъдието за детето.6
3) Използване на задържането за санкциониране на статусни нарушения
Понятието за общественоопасна проява дава възможност за търсене на отговорност 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 противоправни, 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/ виктимизация/ 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 правосъдието за детето.9
4) Налагане на наказания на малолетни
Децата правонарушители под 14 г. следва да ползват гаранции за равно и справедливо 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.
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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 мерките по ЗБППНМ) е проблематично, тъй като редът за определянето им не предоставя 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 препоръчва на българските власти да определят ясно законоустановената възраст за носене 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 детето 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 скитничество, просия, проституция, злоупотреба с алкохол, разпространение или употреба на
наркотици, бягство от дома, ВУИ, СПИ и други затворени институции, безнадзорност, 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 настаняват в домовете по предложение на полицейски орган, Централната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН), местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и дирекция „Социално подпомагане“.5 По делото 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
2
3
4
5

Ibid, § 31.
CRC, Concluding observations on Bulgaria (2008), § 69с.
Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 34.
Ibid, чл. 37.
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 първото 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. Относно 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 Повече 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 първоначално се поставят в изолатор до извършването на необходимите прегледи.4 Тази изолация 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, психологическа 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 международните 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 неговото 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 – престъпления, статусни нарушения, домашно или друго насилие, което е в противоречие с принципа, 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 контактите 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-интернати и социално-педагогическите интернати (Правилника). Всяко ВУИ/ СПИ изготвя
свои вътрешни правила.
Законът предвижда редица възпитателни мерки за деца с асоциални или противоправни прояви. Най-строгата от тях е настаняване във ВУИ и може да бъде наложена: 1. когато останалите по-леки възпитателни мерки5 са се оказали недостатъчни 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 настаняват 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 председател 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, извършили престъпления, са освободени от наказателна отговорност и делото е изпратено 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 наказание 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
2
3
4
5

Havana Rules, Rule 28.
Ibid, Rule 38.
Ibid, Rule 76; CRC, General Comment No. 10, § 89.
Havana Rules, Rule 61.
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 Министерството 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 възпитател 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. Посещенията при децата също са предмет на разрешение от страна на директора.1
Настаняването е лишаване от свобода, тъй като децата се настаняват по съдебен ред в СПИ/ ВУИ против своята воля, поради своя деликтна проява. Относно малолетните 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 настанявани 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-краткият от тези периоди (около седем месеца), през които А. е била настанена в тази институция, 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 година 3 и при положителна оценка
комисията да може да прави предложение до съда за прекратяване на настаняването, 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 първоначалната 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 наложена подобна мярка, да извършват редовни проверки и проучвания, с оглед найдобрия 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 Присъствието на лица, които биха могли да предразположат детето и да създадат дружелюбна атмосфера, не е задължително, а е оставено на преценката на състава.3 В нарушение 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 предложение 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 прилага 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
2
3
4
5

6
7
8
9

CRC, Concluding observations on Bulgaria (2008).
CRC, General Comment No. 10; Convention on the Rights of the Child, Art. 47.
Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 19.ал. 5.
Ibid, чл. 19, ал. 3 и 4, чл. 24а и чл. 24б.
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.
Наказателно-процесуален кодекс (2006), чл. 94, ал. 1.
Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 12, ал. 2.
CRC, General Comment No. 10 § 28; Havana Rules, Preamble.
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
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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 противообществените прояви на деца и предвид понятието за противообществена проява, 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 мерките 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 определят 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 Настанените остават там за обучение, както и за професионална квалификация до навършване 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 продължат 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 закона 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

1

2

3

4
5
6
7
8
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.
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.
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.
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“.
Havana Rules, Rule 30.
Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 30, ал. 2.
Ibid, чл. 30, ал. 3.
Ibid, чл. 32, ал. 4.
Правилник за устройството и дейността на ВУИ и СПИ (2006), чл. 24.
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 правонарушения – 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 самите институции, наречени „училища“, а не в общността. Дипломите за образование
съдържат посочване на името на интерната, като така указват, че детето е било институционализирано. 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 извършва 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 независимо 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 административното настаняване от съд; не разпорежда конкретни изисквания за помещението и методите 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 Настаняването 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 специализирани институции и услуги от резидентен тип. Обхватът на понятията „со-

1
2
3
4
5

Havana Rules, Rule 38.
Ibid, Rule 40.
Ibid, Rule 76; CRC, General Comment No. 10, § 89.
Havana Rules, Rule 61.
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 жилище,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 настанените 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 пълнолетие 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 подпомагане“ (ДСП), прокурор или родител пред районния съд, който се произнася след
разглеждане на искането в открито заседание, в присъствието на детето.9 Съдът определя срока за настаняване.10 Преди решението на съда детето се настанява в институция 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 социалнопсихологическа 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 характерно, 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 задържането 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 противоречи на принципа за незабавност на действията по закрила на детето 4 и на международните стандарти за бързина. Законът посочва, че съдът гледа искането „незабавно“ 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 съдебното 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 технологично 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 уведоми за евентуалните последици от неговите желания, от поддържаното от него
мнение, както и за всяко решение на съдебния или административен орган. 2 Законодателството 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 изисквания към фактическата обстановка на помещението - съдебната зала или друго
по-подходящо място за провеждане на изслушването - както и към уменията/ подготовката 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 Законът обаче не споменава от кога тече този срок – от произнасянето на съдебното решение за настаняване или от момента на административното настаняване. Този законодателен 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 неизвестност 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 категории 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 социална 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 права на децата.10 Уредбата оставя на дискрецията на доставчика да уреди и реализира
упражняването на социалните, културните и всички други права на децата.11 Достъ1 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 специализираните институции и социалните услуги в общността (която е правно необвързващ документ) и въз основа на която се определя финансирането на институциите 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 дисциплина, 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 институция не съдържа достатъчно гаранции за защита от незаконно задържане за лечение,
предоставяне на информация на детето, зачитане на неговата воля и желания и предоставяне на правна помощ. Това е особено валидно за доброволно лечение и лечение по спешност 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; втора 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 лечение, която се осъществява по НК и НПК по отношение 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.
Първата хипотеза е предоставянето на спешна психиатрична помощ 3 спрямо 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 състояние, ръководителят на лечебното заведение взема решение лицето да бъде настанено 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 ед1 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 регламентацията – 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 осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента.1 Когато пациентът е
малолетен, информираното съгласие се изразява от негов родител/ настойник. Когато 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 полагане на грижи за 12-годишно дете и лекуването му. 2 В същата хипотеза, както жалбоподателят 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 поставя 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 оценката 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 заболява1 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 редките случаи, ако няма законен представител, който да изрази воля вместо тях за
доброволното им лечение, или ако лицето, което ги представлява по закон, е против 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 разстройство 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 открито 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 засегнатото лице, психиатър и свидетели. Правното представителство е задължително.
Съдът назначава съдебнопсихиатрична експертиза. Съдебнопсихиатричната експертиза за задължително настаняване и лечение по отношение на малолетни и непълнолетни 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 привеждат в изпълнение от съответните лечебни заведения при необходимост със съдействието на органите на МВР.5 Това съдействие се търси и при самоволно напускане 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. например Върбанов срещу България).
Четвъртата хипотеза, т.нар. принудителни медицински мерки по отношение 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-

1
2
3

4

5
6

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.
Ibid, чл. 158, ал. 2.
Ibid, чл. 158, ал. 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).
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.
Ibid, чл. 165 ал. 2.
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 ограничаване на свободата на движение на невменяемото лице.

2. Съдебен контрол. Периодичен съдебен контрол
Съдебен контрол се извършва върху настаняването по спешност, административно по своя характер. Върху доброволното настаняване по решение на родител за
малолетното му дете, такъв контрол не може да бъде извършен. Третата и четвъртата хипотеза – на задължително и принудително настаняване и лечение, касае постановяването 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 лекуване 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 предприето удължаване на престоя по решение на ръководителя на лечебното заведение
с допълнителен срок (до) 24 часа след овладяване на спешното състояние. Това означава, 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 законност 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 настаняването 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-неблагоприятно 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 правосъдие за изслушване на детето и съобразяване с неговата воля, доколкото е възможно 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 хоспитализацията.
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 упражняването на правото на задължителна адвокатска защита може да доведе до отлагане на
делото за следващо съдебно заседание за осигуряване на служебен адвокат, в случай 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 необходимото време. 2 Създаването на дружелюбна среда за детето и специален ред за
уведомяване на детето за предприетите мерки и същината на процеса не е предвидено. 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 приета 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 производството, 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 Възможността 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 настаняване със срок до три месеца, при законни основания. Задържане на непридружените
деца6 мигранти е забранено. На децата мигранти не се осигурява право да бъдат информирани 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 процеса. 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
2
3
4

Закон за здравето (2004), чл. 153.
Havana Rules, Preamble.
Закон за здравето (2004), чл. 162, ал. 3.
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 организацията 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 приложимия 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 заключват 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 наложени 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 мигранти 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 задържане 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 принудително 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 депортиране или експулсиране. Принудителните административни мерки (ПАМ) се налагат 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 основания. 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 разгледа 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 статута на другите членове на семейството му.
Задържане на непридружените деца 2 мигранти (независимо дали статутът им
е редовен или не) е забранено.3 Органът, издал заповедта за налагане на ПАМ, уведомява 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, представлява опасност за обществото“.5 Наредбата предвижда, че когато чужденецът, настанен 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/.
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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 открито 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 министрите също отбелязва, че сумарният срок от три месеца за окончателно произнасяне на двете съдебни инстанции, предвиден в Закона за чужденци на Република
България (ЗЧРБ), е проблематичен по своята продължителност с оглед изискванията на практиката на ЕСПЧ по чл. 5.4 от ЕКПЧ.3
Периодичен съдебен преглед се предвижда за пълнолетни задържани на всеки 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 извеждането 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 експулсиране поради опасност за националната сигурност или обществения ред, съдебният 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 regarding 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, Judgement 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).
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На следващо място ЕСПЧ установява, че липсата на оценка от страна на българския съд дали намесата в правата на жалбоподателите на личен и семеен живот
отговаря на належаща обществена нужда и дали е пропорционална с оглед на преследвана 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 допълнение 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 съществен 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 България (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 regarding 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 нарушение на чл. 5.1(f) по това дело е, че държавата, в която чужденецът ще бъде експулсиран, 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 предприеме 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 твърдения 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 съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане
на адвокатско възнаграждение.1 Правото на правна помощ е осигурено относно завеждане 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 преводач, както и правото на запознаване със заповедта и средствата за защита на разбираем 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 извършването на редица нарушения на правата на детето (вкл. задържане на непридружени
деца в СДВНЧ) и влече след себе си теоретична невъзможност за нарушаване на основни 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 наложена мярка за принудително отвеждане до границата и/ или експулсиране, е установена 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 практика ЕСПЧ въвежда и изискване за полагане на дължима грижа за извършване на
експулсирането на задържания. Съгласно ЕСПЧ всяко лишаване от свобода по втората 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, задържането 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

1
2
3
4
5
6
7
8

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“.
Закон за правна помощ (2005), чл. 23, ал. 3.
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.
Beijing Rules, Rule 7.1; General Comment No 10, § 47; Guidelines on child-friendly justice, § IV.56.
Административнопроцесуален кодекс (2006), чл. 14, ал. 4.
Закон за убежището и бежанците (2002), чл. 25.
Закон за чужденците (1999), чл. 44, ал. 8.
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.
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, максималният срок, позволен от закона, ЕСПЧ приема, че „[…] при всички случаи този срок е
изключителен и не може автоматично да се разглежда като привеждане на задържането 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 социална грижа в домовете. Предвидено е обособяването на помещения за настаняване на
малолетни и непълнолетни чужденци с подходящи за тяхната възраст и потребности условия,4 но критериите за тези условия не са нормативно регламентирани.
Според правилника за СДВНЧ чужденците имат право да участват в предлаганите социални програми и дейности, да се разхождат и/ или спортуват в обособените
за целта места, да ползват библиотеката, но няма законови гаранции за ефективност, 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 тяхното 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 изолация 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.
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ГЛАВА 3

Резултати от
теренното изследване

А. Институции към системата
на наказателно правораздаване

1.	 Поправителни домове

Лишените от свобода непълнолетни в поправителни домове в България са жертви
на множество флагрантни нарушения на човешките права. Материалната база в поправителните домове е стара и не осигурява в достатъчна степен условия за зачитане достойнството на настанените в тях. В Поправителен дом – Сливен правилото за отделно
настаняване на непълнолетни и пълнолетни не се спазва. Поради географската изолация
на местата за лишаване от свобода на непълнолетни, свижданията в тях са изключителна рядкост. На децата в Поправителен дом – Бойчиновци е забранено да провеждат
телефонни разговори, свиждания и кореспонденция на език, различен от българския, било
то и майчин. Пак там, затворната администрация осъществява безконтролен и автоматичен мониторинг на телефонните разговори. През 2013 г. за момчетата, лишени от
свобода, не е осигурено професионално образование, а относителният дял на трудово заетите от тях постоянно намалява и към 2013 г. е едва 5%. Специализираните програми
за работа с правонарушители са крайно недостатъчни на брой и обхващат само малка
част от лишените от свобода. Непълнолетните в поправителните домове нямат достъп
до независимо медицинско обслужване, а вътрешната медицинска грижа не е денонощна.
Засилва се използването на най-тежкото дисциплинарно наказание – изолация в наказателна килия, без да се предоставят необходимите процесуални гаранции за защита в
производството по налагането му. То се изпълнява при условията на единична изолация,
което, съгласно международните стандарти, е недопустима практика по отношение на
деца. Липсват ефективни, достъпни и конфиденциални механизми за подаване на жалби
и оплаквания, поради това техният брой е пренебрежително малък, като в Поправителен
дом – Бойчиновци през 2013 г. е регистрирана една единствена жалба. По време на посещенията си в Поправителен дом – Бойчиновци БХК получи многобройни оплаквания за физическо насилие върху непълнолетните лишени от свобода от страна на надзорно-охранителния състав, които остават недокладвани и ненаказани. Друг сериозен проблем там
е наличието на силно враждебна и дискриминативна среда спрямо момчета с хомосексуално поведение. Същевременно, в обучението на работещите в поправителните домове не
се поставя акцент върху защита правата на децата и международните и националните
стандарти за третиране на деца, лишени от свобода, а извършваните инспекции и проверки не отразяват реалната ситуация на децата в тези институции.
1.1. Обща информация
Наказанието лишаване от свобода, наложено по отношение на непълнолетните, тоест за деца от 14 до 18-годишна възраст, се изтърпява в поправителни домове.
Това е терминът, с който българското законодателство обозначава затворите за непълнолетни. На територията на България функционират два поправителни дома,
Поправителен дом в гр. Бойчиновци за непълнолетни момчета (ПД – Бойчиновци)
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и Поправителен дом за непълнолетни момичета в гр. Сливен (ПД – Сливен) към затвора за жени в гр. Сливен. Капацитетът на ПД – Бойчиновци е 260 души, а на този
в Сливен – 35. Освен непълнолетни с присъда лишаване от свобода, в тях могат да
се настаняват и непълнолетни подсъдими и обвиняеми, както и възрастни лишени от свобода (влс) – трудово заети в обслужващата и комунално-битова дейност в
поправителния дом. Навършилите пълнолетие лишени от свобода могат да бъдат
оставени в поправителния дом до 20-годишна възраст,1 а при „показано позитивно
развитие от страна на навършилите пълнолетие възпитаници на поправителния
дом“ – и до 25-годишна възраст. 2
През последните три години се наблюдава спад в броя на момчетата, които
попадат в поправителен дом. В таблицата по-долу е представена динамиката на преминалите през ПД – Бойчиновци осъдени, подсъдими и обвиняеми лица за 2011,
2012 и 2013 г.3
Таблица № 4: Новопостъпили лица в ПД – Бойчиновци (2011–2013 г.)
Година
2011
2012
2013
Източник: ПД – Бойчиновци

Осъдени
54 (от които 6 влс)
32 (от които 4 влс)
44 (от които 4 влс)

Подсъдими
22
24
16

Обвиняеми
48
29
30

Общо
124
85
90

Броят на непълнолетните момичета в ПД – Сливен е традиционно много нисък. За периода 2011–2013 г. наказание лишаване от свобода там изтърпяват само
две непълнолетни.4 На практика, няма самостоятелно организиран и функциониращ поправителен дом, тъй като във всички случаи непълнолетните момичета се
настаняват заедно с пълнолетните жени.5
Към момента на първото посещение на изследователския екип на БХК (3–4
април 2014 г.), в ПД – Бойчиновци бяха настанени 71 лишени от свобода, 67 от които
непълнолетни момчета – 49 с влязла в сила присъда, 16 подсъдими и 2 обвиняеми.6
96% от момчетата с влязла в сила присъда (всички без две) са осъдени за престъпления против собствеността (кражба, грабеж, унищожаване и повреждане).7
Съгласно писмената справка, получена от администрацията на затвора, към 3 април
2014 г. 62% от присъстващите са от ромски произход, 12% – от турски, 26% – от български и нито един чужд гражданин. При първото посещение на БХК в ПД – Сливен
наказание лишаване от свобода там изтърпяваше една непълнолетна. При второто
посещение в приемното отделение на дома бе настанена една непълнолетна иранска
гражданка, обвиняема за опит за незаконно преминаване на държавната граница.
След като БХК публикува и изпрати неокончателната версия на настоящето
изследване до всички институции, отговорни и ангажирани с проблемите в места1 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 195.
2 Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (2010), Заповед № 10-04-522 от
12 април 2010 г., т. 2.
3 Поправителен дом – Бойчиновци (2011, 2012, 2013), Анализи за дейността на ръководството и колектива на
Поправителен дом – гр. Бойчиновци през 2011, 2012, 2013 г.
4 Информация, получена от Министерство на правосъдието, Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ по
реда на ЗДОИ с Решение № 1-4991 от 12 май 2014 г.
5 Поради тази причина и изследването на БХК е осъществено най-вече с оглед на дейността на Поправителния
дом за момчета в гр. Бойчиновци.
6 Поправителен дом – Бойчиновци (2014), Сведение за непълнолетните и възрастните, лишени от свобода, в
Поправителен дом – Бойчиновци към 3 април 2014, получено от началничката на Поправителния дом.
7 Ibid. Същевременно, съгласно Правилата от Пекин, Правило 20.1, в), наказанието лишаване от свобода следва
да се налага само в случай на извършено тежко престъпление, включващо акт на насилие срещу личността или
при постоянство в извършването на други тежки престъпления и при липсата на други подходящи методи за
въздействие върху непълнолетни/ непълнолетната.
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та за лишаване от свобода на деца, директорката на ПД – Бойчиновци – г-жа Мими
Цочева предостави на БХК свое становище относно направените в доклада констатации. Където констатациите на БХК влизат в противоречие с коментарите на г-жа
Цочева, последните са включени в бележки под линия в настоящата глава.
1.2. Настаняване
Ръководещ принцип при разпределяне на лицата в местата за лишаване от
свобода е те да останат възможно най-близо до семействата си, с което да се гарантира възможност за поддържане на редовни и пълноценни контакти.1 Наличието на
един поправителен дом за момчета и един за момичета прави невъзможно съблюдаването на този принцип по отношение на непълнолетните, като ги поставя в значително по-неблагоприятно положение от това на лишените от свобода пълнолетни
мъже, например.
При първоначалното постъпване, както и след всяко напускане на поправителния дом, непълнолетните преминават през т.нар. „санитарна обработка“, 2 включваща
къпане и парна обработка на дрехите. В ПД – Бойчиновци тази дейност се извършва в
парокотелно помещение, извън основния жилищен корпус. Условията, при които се
извършва „санитарната обработка“, са крайно унизителни – душът е монтиран на
една от стените, без да е отделен с преграда от общото парно помещение; къпането се
извършва под наблюдението на служител от надзорно охранителния състав; използва се една и съща малка хавлия от всички, преминаващи през „санитарна обработка“.
Друга форма на унизително третиране в ПД – Бойчиновци е практиката косите на
всички новопостъпили да се подстригват съвсем късо, без да се отчита желанието на
самите непълнолетни.
Първоначално лицата се настаняват в специално обособени приемни отделения. Престоят им там трае от 14 дни до един месец, а на тези, които постъпват за
втори и последващ път или от следствен арест – от 10 до 14 денонощия.3 На практика,
независимо от продължителността на присъдата, повечето момчета остават в приемното отделение за период, близък до максималния – средно по 25 дни.4 Постъпващите за първи път в поправителния дом се настаняват отделно от останалите в
приемните отделения.5 През това време непълнолетните се подлагат на медицински
преглед и психологично изследване, „запознават се с обстановката и реда в поправителния дом, проучват се техните личностови качества, криминална заразеност,
образование, педагогическа занемареност, семейно положение и причини за извършеното престъпление“.6 На базата на извършените изследвания и проучвания
се изготвя оценка на риска и оценка на нуждите на настанените, а Комисията по
разпределение и преразпределение определя подходящата за непълнолетния група. Ежегодно администрацията на ПД – Бойчиновци отчита затруднения при приемането на новопостъпващите, произтичащи от неокомплектовани документи.7 Сред
традиционно липсващите документи са такива за: завършено образование, актуално
свидетелство за съдимост, документи, отразяващи криминалното минало на лица1 European Rules for Juvenile Offenders, § 55.
2 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 139, ал. 1.
3 Правилник за прилагане на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2010), чл. 196,
ал. 1, изр. 1 и 2.
4 Поправителен дом – Бойчиновци (2011, 2012, 2013), Анализи за дейността на ръководството и колектива на
Поправителен дом – гр. Бойчиновци през 2011, 2012 и 2013 г., съответно с. 6, с. 7 и с. 7.
5 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 187, ал. 2.
6 Правилник за прилагане на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2010), чл. 196,
ал. 1, изр. 3.
7 Поправителен дом – Бойчиновци (2011, 2012, 2013), Анализи за дейността на ръководството и колектива на
Поправителен дом – гр. Бойчиновци през 2011, 2012 и 2013 г.
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та. Сериозен проблем, който ръководството на ПД – Бойчиновци описва е, че „много
често на непълнолетните е определен първоначален „строг“ режим, което е в противоречие с чл. 191, ал. 2 от ЗИНЗС, където е посочено, че на непълнолетните първоначалният режим е общ“.1 Това е индикация, че магистратите не познават в достатъчна
степен специалните правила за изпълнение на наказанието лишаване от свобода по
отношение на непълнолетни лица.
По време на престоя си в приемното отделение, новонастанените се включват в програма за адаптация, провеждана от инспектор-педагог. В рамките на програмата се предоставя информация относно правата и задълженията на лишените
от свобода, възможностите за труд, обучение, професионална подготовка, участие
в специализирани програми; подпомагат се в разрешаването на неотложни лични
проблеми и др. 2 Изследването на БХК показа, че вместо „преодоляването на първоначалния стрес и фрустрация“,3 прекараното в приемното отделение време задълбочава страха и безпокойството у новонастанените. През адаптационния период
непълнолетните нямат право да се включват в каквито и да било образователни,
културни или спортни мероприятия. В приемното отделение на ПД – Бойчиновци
например непълнолетните прекарват деня си гледайки телевизия, задължително
извън спалните помещения, като през това време не им се позволява да лягат. На
новопостъпилите се определят допълнителни дежурства по хигиена, изразяващи
се в миене на пода с парцал в коленичило положение, който метод на чистене не се
използва при други обстоятелства.
Администрацията на затвора следва в срок три дни от постъпването на непълнолетните да уведоми родителите им или лицата, които упражняват родителски
права.4 Това обаче не се припознава като задължение на администрацията, а като
възможност за настанените да осъществят телефонна връзка със семейството си.5
Непълнолетните не получават копие от правилника за вътрешния ред
на поправителния дом. Не се предоставят и контакти на държавни институции и
неправителствени организации, към които могат да се обърнат за правна и друга
помощ в случай на необходимост. В приемното отделение на ПД – Бойчиновци е
поставено табло с информация за определени права и задължения. Предлаганата
информация е налична единствено на български език, което е съществена трудност
за настаняваните чужди граждани. Запитани кои свои права и задължения познават, непълнолетните от приемното отделение на ПД – Бойчиновци отговарят по
идентичен начин: „За всяко нещо трябва да искаме разрешение от старшината,
дори за да отидем до банята. Ако не поискаме разрешение, това се счита за опит
за бягство и ще ни осъдят на 5 г. затвор“.6 В затвора в гр. Сливен е изработена брошура с информация за настаняването и престоя в приемното отделение, някои права
и ограничения на лишените от свобода, както и образователните програми, които се
1 Поправителен дом – Бойчиновци (2011), Анализ за дейността на ръководството и колектива на Поправителен
дом – гр. Бойчиновци през 2011 г., с. 3.
2 Поправителен дом – Бойчиновци (2014), Програма за първоначална адаптация на непълнолетни правонарушители,
новопостъпили в Поправителен дом – Бойчиновци, Групова работа – първи модул „Моите права и задължения“,
предоставена от водещия курса инспектор-педагог по време на посещение на БХК в ПД – Бойчиновци на
3 април 2014 г.
3 Поправителен дом – Бойчиновци (2014), Програма за първоначална адаптация на непълнолетни правонарушители,
новопостъпили в Поправителен дом – Бойчиновци, предоставена от водещия курса инспектор-педагог по време на
посещение на БХК в ПД – Бойчиновци на 3 април 2014 г.
4 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 189, ал. 3.
5 Например за да уведоми баща си за преместването си от арест в гр. София в ПД – Бойчиновци, непълнолетно
момче е трябвало да напише писмо до директора на ДДЛРГ, в който е било предходно настанено, с молба той
да установи контакт с баща му.
6 Разговор на БХК с дете от приемното отделение в ПД – Бойчиновци.
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реализират на територията на затвора. Информация, специално насочена към статута и правата на непълнолетните момичета, няма.
1.3. Съдебен контрол и правна помощ
В рамките на наказателното производство почти всички непълнолетни се
представляват от служебни защитници, като ангажиментът на защитника приключва с влизане в сила на присъдата. По време на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода непълнолетните „могат да бъдат консултирани от адвокат по свой
избор“,1 но липсата на финансови средства се явява абсолютна пречка за реализиране
на тази възможност. Адвокатските свиждания в поправителните домове са изключения. В интервю инспектор-педагог от ПД – Бойчиновци сподели, че последното посещение в дома от адвокат е било преди една-две години. В ПД – Бойчиновци липсва
и специално обособено помещение за тяхното провеждане, в което да се гарантира
конфиденциалността на разговора между защитник и клиент.
Въпреки своята силна уязвимост, непълнолетните лишени от свобода не са
изрично обхванати от приложното поле на Закона за правна помощ, който предвижда достъп до служебна защита на други уязвими групи непълнолетни, като
тези, настанени в социални институции или имащи качеството на „деца в риск“.
Новосъздадената Национална телефонна линия за първична правна помощ, администрирана от Националното бюро за правна помощ, 2 също не е популяризирана в
поправителните домове и остава непозната и неприложима за непълнолетните.3 За
юридически консултации се разчита на инспекторите от сектор „Социални дейности
и възпитателна работа“, които обаче не притежават необходимото за целта образование и подготовка, а и нямат задължение да провеждат такива консултации.
За осъдените на лишаване от свобода непълнолетни съществува законова възможност да бъдат предсрочно безусловно освободени, ако са се поправили и фактически са изтърпели не по-малко от 1/3 от наложеното им наказание.4 Този наказателноправен институт позволява един по-гъвкав и по-благоприятен към младите
правонарушители подход. Въпреки това, предсрочното освобождаване не е формулирано като право за лишения от свобода, а като възможност, реализирането на която зависи от преценката на трети лица. Комисиите по изпълнение на наказанията
към поправителните домове и прокурорите са единствените компетентни да предлагат на окръжните съдилища непълнолетни за предсрочно освобождаване. През
последните години институтът на предсрочното освобождаване не е имал реално приложение поради липсата на направени предложения. През периода 2011–
2013 г. Комисията по изпълнение на наказанията при ПД – Бойчиновци е направила
само едно такова предложение. В същото време, Инспекторатът към Министерство
на правосъдието определя малкия брой на направените предложения за предсрочно
освобождаване като „добра практика“.5 При извършена проверка в ПД – Бойчиновци
ГДИН установява нередности в работата на комисията и прави изрична препоръка
да бъдат изготвяни мотивирани откази на лицата, придобили формално право за
предсрочно освобождаване.6
1 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 76, ал. 2.
2 Информация за проекта, по който е създаден Националният телефон за правна помощ, е достъпна на: http://
www.nbpp.government.bg/en/projects/norwegian-financial-mechanism-2009-2014.
3 Нещо повече, в ПД – Бойчиновци липсва каквато и да е възможност за провеждане на конфиденциален
телефонен разговор. За повече информация вж. т. 1.7. „Контакти с външния свят“.
4 Наказателен кодекс (1968), чл. 71, ал. 1.
5 Министерство на правосъдието (2014), Доклад на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията от
извършена проверка в затвора – гр. Сливен с проверяван период от 20 ноември 2008 г. до 12 март 2014 г., с. 27.
6 Информация, предоставена от ръководството на ПД – Бойчиновци.
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Сред компетенциите на Комисията по изпълнение на наказанията е и замяната на режима на изтърпяване на наказанието с по-лек, но и тук активността е изключително ниска (вж. таблица № 5).
Таблица № 5: Брой случаи на заменен режим на изтърпяване на присъдата
с по-лек в ПД – Бойчиновци (2011-2013 г.)
Година
2011
2012
2013
Източник: ГДИН

Брой
4
5
5

Друга възможност за цялостно или частично опрощаване на наложеното наказание лишаване от свобода е помилването от президента. Това е важен способ за
облекчаване на наказателната отговорност на осъдените на лишаване от свобода
непълнолетни лица. В периода 2002-2013 г. са подадени само 15 молби за помилване от непълнолетни (14-18 г.),1 като през 2013 г. такива изцяло липсват. 2 Слабата мотивация на непълнолетните да искат помилване Комисията по помилванията
обяснява с това, че за тях „затворената институция, която най-често е поправителен
дом, изпълнява в голяма степен социално-закрилна функция и предлага условия,
възприемани от осъдените като по-благоприятни спрямо живота на свобода“.3 БХК
не може да сподели това заключение и определя като основен проблем дефицитът
на релевантна информация, която достига до непълнолетните, както и липсата на
оказана подкрепа за упражняване на тази възможност.
В три последователни доклада за дейността на ПД – Бойчиновци – за 2011, 2012
и 2013 г., се съобщава за случаи на „надлежаване“ на присъдата от непълнолетни.
Причината, която се посочва, е „късно получена комулация на присъди“, а периодите
на „надлежаване“ са от 18 дни до един месец и 25 дни. Във всички случаи се касае за
неправомерно лишаване от свобода, за което държавата носи отговорност за вреди.
1.4. Материални условия
Съгласно международните стандарти, от първостепенно значение при настаняване в затворените институции е отделянето на непълнолетните от пълнолетните поради значителния риск от доминация и експлоатация над по-младите, лишени от свобода.4 Изключения са допустими, когато са налице извънредни причини и
единствено от гледна точка на висшите интереси на детето. В противоречие с това
правило, в ПД – Сливен непълнолетните момичета се настаняват в помещения заедно с пълнолетни жени „с цел оказване на положително влияние върху социалните навици и умения на непълнолетните“.5 Поради малкия брой непълнолетни в тази
институция, част от лишените от свобода пълнолетни са разпределени в общежитието, условно предназначено за поправителен дом.6 Установи се, че принципът на
отделното настаняване не се спазва, дори когато лишените от свобода са две и повече
1 Диляна Калоянова, Особености при помилването на непълнолетните, Общество и право, бр. 7, 2013 г., с. 56.
2 Комисия по помилванията към Президента на република България (2013), Годишен доклад на Комисията по
помилванията за 2013 г., с. 8, достъпен на: http://www.president.bg/cat96/Godishni-dokladi-pomilvane/.
3 Ibid.
4 CPT (1999), 9th General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January to 31 December 1998, § 25, available on:
http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-09.htm.
5 Министерство на правосъдието (2014), Доклад на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията от
извършена проверка в затвора – гр. Сливен с проверяван период от 20 ноември 2008 г. до 12 март 2014 г., с. 7.
6 Интервюирано дете споделя, че възникват чести конфликти между нея и съквартирантката . То не се чувства
комфортно да живее сред „големи жени, половината от които са убийци“. Според инспектор социални дейности
към дома, девойката е настанена с „по-зряла жена, за да помогне в корекционния процес“.
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и риск от социална изолация на отделно настанените непълнолетни не съществува.
В поправителните домове е налице неефективно отделяне на настанените и по възраст, което в някои случаи е повод за конфликти.
В ПД – Бойчиновци децата се настаняват в общи килии – от две до четири
в едно помещение, като в повечето случаи няма възможност да избират съкилийниците си.1 В поправителните домове, за разлика от почти всички други места за
изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ в България, не е налице пренаселеност. Сградният фонд обаче е стар и амортизиран. Материалните условия на
спалните помещения в ПД – Бойчиновци са крайно незадоволителни. Прозорците,
вратите и подовата настилка са много стари и имат нужда от подмяна. Килиите са
оборудвани с тоалетни и мивки, които също са стари и в много лошо състояние. Голяма част от вратите на санитарните помещения не се затварят. Няма топла вода, казанчетата са амортизирани, има остра неприятна миризма. Баните са общи за всеки
етаж и крайно недостатъчни спрямо броя настанени. Децата се къпят по килии и за
много кратко време. Няма прегради между душовете и не се осигурява уединение
по време на къпане. Топла вода има само през времето, определено за баня. Въпреки
препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията (КПИ) към
ПД – Сливен от 2006 г. за изграждане на санитарни възли към всяко жилищно помещение, такива все още няма, няма и планове да се изградят. 2
В поправителните домове има режим на отоплението през студените месеци
и липсва вентилационна и охладителна система, необходима през лятото. Радиаторите в стаите на децата са много стари и по техни думи не затоплят ефективно
стаите им или изобщо не работят. Всички помещения са с високи тавани и са просторни, което допълнително затруднява тяхното затопляне. Децата признават, че
през зимните месеци студуват много, а парното се пуска рядко и за малко. Това важи
не само за спалните, а и за останалите общи помещения – коридори, телевизионна
зала, библиотеки и др. В ПД – Бойчиновци спалните помещения се проветряват на
отворени прозорци, дори през зимата, за да не се задържа натрапчивата миризма от
тоалетните.
Личната хигиена на голяма част от настанените в поправителните домове
деца е занемарена. Всички задържани самостоятелно поддържат чистотата на облеклото и бельото си. Момчетата в ПД – Бойчиновци разказват, че нямат подходящи условия за това. Накисват дрехите си в малките умивалници към тоалетните на
спалните си помещения или в пластмасови кофи, ако имат такива, и ги перат със
студена вода. Голяма част от децата там признават, че не са заинтересовани от поддържане на личната си хигиена.
Обзавеждането в спалните на поправителните домове е недостатъчно и
много старо. Липсват нощни шкафчета и отделни гардероби за всяко едно дете. В
ПД – Бойчиновци във всяка стая има само едно бюро/ маса и един стол за три-четири
момчета. Леглата в спалните помещения са от стари железни конструкции. Дюшеците и спалното бельо на настанените е крайно захабено. Наказателните килии в
ПД – Бойчиновци са обзаведени с дървен нар, метален стол и малка метална маса
закрепени към пода на помещението. Служителите на дома разказват, че на настанените деца в наказателна килия се осигурява дюшек и спално бельо за престоя им
там. Интервюираните момчетата споделиха, че спят без дюшек, а през зимата според
думите им в този тип килии е много студено. През деня, независимо дали е студено
1 БХК установи случаи на деца, които поради неразбирателство със съкилийниците си, са поискали преместване
в друга килия, което е било уважено.
2 CPT (2008), Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out from 10 to 21 September 2006, § 85, available on: http://www.cpt.coe.int/documents/bgr/2008-11-inf-eng.htm.
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или не, нямат право на завивка и лежат с дрехите си върху дървените дъски. Непълнолетна от ПД – Сливен разказва, че в наказателната килия се използва кофа за
физиологични нужди.
Храната за настанените деца се приготвя на място. Децата от ПД – Бойчиновци споделят, че не е достатъчна и често не е с добри вкусови качества. Момчетата
разказват, че много често намират „червеи, косми и камъни“, „мръсно се готви“.
Много оплаквания има от новодошлите, настанени в приемното отделение. Те не посещават столовата, хранят се в сектора и според тях често гладуват. Момчетата имат
достъп до лавка, където с карта (със собствени средства) пазаруват, но се оплакват,
че е прекалено „скъпа“.1 Храната в ПД – Сливен, според настанените там, е „лоша“
– еднообразна и с лош вкус. Там също има лавка и при наличие на лични средства
задържаните имат достъп до храна и напитки извън часовете за хранене. 2 През поголямата част от престоя си настанените в ПД – Бойчиновци нямат право да носят
собствени дрехи, а са длъжни да бъдат със затворнически униформи. Училищната
база на поправителните домове е стара. Обзавеждането по кабинетите не отговаря
на съвременните методи на обучение.3 Стените на класните стаи в ПД – Бойчиновци са изрисувани с детски рисунки и обстановката наподобява на такава за деца от
началните класове. В училището на дома за момчета има по няколко тоалетни в санитарното помещение, с ниски прегради помежду им, които не осигуряват нужното
уединение и са предпоставка за злоупотреби.
Престоят на открито е с продължителност минимум по два часа на ден и се
извършва по график. Всички настанени са длъжни да спазват реда, независимо дали
искат да са на открито или не. Деца, настанени в ПД – Бойчиновци, споделят че дори
да чувстват неразположение, са принуждавани да излизат навън.
1.5. Медицинско обслужване
Основното медицинско обслужване и в двата поправителни домове се осъществява в медицински центрове на тяхната територия. В тях работят различни
специалисти, чиито брой не е достатъчен предвид факта, че медицински персонал
не е наличен вечерно време и по време на неработните дни. В ПД – Бойчиновци
на щат са назначени педиатър, психиатър и фелдшер. Има незаета щатна бройка за
стоматолог. В затвора в гр. Сливен има назначени общопрактикуващ лекар, акушергинеколог, психиатър и фелдшер, а щатът за стоматолог не е зает. Медицинското
обслужване на непълнолетните момичета там се не се различава от грижата, която
се полага за пълнолетните, лишени от свобода жени.
Към медицинските центрове има стационари. Дори и при приемането на деца
в стационара в ПД – Бойчиновци обаче, през нощта и по време на почивните дни
няма медицинско лице на смяна, като непълнолетните остават само под наблюдението на надзирател, който в случай на спешност търси екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана. Така, през по-голямата част от денонощието достъпът
до здравни грижи се осъществява изцяло по дискреция на надзорно-охранителния
състав. Когато не са налице спешни случаи, достъпът до медицинско лице става чрез
искане от страна на непълнолетните, което се записва в специален дневник, който
1 В подкрепа на това твърдение са и наблюденията на БХК относно цените на продуктите, продавани в лавката
за лишени от свобода. В същото време цената на продуктите в лавката за служители на ПД цените са много
по-ниски.
2 Настаненото момиче, което БХК интервюира, сподели, че за времето на престоя си в дома никога не е
разполагало с лични финансови средства.
3 В същото време, според ръководството на ПД – Бойчиновци, „[у]чилището разполага с нови маси, столове, бюра
и бели дъски, закупени през 2011 г., които отговарят на съвременните изисквания към МТБ“. Цочева, Мими,
Становище относно констатациите в доклада на БХК на началничката на Поправителен дом – Бойчиновци.
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се съхранява при постовия надзирател. По закон, след отправяне на искане, медицинска помощ се осигурява в срок от 24 часа, което обаче не се спазва. По думите
на медицинския персонал в затвора в Сливен, след подаване на искане за медицински преглед той се извършва в рамките на „два-три дни“. В ПД – Бойчиновци дори
в почивните дни няма медицински лица, като непълнолетните трябва да изчакат
настъпването на първия работен за лечебния център ден.
Достъпът до външно медицинско обслужване в поправителните домове става по изключение, като хипотезите са изчерпателно дефинирани в нормативната
база.1 Тези разпоредби противоречат на международните стандарти, според които
основната грижа за непълнолетните трябва да се осъществява в общността. 2 Законът предвижда и преглед при външен специалист, когато лишените от свобода не
са съгласни с поставената им диагноза. В този случай обаче разноските се поемат
от самите лишени от свобода, което предвид на социалното положение на повечето
непълнолетни, в много случаи е изключително затруднено, а дори и да успеят да
получат външно становище, то има само „консултативен характер“.3
От момента на постъпването си всички непълнолетни придобиват статус на
осигурени лица с непрекъснати здравноосигурителни права. Всички непълнолетни
също така се подлагат задължително на първичен медицински преглед. Въпреки
това, интервюираните непълнолетни момчета споделят, че този преглед е формален. Наред с това, по думите на медицинския персонал в ПД – Бойчиновци, огромна
част от децата постъпват без медицинска документация.
Стоматологичната грижа и в двата дома се осъществява от стоматолози, които
не са назначени на щат, а посещават домовете по график. Достъпът до тях е силно
затруднен и ограничен, особено що се отнася до чуждите граждани. При посещение
в ПД – Бойчиновци БХК разговаря с непълнолетно момче, чужд гражданин, което
сподели, че изпитва силна зъбна болка, но няма достъп до стоматологична грижа,
тъй като не владее български език. Въпреки изискването на международните стандарти да се предоставя достъп до офталмолог,4 такъв не е специално предвиден в
законовата рамка и видно от отчетите на ПД, не се предоставя.5
Даването на информирано съгласие относно медицински интервенции и
процедури за непълнолетните в ПД е сериозен проблем. Медицинско лице от ПД –
Бойчиновци сподели с БХК, че често в случаи на спешност това съгласие се дава от
служител на ПД. Също така в рамките на ПД лекарствата на непълнолетните на медикаментозна терапия се съхраняват от надзирател и се дават от такъв. Това е нарушение на международните стандарти, според които лекарства следва да се раздават
единствено от квалифицирани за това медицински лица.6 Що се отнася до психологическата и психиатричната грижа за непълнолетните в поправителните домове,
там работят психиатри и инспектор-педагози. Голяма част от децата, които се настаняват в ПД, страдат от психични разстройства или са зависими.7 Така например
1 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 135, ал. 1: Лишените от свобода се
изпращат в лечебни заведения извън местата за лишаване от свобода, когато: 1. в лечебните заведения към
местата за лишаване от свобода няма условия за провеждане на необходимото лечение; 2. се налага лечение на
инфекциозни заболявания; 3. са необходими консултативни прегледи или специализирани изследвания.
2 Havana Rules, Rule 49; European Rules for Juvenile Offenders, Rule 69 (2).
3 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 137,ал. 3.
4 Havana Rules, Rule 49.
5 Поправителен дом – Бойчиновци (2011, 2012, 2013), Анализи за дейността на ръководството и колектива на
поправителен дом – гр. Бойчиновци през 2011, 2012 и 2013 г.
6 CPT (2012), Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out from 4 to 10 May 2012, § 44, available
on: http://www.cpt.coe.int/documents/bgr/2012-32-inf-eng.pdf.
7 Поправителен дом – Бойчиновци (2013), Анализ за дейността на ръководството и колектива на поправителен
дом - гр. Бойчиновци през 2013 г., с. 20.
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през 2013 г. в ПД – Бойчиновци са регистрирани 49 деца с психични разстройства,
29 употребяващи психоактивни вещества и 13 лишени от свобода с алкохолни проблеми. Въпреки че прегледите при психиатър са много на брой,1 БХК установи, че
голяма част от интервюираните в ПД – Бойчиновци деца са неспокойни и нервни,
което се потвърждава и от психиатърката на дома. Поне две деца в ПД – Бойчиновци
съобщават за прием на успокоителни, по думите на друго момче приемът на успокоителни е чест и такива се администрират под предлог, че настанените „не могат
да спят“. 2 В периода 2011–2013 г. няма регистрирани смъртни случаи на непълнолетни, лишени от свобода. Основен и много сериозен проблем по отношение на медицинско обслужване на непълнолетните в ПД – Бойчиновци е липсата на достъп до
независимо медицинско обслужване. Предвид случаите на физическо насилие от
страна на надзорно-охранителния състав, в допълнение с ефективното лишаване
на непълнолетните от каквато и да е възможност да подадат оплакване или да споделят с близките си, достъпът до медицински лица в общността е от изключително
значение за превенцията на малтретиране и осигуряване на защита на децата от
нечовешко третиране и унизително отнасяне. Въпреки многобройните разкази на
деца за претърпян побой, както и установените от БХК поне два случая на видими
белези от нанесен побой в ПД – Бойчиновци, 3 началничката на медицинския сектор
сподели, че в последните години в дома не са установени случаи на насилие над
лишени от свобода.
1.6. Дейности и образование
Към поправителните домове функционират средни образователни училища,
в които настанените могат да продължат образованието си. Учебният процес в ПД –
Бойчиновци се провежда в две форми – дневна и самостоятелна, като към момента
на посещението на БХК (3–4 април 2014 г.) броят на учащите беше 49 от 71 настанени момчета. Съгласно нормативната уредба, на задължително включване в образователния процес подлежат всички ненавършили 16-годишна възраст.4 На практика
обаче, постъпилите след месец февруари, които не са се обучавали през първия учебен срок или са имали прекъсване в учебния процес от два или повече месеца, могат
да се включват в учебната дейност единствено като „слушатели“.56 Едно от момчетата
на самостоятелна подготовка в клас от гимназиалния курс сподели, че учебниците
не се осигуряват от училището, а се закупуват от самите ученици или техните родители. Училището няма професионална профилираност. Момчетата споделят, че
реален учебен процес няма, но всички ходят на училище, защото така се намалява продължителността на наказанието им в дома. Друга причина за посещаване на
учебни занятия, която посочват е, че ходенето на училище е задължително и те не
смеят да отсъстват, защото се страхуват от последствия под формата на наказания.
Голяма част от тях споделят, че трудно пишат и четат. Не възприемат учебния материал, който им се преподава, не пишат домашни и просто присъстват в часовете по
1 Ibid. През 2013 г. в ПД – Бойчиновци са проведени цели 1098 прегледа от психиатър.
2 Твърденията на непълнолетните не се потвърдиха при преглед на медицинската документация.
3 Екипът на БХК установи случай на дете, което беше удряно от надзирател по ухото, защото е отказало да приеме
медикаменти. В друг случай БХК разговаря с дете, което имаше подпухнало лице в резултат от нанесен побой
същата сутрин от надзирател.
4 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, (2009), чл. 162, ал. 2.
5 Поправителен дом – Бойчиновци (2014), Информация за дейностите, провеждани с непълнолетните лишени от
свобода от инспектор-педагозите в Поправителен дом – гр. Бойчиновци към 2 април 2014 г.
6 В тази връзка, ръководството на ПД – Бойчиновци споделя: „Тези [непълнолетни лишени от свобода], които
през годината на настаняване в ПД не са били редовни ученици за текущата учебна година в друго училище в
страната, те могат да започнат през следващата учебна година. Това не означава, че те бездействат. Тези ученици
се включват в учебния процес, посещават училище“. Цочева, Мими, Становище относно констатациите в
доклада на БХК на началничката на Поправителен дом – Бойчиновци.

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

153

ГЛАВА 3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРЕННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

задължение. Учебниците им стоят в кабинетите на училището, няма необходимия
брой от тях за всички и дори някои от децата да имат желание да подготвят уроците
си извън учебни занятия, няма тази възможност. Едно от интервюираните момчета
споделя: „Няма учене, само копане и чистене“. Друго момче описва учебния процес
като „съсипана работа“.
За период от близо един месец децата, които са настанени в приемното отделение, не посещават училище. При посещението на БХК в дома имаше само едно
настанено дете със СОП, за което е осигурено ресурсно подпомагане от психолог и
ресурсен учител. В стаите по време на учебните часове не присъстват надзиратели.
Съобразно изискванията на международните стандарти, в дипломите и сертификатите на обучаващите се в училището към поправителния дом не се отбелязва, че
това е учебно заведение към затворническа структура.
В училището към ПД – Сливен се предлагат два професионални профила: за
тези, които завършват основно образование – шивачка, и за тези, които завършват
средно образование – операторка в производството на облекло.1
Извън учебната програма в ПД – Бойчиновци се организират курсове по професионално обучение, образователни програми, религиозни и спортни дейности,
както и други форми на групова работа. Професионалното обучение е важна част от
ресоциализацията и подготовката за живот на свобода на непълнолетните правонарушители. Докато през 2011 и 2012 г. се е провеждал курс по професия готвач обаче,
през 2013 г. професионално образование изцяло липсва. През годините разнообразието от образователни програми също намалява, като от 11 през 2007 г., през
2013 г. броят им е едва пет. 2 Образователните програми към 2013 г. са: „Създаване
на компютърна презентация“, „Ограмотителен курс“, „Озеленяване“, „Изонит – бродерия върху картон“, „Художествено образование“. Липсват програми, насочени към
сексуално и репродуктивно здраве. Съществуват специализирани програми за въздействие, които са ориентирани към адаптиране към живота в затворената институция и подготовка за живот на свобода, но не се акцентира достатъчно върху работа за
преодоляване на причините, довели до самото настаняване. През 2013 г. в ПД – Бойчиновци се е реализирал само един курс в тази насока – Корекционно-терапевтична
група за специализирана групова работа „Екип“, като в нея се включват до 8 лишени
от свобода.
Традиционно религиозното образование и дейности са изцяло насочени към
православното християнство, без да се отчитат потребностите на изповядващите
други религии. В ПД – Бойчиновци има нает на половин щат православен свещеник,
който преподава два религиозни курса - „Основи на тълкуване на Новия завет“ и
„Дневен Алфа курс“, както и води служба в параклиса, намиращ се на територията
на поправителния дом. От ръководството на дома обясняват, че „[п]рез последните
години ПД е посещаван от представители на различни вероизповедания, но самите
лишени от свобода не са проявили интерес към тях“.3

1 Настанено момиче в ПД – Сливен разказва, че не ходи на училище или, ако ходи, си подбира в кои часове
да присъства. Споделя, че посещава учебните занятия само при една учителка, защото всички останали имат
много негативно отношение към нея. Момичето е повтаряло седми клас два пъти в училището към затвора.
2 Поправителен дом – Бойчиновци (2014), Справка за ресоциализационните дейности с лишените от свобода в
Поправителен дом – гр. Бойчиновци за периода 1 юни 2007 – 30 септември 2014 г.
3 Цочева, Мими, Становище относно констатациите в доклада на БХК на началничката на Поправителен дом –
Бойчиновци, получено след отправена от БХК покана за коментари по работен вариант на доклада.

154

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата

Силно застъпени в дома са и спортните занимания, като на разположение на
участниците в групата по кондиционен културизъм има оборудвана фитнес зала.
Участието на лишените от свобода в образователни дейности, в курсове за придобиване на квалификация и за ограмотяване и в специализираните програми за въздействие се зачита за намаляване срока на наказанието, като 16 часа групови занимания се зачитат за три дни лишаване от свобода.1
Наличните програми за индивидуална и групова работа, според децата, не
отговарят на интересите им и в повечето случаи са скучни. 2 Участниците в групови
дейности много често имат лични спречквания или различни интереси. Настанените разказват, че се включват с желание, което съвсем скоро се превръща в нежелание.
Реално никой не подготвя и не мотивира децата преди провеждане на организирани
дейности и те се включват в тях без да имат представа за какво става въпрос. Повечето дейности са еднократни или краткотрайни и липсва последователност. Деца от
ПД – Бойчиновци разказват, че организирани дейности като тържества, годишнини
и празници, не отговарят на възрастта им. Много малък брой от момчетата реално
ползват библиотеката, повечето от децата просто разглеждат книгите или стоят там,
както те се изразяват – „за разнообразие“. Единственото, което им харесва, е прожектирането на филми, но смятат, че тази дейност се организира прекалено рядко. В
контраст, интервюираните инспектор-педагози, отговорни за организираните програми, споделят, че участниците се справят много добре и се включват с желание.
Основното занимание на децата през свободното им време е гледането на телевизия. Момчетата от ПД – Бойчиновци споделят, че нерядко са заставяни да стоят
пред телевизора, защото това е по програма. Настанено в ПД – Сливен момиче споделя, че единственото занимание за целия престой в дома – близо три години, е
гледането на телевизия.
Всеки настанен в поправителен дома има индивидуален план за изпълнение
на присъдата, в който са заложени дейности и програми за корекционно въздействие. Децата споделят, че не са информирани за такива планове, не знаят към кого да
се обърнат при наличие на проблем, нямат представа, че могат да търсят съдействие
от външни организации и реално не са запознати с продължителността на престоя
си и целта на дейностите, които са заставени да изпълняват. Установени са пропуски
по планирането и препланирането на присъдите, които се състоят най-вече в липса
на „конкретни, постижими, реалистични и измерими“ задачи за работа с непълнолетните по време на престоя им в мястото за лишаване от свобода.3
Много малък брой от настанените в поправителни домове са трудово заети.
През годините непрекъснато се редуцира утвърденият щат на длъжностите, заети
от непълнолетните, лишени от свобода, в обслужващата и комунално-битовата дейност в ПД – Бойчиновци за сметка на увеличаващия се щат за работа на възрастните,
изтърпяващи наказанието си в поправителния дом. Таблица № 6 представя динамиката при трудово заетите лица в ПД – Бойчиновци за периода 2011-2014 г. Тревожен е
фактът, че относителният брой на работещите непълнолетни спрямо общия брой на
лишените от свобода през 2014 г. е намалял двойно спрямо 2011 г. 4
1 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 174, ал. 4; Правилник за прилагане
на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2010), чл. 134, ал. 2.
2 От своя страна началничката на ПД – Бойчиновци твърди, че „[в]сички тези програми не са скучни, а съответстват
на интересите на непълнолетните. Те се променят през годините и са съобразени с желанията и настроенията
на момчетата“. Цочева, Мими, Становище относно констатациите в доклада на БХК на началничката на
Поправителен дом – Бойчиновци, получено след отправена от БХК покана за коментари по работен вариант на
доклада.
3 Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (2014), Доклад относно
извършена проверка на социалната дейност и възпитателна работа в поправителния дом в гр. Бойчиновци.
4 От своя гледна точка ръководството на ПД – Бойчиновци споделя, че според тях „[н]амаляване[то] на броя
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Таблица № 6: Трудова заетост на непълнолетни и възрастни, лишени от свобода,
в ПД – Бойчиновци (2011 – 2014 г.)

Относителен
дял на заетите
спрямо
лишените от
свобода

Абсолютен брой
заети

Относителен
дял на заетите
спрямо
лишените от
свобода

Абсолютен брой
заети

Относителен
дял на заетите
спрямо
лишените от
свобода1

2014

Абсолютен брой
заети

2013

Относителен
дял на заетите
спрямо
лишените от
свобода

2012

Абсолютен брой
заети

2011

Непълнолетни,
лишени от
свобода

9

12%

6

5,79%

4

5%

4

5,9%

Пълнолетни,
лишени от
свобода
Източник: ГДИН

6

100%

4

100%

4

100%

6

100%

Работните позиции, които са определени за непълнолетни в ПД – Бойчиновци през 2014 г., са общи работници в кухня, кучкар и бръснар. Всички те са насочени
към обслужващата и комунално-битовата дейност в ПД – Бойчиновци, като няма
работещи към „Фонд затворно дело“.1
Има ангажирани деца на базата на доброволен труд, главно в поддържане на
хигиената. Настанените непълнолетни чистят общите пространства в сградите към
домовете и са отговорни за поддържане на дворните пространства
Липсват достатъчно и ефективни последващи социални услуги и социална
подкрепа за напускащите поправителните домове. Както се изразява служител от
ПД – Сливен: „Хората излизат и са в нищото“. 2 Служители от ПД – Бойчиновци споделят, че голяма част от децата, които напускат, не са подготвени за живота навън и са
лишени от всякаква подкрепа.3
1.7. Контакти с външния свят
Българското законодателство поставя изискване „[ц]ялостната дейност по ресоциализацията на лишените от свобода непълнолетни [да] се провежда в условия
на максимално разширяване на възможностите за контакт на осъдените с външната среда като цяло, с близки и лица, които им влияят положително, с доброволци
и представители на неправителствени организации“.4 Наблюдението на БХК обаче
установява, че именно изолираността и прекъснатите контакти с външния свят са
сред най-сериозните проблеми на изтърпяващите наказание лишаване от свобода
непълнолетни. Липсата на контакти с външния свят води до най-малко три сериозни проблема: незачитане правото на семеен живот; затруднена ресоциализация в обществото; невъзможност за сигнализиране при случаи на насилие и
други нарушения.

1
2
3
4

на трудово заетите непълнолетни в ПД по утвърдения щат и увеличаване на щата за възрастни лишени от
свобода не е тревожен. […] За непълнолетните в ПД най-естественото и характерно, както и за връстниците им
на свобода, е ученето. Само когато са образовани, имат определени умения, могат да осъществят себе си по
добър и жизнеутвърждаващ начин“. Цочева, Мими, Становище относно констатациите в доклада на БХК на
началничката на Поравителен дом – Бойчиновци.
Данните за относителния дял на трудово заетите непълнолетни лица за 2014 г. са изчислени на база броя на
лишените от свобода към 3 април 2014 г.
Интервю със служител от ПД – Сливен, проведено на 20 февруари 2014 г.
Интервю със служители от ПД – Бойчиновци, проведено на 3 април 2014 г.
Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 190, ал. 1.
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Наличието само на два поправителни дома в България, в които се настаняват деца от всички краища на страната, силно затруднява и оскъпява провеждането
на свиждания от близки и роднини. На практика посещенията са изключителна
рядкост.1 Затворната администрация също не насърчава контактите със семейството и приятелите, въпреки че разполага с необходимия за това нормативен инструментариум. Липсва практика по налагане на поощрения като: удължено свиждане,
свиждане с близки извън поправителният дом, домашен отпуск. 2 На свижданията в
ПД – Бойчиновци винаги присъства член на персонала, който наблюдава срещата и
слуша разговора. Не се позволява по време на свиждане да се говори на език, различен от българския, с цел присъстващият служител да може да разбира съдържанието на разговора. По думите на инспектор социални дейности от ПД – Бойчиновци,
при децата, които не поддържат никакви връзки с родителите си, се наблюдава наличието на „повишена тревога“.3
Чуждите граждани, задържани в поправителните домове са абсолютно изолирани. В ПД – Сливен непълнолетна чуждестранна гражданка е настанена с майка
си в приемното отделение в килия, която е постоянно заключена. Задържаните жени
споделят, че нямат никаква възможност да се свържат с бащата/ съпруга, който е
задържан в Софийския следствен арест. В гр. София арестите входящите обаждания
са забранени. Те не разполагат с никакви пари и на практика са в пълна безизходица.
Няма осигурен преводач, и по думите на инспектор социални дейности и общуването с настанените чужденки е чрез жестове и мимики.
Всички телефонни разговори на лишените от свобода в ПД – Бойчиновци
се мониторират автоматично и без спазване на установените в закона процедури.
Този факт беше описан от няколко независими източника,4 включително и в годишните доклади на дома.5 Телефонните разговори се провеждат посредством специално инсталирана телефонна система, която се използва с карта с предварително
въведени до 10 телефонни номера. Картата се зарежда с лични средства на лишените
от свобода. Телефонният апарат, от който момчетата в ПД – Бойчиновци могат да
се обаждат, е монтиран в непосредствена близост до пост на надзирателите. Друга
част от телефонната система е монтирана в помещение на надзорно-охранителния
състав, която дава възможност за автоматично подслушване на всеки проведен разговор. Лишените от свобода знаят, че телефонните им разговорите се подслушват,
което оказва силно възпиращо действие спрямо тях. Разговори на език, различен от
българския, не са разрешени.6 В тази връзка БХК получи оплаквания от деца, чиито
обаждания са били прекъсвани преждевременно, защото са започвали да говорят
на майчиния си език – турски или ромски. От друга страна, изследователите констатираха, че момче, чужд гражданин, настанено в дома, не беше провело нито един
телефонен разговор със свои близки в продължение на месец, защото не владее български или друг разбираем за персонала език.7
1 Така например момиче, настанено в ПД – Сливен, за почти три години престой там е имала само две свиждания
– веднъж баща идва, за да помоли да я освободят, защото майка е много болна, и втори път, същият донася
смъртния акт на съпругата си.
2 За повече информация, вж. т. 1.8. „Дисциплинарна практика“.
3 Интервю с инспектор-педагог от ПД – Бойчиновци, проведено на 3 април 2014 г.
4 Интервюта, проведени с лишени от свобода, с инспектор-педагог и началника на ПД – Бойчиновци, проведени
на 3 април 2014 г.
5 Вж. Поправителен дом – Бойчиновци (2011, 2012, 2013), Анализи за дейността на ръководството и колектива
на Поправителен дом – гр. Бойчиновци през 2011, 2012 и 2013 г.; Затвор – Сливен (2013), Отчет на дейностите по
третирането на лишените от свобода в затвора, гр. Сливен през 2013 година.
6 По думите на ръководството на ПД – Бойчиновци се използват и познанията по чужди езици на преподавателите
в училището.
7 Нещо повече – служителите на ПД – Бойчиновци не знаеха какъв език говори лишеното от свобода момче и
смятаха, че детето говори арабски език. БХК обаче установи, че то говори кюрдски.
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БХК установи също така, че в ПД – Бойчиновци съществува практика да се
проверява и цензурира входящата и изходящата кореспонденция на лишените
от свобода, като това се прилага освен по отношение на лични писма и към молбите
и жалбите, подавани от непълнолетните до институции извън поправителния дом.
Това е изключително сериозно нарушение на правата на децата в ПД.1
Интервюирани инспектори от Детска педагогическа стая към МВР, които контактуват по телефона с настанените в поправителни домове, споделят, че децата не
се оплакват от нищо, а искат да им бъдат изпратени пари, цигари, дрехи или да попитат дали има възможност да бъдат освободени предсрочно. 2 В контраст, разказите на
децата разкриват друга действителност. Те не смеят да се оплачат, колкото и да имат
нужда да го направят.
Непълнолетните в ПД на практика нямат контакти с външния свят. Децата
нямат никаква възможност да сигнализират или да споделят с близките си за случаи на насилие или малтретиране спрямо тях. По този начин децата в ПД са поставен
в безизходица и са изцяло зависими от благоволението на персонала на домовете.
1.8. Дисциплинарна практика, използване на сила и жалби
Наказания
Съгласно Европейските правила за защита на ненавършилите пълнолетие
правонарушители, наказанията следва да са най-крайното средство за поддържане
на реда и дисциплината в местата за лишаване от свобода.3 Вместо тях се препоръчва приложение на алтернативните способи на решаване на спорове и методите на
възпитателно въздействие. В поправителните домове в България алтернативните
способи не са познати и се прилагат единствено дисциплинарни наказания, изброени в чл. 193 от ЗИНЗС. В таблицата по-долу е представена в цифри дисциплинарната
практика в двата поправителни дома през периода 2011-2013 г.4:
Таблица № 7: Дисциплинарни наказания, налагани в поправителните домове (2011-2013 г.)
ПД –
Бойчиновци

ПД – Сливен

ПД –
Бойчиновци

ПД – Сливен

2013

ПД – Сливен

2012

ПД –
Бойчиновци

2011

Писмено предупреждение

12

0

5

0

3

0

Извънредно дежурство по поддържане на
чистотата
Отмяна на награда

89

0

55

3

52

3

0

0

0

0

1

0

Забрана за участие в спортни мероприятия 1

0

1

1

4

1

Изолация в наказателна килия

31

0

34

3

49

5

133

0

95

7

109

9

Общо
Източник: ГДИН

1 За повече информация, вж. т. 1.11. „Дискриминация и нарушения на основни права“.
2 Интервюта с инспектори детска педагогическа стая към Четвърто и Шесто РУП – Пловдив, проведени на 16 май
2014 г.
3 European Rules for Juvenile Offenders, Rule 94.1.
4 Информация, получена от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ по
реда на ЗДОИ с решение № 1-4991 от 12 май 2014 г.
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Като най-тежко дисциплинарното наказание, изолиране в наказателна килия следва да се налага само в изключителни случаи, когато други наказания не
биха били ефективни и за възможно най-кратък срок.1 Непълнолетните изтърпяват
наказанието в условията на единична изолация, което би могло да доведе до увреждане на физическото и психичното здраве. На фона на намаляващия брой непълнолетни, лишени от свобода, през изследвания период се наблюдава драстично
нарастване на приложението на този вид дисциплинарно наказание – близо с два
пъти в сравнение с 2011 г. 2 Причини за налагане на най-тежкото наказание стават
случаи като сбиване, псуване, счупване на прозорец, самонараняване със счупена
самобръсначка, някои от които не осъществяват категорично признаците на дисциплинарни нарушения, а още по-малко следва да се наказват със самостоятелна изолация.3
В поправителните домове не са въведени гаранции за осъществяване на
справедлив дисциплинарен процес, съобразен с присъщите за лишените от свобода ниска възраст, социална незрялост и по-слаба грамотност. На непълнолетните не се предлага съдействие за подготовка на жалби срещу наложени наказания,
не е регламентиран достъп до правна помощ, както и не съществува задължение за
уведомяване на родителите или попечителите им за инициираното дисциплинарно производство. Интервюираните в рамките на изследването не познаваха реда за
обжалване на наложените наказания. Нещо повече, те вярваха, че е по-добре да се
въздържат от противопоставяне със затворната администрация, страхувайки се от
последваща репресия. Абсолютен показател за неефективността на процедурата
по обжалване на дисциплинарни наказания е необжалването на нито едно от
353-те наложени на непълнолетни наказания за периода 2011–2013 г. Категорично не може да се приеме заключението на Инспектората по чл. 46 от Закона за
администрацията към Министерство на правосъдието, че липсата на обжалвани
наказания е „показател за компетентност и добре свършена работа“. 4
Поощрения
Най-често определяното поощрение е „писмена похвала“ – 96% от всички поощрения в ПД – Бойчиновци през 2013 г. Въпреки нормативно предвидената
възможност, на непълнолетните, лишени от свобода, не са определяни награди,
свързани с удължено свиждане, свиждане с близки извън поправителния дом,
домашен отпуск. 5
Жалби, сигнали и оплаквания
Идентично с обжалването на дисциплинарни наказания, подаването на жалби и оплаквания от лишени от свобода е само една формално гарантирана възможност, без реална приложимост. На територията на ПД – Бойчиновци са поставени
три кутии, чрез които лишените от свобода могат да адресират писма и жалби до
различни получатели – до началника на затвора, до психолога и до външни институции – съд, прокуратура, Народното събрание, президента. Непълнолетните нямат
свободен достъп до кутиите – писмата се подават чрез инспектор социални дейности
1 European Rules for Juvenile Offenders, Rule 95.4.
2 В сравнение с 2011 г., през 2013 г. съотношението на наложените наказания по чл. 193, т. 5 към преминалите
през ПД – Бойчиновци непълнолетни се е увеличило почти двойно – от 0,65 на 1,23.
3 Информация, извлечена при преглед на дисциплинарната практика на ПД – Бойчиновци за периода януариаприл 2014 г.
4 Министерство на правосъдието (2013), Доклад на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията от
извършена проверка в Поправителен дом – Бойчиновци, обхващаща периода от 1 юни 2011 г. до 30 септември
2013 г., с. 13.
5 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 98, ал. 1, т. 5-8.

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

159

ГЛАВА 3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРЕННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

или служител на надзорно-охранителния състав, което елиминира възможността за
скриване личността на подателя. Допълнителна пречка се явява и необходимостта
лишените от свобода сами да си покриват пощенските разходи, включително тези за
хартия и пощенски пликове. Показателен за липсата на достъпност и ефективност
на процедурите за подаване на жалби е броят на подадените такива през годините,
който непрекъснато намалява,1 представен в таблицата по-долу:
Таблица № 8: Подадени жалби от непълнолетни, настанени
в ПД – Бойчиновци (2011-2013 г.)
Година
Брой
Основателни
Неоснователни
Източник: ГДИН

2011
8
1
7

2012
4
2
2

2013
1
Няма данни
Няма данни

За периода 2011-2013 г. в ПД – Сливен няма документирани случаи на използване на физическа сила, помощни средства или оръжие по отношение на непълнолетни; през същия период в ПД – Бойчиновци тези случаи са три, всички регистрирани през 2013 г. 2
1.9. Персонал
Непълнолетните, лишени от свобода, имат ежедневен контакт със служители от два сектора – „Социални дейности и възпитателна работа“ (СДВР) и „Надзорнo-охранителнен състав“ (НОС), както и медицинските специалисти. Видно от информацията, предоставена от ГДИН, всички служители на НОС в ПД – Бойчиновци
наред преминават през различни обучения, част от които включват придобиването
на специфични умения, свързани с работата им с непълнолетните.3 Обученията за
периода 2012-2014 г. обаче не включват теми като права на децата или международни
стандарти относно децата, лишени от свобода.4
Служителите от НОС осигуряват 24-часово наблюдение и контрол върху непълнолетните и имат постоянен контакт с лишените от свобода. Въпреки че прекарват най-дълго време с децата в ПД, за надзирателите не е предвидена външна
супервизия, която би била предпоставка за намаляване на насилието в ПД, което в
ПД – Бойчиновци е ежедневие. Сектор НОС има ясно йерархична структура, като служителите имат задължение да „спазва[т] чинопочитането и войнската дисциплина“.5
Йерархизацията на надзорно-охранителния състав допълнително спомага за нерегистрирането на случаите на физическо малтретиране и агресивно поведение спрямо децата.
Служителите от сектор СДВР имат основна роля за целите на лишаването от
свобода в поправителните домове, както и по отношение на лица, към които лишените от свобода да могат да се обърнат в случай на нужда или при оплакване от
малтретиране.6 Към 31 декември 2013 г. в състава на СДВР в ПД – Бойчиновци се
1 Поправителен дом – Бойчиновци (2011, 2012, 2013), Анализи за дейността на ръководството и колектива на
Поправителен дом – гр. Бойчиновци през 2011, 2012 и 2013 г.
2 Информация, получена от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ по
реда на ЗДОИ с решение № Л-4991 от 12 май 2014 г.
3 Информация, получена от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ по
реда на ЗДОИ с решение № Л-8111 от 15 август 2014 г.
4 Ibid.
5 Поправителен дом – Бойчиновци (2011), Анализ за дейността на ръководството и колектива на Поправителен
дом - гр. Бойчиновци през 2011 г., с. 4.
6 Поправителен дом – Бойчиновци (2013), Анализ за дейността на ръководството и колектива на Поправителен
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включват инспектор-педагози (13 души), двама инспектор-психолози, един инспектор „Социални дейности и възпитателна работа“, трима старши инспектори – директор на училището, старши инспектор „Пробация“ и старши инспектор - педагог и
началник на сектора. Към състава се включва и свещеник. Децата в ПД – Бойчиновци
не възприемат психолозите и педагозите като хора, с които могат да споделят за
случаи на насилие и малтретиране. Това се потвърждава при разговори със самите
служители, които не съобщават за случаи на насилие.
Служителите от сектор СДВР участват в занятия в рамките на вътрешна служебна учебна година, както и във външни обучения. Отново за периода 2012-2014 г.
в двата поправителни дома не са провеждани специализирани обучения относно
правата на децата и международните стандарти за третирането на деца, лишени от
свобода.1 И в този сектор липсва външна супервизия. 2
1.10. Насилие
Изследването на БХК установи, че значителна част от непълнолетните, лишени от свобода, в ПД – Бойчиновци са подложени на физическо малтретиране и
психически тормоз от страна на надзирателите, като случаите по правило остават
нерегистрирани. В същото време не са въведени програми за превенция и докладване на насилието, включително за превенция на сексуалното насилие в поправителните домове.
Многобройни са оплакванията за насилие и тормоз, упражнени в приемното отделение, където престоят на непълнолетните е белязан от по-високи нива на
изолация. При едно от посещенията на екипа на БХК в ПД – Бойчиновци момче от
приемното отделение беше с насинено ляво ухо. То обясни, че му е бил нанесен
шамар от надзирател, след като е отказал да приеме лекарството, което му е предписано. Друго момче от приемното отделение е било ударено с шамар и ритник от
надзирател като наказание за неуспешно изнесен рапорт. Непълнолетен също така
съобщава за нанесен му побой с ритници, докато е бил „притиснат между две решетки“ в приемното отделение.
Децата свидетелстват за насилие върху тях от страна на служители за „наймалкото“, за „най-дребното“. 3 Най-често посегателствата се случват в санитарните помещения, поради липса на видео наблюдение в тях. Пострадали от ПД – Бойчиновци
съобщават, че ги бият с ритници, юмруци и шамари; удряли са ги с колани по краката, с пръчки и палки по дланите и с тръби по тяло. На едно от момчетата му „спукали
веждата“, а друго е било със счупен нос. Друго момче не можело да хваща приборите
за хранене, защото ръцете му били подути и изранени от ударите с палка. В деня на
първото посещение на БХК дете беше с подута буза. То разказа, че нараняването е
резултат от побой, нанесен му в килията същия ден от дежурния надзирател. Според
някои деца до физическо насилие се стига и по време на училищни занятия.
Интервюирани разказват за един и същ служител от надзорно-охранителния
състав, който упражнява изключителна агресия срещу тях. Децата споделят, че „не
дом - гр. Бойчиновци през 2013 г., с. 14. Към 31 декември 2013 г. в Затвора в Сливен има усвоени едва 8,5 щата в
сектор СДВР, при 3 незаети щата. Затвор – Сливен (2013), Отчет на дейностите по третирането на лишените от
свобода в затвора, гр. Сливен през 2013 г., с. 13.
1 Информация, получена от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ по
реда на ЗДОИ с решение № Л-8111 от 15 август 2014 г.
2 През 2011 г. служители на ПД – Бойчиновци са осъществили супервизия в Затвор – Сливен и ВУИ – Подем.
Ефективността на подобна практика на реално „вътрешна супервизия“ е под въпрос. Поправителен дом –
Бойчиновци (2011), Анализ за дейността на ръководството и колектива на поправителен дом – гр. Бойчиновци
през 2011 г., с. 11.
3 Всички използвани цитати са взети от интервюта с настанени в ПД – Бойчиновци, проведени на 3-4 април и
10 юли 2014 г.
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го спират камерите“, „трябва да звънне телефона му и само тогава се възпира“, „командирът бие десет минути, после пуши една цигара и после продължава, може
и цял ден“. Непълнолетните твърдят, че „дори социалните и учителите знаят“ за
съществуващото насилие, упражнявано от надзирателите, но „си мълчат“ и не предприемат действия за преустановяването му. Шестнадесетгодишно момче коментира
пред БХК, че не може да се оплаква на никого, защото „всички са едно“, „не обръщат
внимание“ и „по-добре да не се занимаваш с жалби, за да не те вземат на мушка“. БХК
научи само за два случая, при които оплакванията от насилие са довели до предприемането на някакви мерки – при единия е имало смяна на поста на дежурство на
надзирателя насилник, а при другия, служителят е бил дисциплинарно отстранен
от длъжност. На фона на многото разкази за насилие върху лишените от свобода
непълнолетни през изследвания период официално е регистриран един единствен
случай на неправомерна употреба на физическа сила и помощно средство от служител в ПД – Бойчиновци.1
През 2012 г. надзирател е нанесъл побой с палка, юмруци и ритници върху
няколко лишени от свобода „без да е установено явно неподчинение от страна
на непълнолетните да изпълнят разпореждане на служителя.“2 Инцидентът се е
случил в спално помещение и е заснет чрез камерите за видео наблюдение. Въпреки
доказателствата, окръжният прокурор намира, че „липсват основания за образуване
и провеждане на досъдебно наказателно производство, тъй като установеното поведение на надзирателя не осъществява състав на престъпление по НК и следва да
се квалифицира като служебно дисциплинарно нарушение“.3 Малко по-късно служителят е освободен във връзка с придобито право на пенсия. Такива случаи оказват
силно възпиращо въздействие у лишените от свобода да сигнализират за следващи злоупотреби, а по отношение на надзорно-охранителния състав създават
чувство за безнаказаност и среда, толерираща посегателствата.
Лишените от свобода са ежедневно обиждани с епитети като „циганин“, „отрепка“, „червей“, „мангал“, „миризливи“, „лайна“. 4 В тази връзка едно от момчетата определя някои от надзирателите като „нацисти“, тъй като постоянно го обиждат на основа
ромската му етническа принадлежност. Децата разказват, че са постоянно унижавани: „Който както си иска ни обижда“; „Обиждат ни на майка“. Настанените нямат
възможност да изкажат свободно мнението си. От тях се изисква пълно подчинение
и примирение с унижения под формата на словесна агресия и физическо насилие.
Интервюираните деца споделят, че има специално отношение към определени деца,
които останалите настанени наричат „доближени“ и „доносници“.
Децата, настанени в ПД – Бойчиновци, разказват за ежедневно физическо и
психическо насилие и между настанените. Някои са потърпевши, други са свидетели или и двете. Непълнолетна от ПД – Сливен също споделя, че има насилие между
жените в затвора. Несъвместимост на характери и стремеж към лидерство, надмощие и контрол са причини за конфликти между тях. Често причина за конфликти
между непълнолетните е и нерегламентираната обмяна на вещи между тях. Момчетата прикриват усърдно конфликтите помежду си, защото не искат „да си имат проблеми“ със служителите. Това се отнася както за насилниците, така и за насилените. Насилниците удрят на места „където не личи“ и заплашват с насилие при всеки
случай, който им се отдаде – в стаите, на двора, в училище. Ударите и побоищата се
1 Министерство на правосъдието (2013), Доклад на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията от
извършена проверка в Поправителен дом – Бойчиновци, обхващаща периода от 1 юни 2011 г. до 30 септември 2013 г.,
с. 9-10.
2 Ibid, с. 9.
3 Ibid, с. 9-10.
4 Използваните цитати са взети от интервюта с настанени в ПД – Бойчиновци, проведени на 3-4 април и
10 юли 2014 г.
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случват в стаите на жертвите. Обидите, психическият тормоз и физическото насилие
между децата се случва далеч от погледите на надзирателите. Никой няма смелост
да се оплаче. За насилието между тях служителите научават от „доносниците“. В
повечето от тези случаи всички са потърпевши, независимо дали са виновни, или са
жертви. Момче, жертва на системно насилие от друго дете, споделя, че предпочита
да търпи, защото „другото е по-лошо“. По-силните физически и психически деца отнемат вещи, включително дрехи и обувки, и „дебнат всяка възможност“ да насилват
слабите или онези, които им се противопоставят.
Конфликтите между настанените жени в затвора в Сливен са чести. Те не се
прикриват от служителите, а напротив, често избухват пред тях. В много от случаите жените използват словесни заплахи и обиди, но се стига и до физическа саморазправа в килиите, на двора, дори в баните по време на къпане. Има жени, жертви на
насилие, които са системно малтретирани от други задържани.
1.11. Дискриминация и нарушение на други основни права
Лишени от свобода чужди граждани
Непълнолетните чужди граждани в конфликт със закона са особено уязвима
група. БХК установи случай, в който съдия одобрява споразумение между кюрдско
момче и прокуратурата за ефективно лишаване от свобода в съдебно заседание, в
което е осигурен превод от арабски език – език, който момчето не разбира.1 Липсата
на превод на разбираем от подсъдимия език опорочава съдебния процес и е нарушение на разпоредбите, осигуряващи правото на всеки на справедлив съдебен процес
по смисъла на чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека. 2
Тази уязвимост е налице и след настаняването на чужди граждани в местата
за лишаване от свобода. За поправителните домове в България те са ново явление
– докато през 2011 и 2012 г. не е имало нито един чужд гражданин, през 2013 г. през
ПД – Бойчиновци преминават петима.3 Всички те са били санкционирани за опити
за излизане през границата на страната без разрешение на надлежните органи.
Най-силно осезаемите проблеми на тази група лишени от свобода произтича от липсата на информация и възможност за комуникация на език, различен
от българския.4 Затворната администрация не владее или владее в недостатъчна
степен чужди езици. И в двата поправителни дома не е осигурена литература на
чужди езици. В ПД – Бойчиновци чуждите граждани нямат достъп до формалното образование, но се включват в ограмотителни курсове, където могат да научат
елементарен български език. Пак там на задържаните е забранено да провеждат
телефонни разговори на език, различен от българския, което означава, че чуждите граждани са напълно лишени от възможността да установят контакт с близките си. Това задълбочава изолацията им и им причинява силни емоционални болки
и страдания.
Хомофобски нагласи
Непълнолетните момчета, които имат еднополови сексуални контакти в рамките на поправителния дом, са друга силно уязвима група, предвид на многократно
1 Районен съд – Генерал Тошево (2014), Споразумение № 36 от 31 май 2014 г. по НОХД № 134/2014 г.
2 ECHR, Art. 6 (3).
3 Поправителен дом – Бойчиновци (2011, 2012, 2013), Анализи за дейността на ръководството и колектива на
Поправителен дом – гр. Бойчиновци през 2011, 2012, 2013 г.
4 В тази връзка, ръководството на ПД – Бойчиновци дава следното разяснение: „На настанените чужденци
се предоставят в писмен вид правата и задълженията при постъпване. В течение на престоя им те им се
разясняват от преподавателите ни по английски език. Имали сме едно момче, което говореше само фарси и с
него разговаряхме само чрез друг непълнолетен“. Цочева, Мими, Становище относно констатациите в доклада
на БХК на началничката на Поправителен дом – Бойчиновци.
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по-високия риск от сексуално насилие, на който са подложени,1 и липсата на достъп
до предпазни средства. 2 Персоналът на ПД – Бойчиновци обаче не разпознава тази
уязвимост, а вместо това определя хомосексуалното поведение като повишаващо риска от „интриги“3 и „побоища“ и прилага противоречиви мерки за „превенция“.
Така например през април 2014 г. БХК установи, че на видно място в ПД – Бойчиновци е залепен неофициален правилник – списък, озаглавен „Забранява се на
непълнолетните“, който гласи, че на домуващите се забранява „[д]а извършват хомосексуални действия“. По думите на инспектор-педагог от дома дисциплинарни наказания се налагат най-вече при поддържане на полови контакти с „много партньори“.
Видно от отчетите на ПД – Бойчиновци се констатира също, че инспектор-психолозите в дома работят с непълнолетни, заведени на „отчет“ поради „склон[ност]
към хомосексуални прояви“, наред с лица с психични отклонения и зависимости.4
От докладите на ПД – Бойчиновци не става ясно какво се има предвид под „склонност към хомосексуални прояви“. Самото обсъждане на сексуалната ориентация на
непълнолетните, без тя да има каквото и да е отношение към лишаването им от
свобода, представлява акт на пряка дискриминация по смисъла на Закона за защита
от дискриминация 5 предвид това, че склонността на децата към „хетеросексуални
прояви“ не се обсъжда по никакъв начин.6
Неприкосновеност на кореспонденцията
При посещението си в ПД – Бойчиновци БХК установи, че цялата входяща и
изходяща кореспонденция на непълнолетните, без значение на техния статут – обвиняеми, подсъдими или лишени от свобода, е обект на автоматична проверка и
цензуриране на съдържанието от страна на затворническите власти. Тази практика
се прилага и по отношение на молбите и жалбите, подавани от непълнолетните до
институции извън поправителния дом. БХК стана свидетел и как лишен от свобода
предава незапечатано в плик писмо на инспектор социални дейности, което обаче
остана у инспектор-педагог за проверка на съдържанието на текста преди изпращане. Подобни действия от страна на администрацията на ПД са незаконни7 и поставят
непълнолетните в особено уязвима среда. Това е така, защото при условията на затворен режим и при липсата на поверителност на изпращаните писма и жалби реално отпада възможността за ефективно комуникиране на проблеми и нередности,
възникващи в институцията, и обезсмисля създадените механизми за комуникация
с външния свят.

1 Според проучване на Министерството на правосъдието на САЩ за лесбийките, гейовете, бисексуалните и
трансполовите (ЛГБТ), лишени от свобода, съществува 10 пъти по-голяма вероятност да станат жертва на
сексуално насилие от хетеросексуалните лишени от свобода. U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs,
Bureau of Justice Statistics (2013), Sexual Victimization in Prisons and Jails Reported by Inmates: National Inmate Survey 2011–12¸ p. 18, available on: http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/svpjri1112.pdf?utm_source=JDI+Enews&utm_
campaign=8a7153a8ab-BJS+Report_5_15_13&utm_medium=email&utm_term=0_e46e1c4094-8a7153a8ab-27989797.
Вж. също и United Nations Office on Drugs and Crimes (2009), Handbook on Prisoners with Special Needs, pp. 103-122,
available on: http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_Special_Needs.pdf.
2 По информация на медицинския персонал на ПД – Бойчиновци.
3 По информация на инспектор-педагог в ПД – Бойчиновци.
4 Поправителен дом – Бойчиновци (2013), Анализ за дейността на ръководството и колектива на Поправителен
дом – гр. Бойчиновци през 2013 г., с. 8.
5 Закон за защита от дискриминация (2003), чл. 4, ал. 2.
6 Аналогично вж.: Софийски градски съд, Решение № 210 от 8 декември 2008 г. по ВГРД № 613/2008 г. По това
дело СГС намира, че отказът на прокуратурата да направи предложение до съда за предсрочно освобождаване
на затворничка, мотивиран със сексуалната ориентация, представлява акт на пряка дискриминация.
7 Конституция на Република България (1991), чл. 34; Наказателен кодекс (1968), чл. 171; Правилник за прилагане
на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2010), чл. 75 и чл. 278, ал. 1 и 2.
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С оглед на направените констатации, БХК изпрати сигнал до министъра на
правосъдието относно противозаконната практика. В резултат на подадения сигнал
МП извършва проверка, която констатира „[едно] нарушение […], като неправомерно
е извършена проверка на съдържанието на входяща кореспонденция за лишен от
свобода в негово отсъствие“.1 На установения инспектор–педагог, извършил нарушението, е потърсена дисциплинарна отговорност, а на администрацията на ПД са
дадени препоръки за осъществяване на постоянен контрол и оптимизиране на процедурата по получаване и изпращане на кореспонденцията. 2 Въпреки направените
констатации и последващите действия на МП обаче, не се разследват индикациите
за масовостта на нарушенията и не се търси отговорност от администрацията относно допускането на подобна незаконна практика.
1.12. Инспекции
Законът предвижда контролът при изпълнение на наказанието да се осъществява от държавни органи, организации и неправителствени организации.3 Най-широки в тази насока са правомощията на ГДИН, която ръководи, контролира и проверява почти всички аспекти от функционирането на местата за лишаване от свобода,
включително поправителните домове – охрана и сигурност, дисциплинарна практика, медицинско обслужване, социални дейности, образователни програми. Поради вътрешния характер на проверките обаче, често тези инспекции не отразяват
реалната ситуация в местата за лишаване от свобода. Друга проверяваща структура
е Инспекторатът към Министерството на правосъдието. Неговите проверки са всеобхватни, покриват много дълги периоди от време (шест-седем години назад) и са
базирани върху информация, предоставена от служителите на поправителните домове.4 Това прави проверките недостатъчно обективни, задълбочени и ефективни от
гледна точна на превенция на нарушенията в поправителните домове.
По отношение на хигиената и чистота, здравословните и безопасни условия
на труд, количеството и качеството на храната и други аспекти на условията на живот, поправителните домове са изключени от обхвата на контрол, осъществяван от
специализираните държавни здравни инспектори.5 Вместо това, тези функции се
осъществяват от медицинските специалисти към местата за лишаване от свобода,
чиито работодател е началникът на поправителния дом/ затвора. Тази зависимост е
предпоставка за намалена критичност и обективност на проверките.
Съгласно закона, обществен контрол върху дейността на местата за лишаване от свобода се осъществява от наблюдателни комисии.6 Комисията към Общински
съвет – Бойчиновци се състои от седем члена, сред които един представител на ПД
– Бойчиновци и нито един на гражданска или религиозна организация.7 Неин член
задължително участва в заседанията на комисията по изпълнение на наказанията
към ПД – Бойчиновци, но останалите нормативно предвидени правомощия за осъществяване на обществен контрол не се упражняват ефективно. 8 Външни инспекции
1
2
3
4

5
6
7
8

Министерство на правосъдието (2014), Писмо до БХК с изх. № 66-00-70 от 15 май 2014 г.
Ibid.
Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 4, ал. 2.
Министерство на правосъдието (2014), Доклад на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията от
извършена проверка в затвора – гр. Сливен с проверяван период от 20 ноември 2008 г. до 12 март 2014 г.; Министерство
на правосъдието (2013), Доклад на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията от извършена проверка
в Поправителен дом – Бойчиновци, обхващаща периода от 1 юни 2011 г. до 30 септември 2013 г.
Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 150, ал. 1.
Ibid, чл. 171.
Информация, получена от председателката на Общинския съвет на община Бойчиновци.
Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 171, ал. 2: Членовете на наблюдателните
комисии могат да посещават местата за лишаване от свобода, да се срещат с лишените от свобода, да се
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се реализират, макар и рядко, от омбудсмана, в качеството му на Национален превантивен механизъм и Европейския комитет за предотвратяване на наказанията.1
Въпреки наличието на няколко нива проверяващи органи, БХК установи редица нарушения на международните стандарти за правата на децата, лишени от свобода, в поправителните домове, останали неадресирани до момента. Някои случаи
на тежки нарушения, като например автоматичното мониториране на телефонните
обаждания в ПД – Бойчиновци, не се крият от ръководството на ПД и дори се документират в годишните отчети на институцията. С бездействието си да санкционират такъв тип практики ГДИН и МП демонстрират слабостта и неефективността на
осъществявания от тях контрол. Дори и налични, констатациите и предписанията на
държавните проверяващи органи не са публични, което е в противоречие с изискването на закона „[к]онстатациите от извършените проверки за състоянието и проблемите на наказателно-изпълнителната система се обявяват публично“. 2 Затворите и
поправителните домове изготвят годишни доклади за дейността си, на които също
не се дава гласност и остават единствено за служебно ползване.
В същото време, поправителните домове не попадат под обхвата на дейността, осъществявана от Държавната агенция за закрила на детето. Тази дискриминационна практика, произтичаща от пороците на Закона за закрила на детето,3 лишава
децата в поправителните домове от достъп до системата за закрила на детето и до
ефективен контрол относно спазването на техните права. Орган за закрила на децата
в ПД е Министърът на правосъдието, на когото обаче е вменена функцията „да осигурява [единствено] сигурността на децата, които изтърпяват наказание лишаване
от свобода“, но не и техните права.4

1
2
3
4

запознават с необходимите им документи, да изискват и получават информация от администрацията на
местата за лишаване от свобода.
През март 2014 г. се проведе първото посещение на Европейския комитет за предотвратяване на наказанията в
ПД – Бойчиновци.
Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 4, ал. 3.
Закон за закрила на детето (2000), чл. 17а.
Ibid, чл. 6а, ал. 4, т. 4 (б).
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2.	 Следствени арести

Режимът в арестите, в които се изпълнява мярка за неотклонение „задържане под
стража“ в досъдебното и в съдебното наказателно производство, е най-ограничителният режим на дългосрочно задържане, в който непълнолетните в България могат да попаднат. Той по никакъв начин не е съобразен със специфичните потребности и високата
уязвимост на непълнолетните лица и оказва силно травматизиращ ефект върху тях. В
рамките на досъдебното производство, престоят на едно дете в ареста може да продължи толкова дълго, колкото е предвидено и за възрастните – до година и шест месеца, в
зависимост от повдигнатото обвинение. През това време непълнолетните нямат право
да напускат ареста. В помещенията на арестите се задържат както пълнолетни, така
и непълнолетни и много често принципът на отделното настаняване не се спазва.
Килиите са изключително малки и непригодени за деца; често в тях не прониква естествена светлина; достъпът до санитарните помещения е силно ограничен и се налага
да се използват кофи и бутилки за физиологични нужди. В повечето арести няма възможност за престой на открито, а в други дори липсват закрити помещения за раздвижване.
Така, в продължение на месеци, дете може да бъде принудено да живее само в легнало и
седнало положение, което да окаже пагубен ефект върху здравето му.
По време на задържането децата нямат достъп до образование, както и до каквито и да е други занимания, с които да осмислят времето си. Свиждания с близки могат
да се провеждат само два пъти в месеца, като на повечето места няма възможност за
осъществяване на физически контакт между непълнолетните и техните близки.
БХК получи сведения за много случаи на физическо насилие над деца от страна на
надзирателите. Въпреки това, не е осигурен ефективен и съобразен с нуждите на ненавършилите пълнолетие механизъм за подаване на жалби и оплаквания. Няма и държавен
орган, който да следи за спазването на правата на децата в арестите, а самата система
за изпълнение на наказанията не разпознава и не адресира проблемите на непълнолетните в местата за задържане към Министерството на правосъдието.
2.1. Обща информация
Арестите са места за принудително задържане на лица, включително ненавършили пълнолетие, от 14 г. до 18 г., с взета мярка за неотклонение „задържане под
стража“ в досъдебното и в съдебното производство, с постановление на прокурора за
задържане до 72 часа или на друго, изрично предвидено в закона основание, свързано с осигуряване нуждите на наказателния процес.1 Броят на действащите арести
в България е 42, с 603 килии и общ капацитет 1856 души. 2 Като част от настоящото
1 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 241.
2 Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Информация, достъпна на:
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изследване БХК посети десет следствени ареста: Арест – Бургас, Арест – Варна, Арест
– Видин, Арест – Пазарджик, Арест – Плевен, Арест – Пловдив, Арест – Русе, Арест –
Сливен, Арест – Сливница1 и ареста, намиращ се на бул. „Г. М. Димитров“ 42 в София
(от тук нататък Арест – София).
През последните години се наблюдава тенденция към леко покачване на общия брой на преминаващите през арестите непълнолетни, което може да се проследи на Фигура № 12 .
Фигура № 1
Брой задържани
непълнолетни и
брой взети мерки
за неотклонение
„задържане
под стража“ на
непълнолетни
(2011-2013 г.)

450

Общ брой
задържани
непълнолетни
в арестите

400
350
300

Брой взети
мерки за
неотклонение
"задържане
под стража" на
непълнолетни

250
200

Източник:
ГДИН, ВКП

150
100
50
0

2011

2012

2013

В същото време, прокуратурата отчита спад при броя на мерките за неотклонение „задържане под стража“, взети по отношение на ненавършилите пълнолетие.3
Режимът на задържане в арестите е особено рестриктивен. С някои незначителни изключения, нормативният ред за настаняване и условията на пребиваване на непълнолетни лица в арестите са идентични с тези на пълнолетните. Законът не предвижда диференциран подход, отчитащ разликите във възрастта и
зрелостта, емоционалните и образователните потребности на децата и възрастните. Това неизбежно води и до неглижиране на специфичните права и интереси на
по-уязвимата група.
Режимът на задържане в арестите е особено рестриктивен. С някои незначителни изключения, нормативният ред за настаняване и условията на пребиваване
на непълнолетни лица в арестите са идентични с тези на пълнолетните. Законът
не предвижда диференциран подход, отчитащ разликите във възрастта и зрелостта,
емоционалните и образователните нужди на децата и възрастните. Това неизбежно
води и до неглижиране на специфичните права и интереси на по-уязвимата група.
2.2. Настаняване
Таблица № 9 представя броя на преминалите през арестите през 2013 г. непълнолетни лица според продължителността на престоя им.
http://www.gdin.bg/Pages/Arrests/Default.aspx.
1 По информация, получена от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“,
арестът в Сливница в последствие е закрит и не функционира.
2 Информация, получена от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ по
реда на ЗДОИ с Решение № 12953 от 4 ноември 2014 г.
3 Информация, получена от Върховна касационна прокуратура по реда на ЗДОИ с Решение № 7367 от
29 септември 2014 г.
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Таблица № 9: Брой непълнолетни, преминали през арестите през 2013 г., по
продължителност на задържането1
Брой
задържани
за срок
до 72 часа
125
Източник: ГДИН

Брой
задържани
за срок
до 2 месеца
87

Брой
задържани
за срок от 2
до 6 месеца
212

Брой
задържани
за срок от 6
до 12 месеца
20

Брой
задържани
за срок
над 1 година
0

Общ брой
задържани

444

Впечатление прави огромният брой непълнолетни, задържани за период
между два и шест месеца – близо 50% от всички непълнолетни, преминали през
арестите през 2013 г., и два и половина пъти повече от задържаните до два месеца. Тази продължителна изолация в арести на ненавършили пълнолетие лица е
изключително сериозен проблем, който остава изцяло незабелязан от институциите и обществото. Причина за него може да бъде липсата на стандарти, които
да имат за цел да ограничат продължителността на задържането в арест, като например: задължение за приоритетно разглеждане на наказателните дела, по които обвиняеми и подсъдими са непълнолетни лица, намалени по отношение на непълнолетните срокове за максимален престой в ареста, ефективен достъп до правна
помощ с цел регулярно отправяне на искане до съда за преразглеждане на мярката
за неотклонение.
Огромното мнозинство непълнолетни, преминали през арестите през 2013
г., са момчета, като броят на момичетата е по-малко от 2%. 2 Престъпленията, във
връзка с които най-често се задържат, са кражби и грабежи.3 От друга страна, извършеното от БХК наблюдение установи, че непълнолетните, настанявани в арестите в
пограничните райони (Сливница, Видин, Русе), са само чужди граждани, задържани
по обвинения за опит за незаконно преминаване на границата.
Настаняване с мярка за неотклонение „задържане под стража“
Мярката за неотклонение „задържане под стража“ е най-тежката мярка за процесуална принуда, която се взема единствено с оглед постигане на една от следните
цели: „да [се] попречи на обвиняемия да се укрие, да извърши престъпление или да
осуети привеждането в изпълнение на влязлата в сила присъда“4. В съдебната практика обаче се срещат случаи, в които тези цели са подменени с други, недопустими
от закона, които са по-скоро отредени за постигане на целите на наказанието. Така
например РС – Гоце Делчев взема мярка за неотклонение „задържане под стража“ по
отношение на непълнолетен с мотива, че „единствено възможния[т] начин за превъзпитанието на обвиняемия е да бъде лишен физически да продължава безразборните си кражби и сам да прецени бъдещите си постъпки“5. Условието за изключителност на случаите, при които се допуска задържане на непълнолетен,6 също не винаги
се съблюдава. Важно в тази връзка е законодателството да урежда други адекватни
мерки за неотклонение без лишаване от свобода. Наказателно-процесуалният кодекс

1 Информация, получена от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ по
реда на ЗДОИ с Решение № Л-9287 от 1 октомври 2014 г. и с Решение № 12953 от 4 ноември 2014 г.
2 Информация, получена от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ по
реда на ЗДОИ с Решение № Л-9287 от 1 октомври 2014 г.
3 Така например около 75% от всички преминали през местата за задържане на сектор „Арести“ – гр. София
през 2013 г. са били задържани във връзка с престъпления срещу собствеността. Информацията е получена от
началника на Арест – София, намиращ се на бул. „Г. М. Димитров“ № 42.
4 Наказателно-процесуален кодекс (2006), чл. 57.
5 Районен съд – Гоце Делчев, Протокол № 2180 от 22 юни 2012 г. по НОХД № 505/2012 г.
6 Наказателно-процесуален кодекс (2006), чл. 386, ал. 2.
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на България предвижда такива,1 но тяхното приложение не може да бъде изследвано, тъй като прокуратурата не събира статистика и не може да предостави данни за
броя на взетите мерки за неотклонение, различни от задържането под стража. 2
Законът регламентира максималните срокове за задържане с мярка „задържане под стража“ общо, без да предвижда редуцирането им по отношение на непълнолетните. Идентифициран бе поне един случай (Арест – София), в който непълнолетен
е освободен дни след достигане на максимално допустимия срок на задържане за
конкретното престъпление. Продължителността на задържането зависи от продължителността на досъдебното и съдебното производство, като задължение за приоритетно или бързо разглеждане на наказателните дела, за престъпления, извършени от непълнолетни, не е нормативно дефинирано. Най-продължителният престой
на непълнолетен в арест, който БХК констатира, беше на обвиняем, задържан в гр.
Пловдив – над десет месеца.
На всяко новозадържано лице трябва да бъде извършена оценка на риска. Като
добра практика може да се отличи включеното в някои формуляри за оценка изследване на расистките и хомофобските нагласи на задържаните лица (Видин, Бургас).
Липсват обаче специални насоки за работа при диагностицирането на риска на новонастанените непълнолетни с оглед на тяхната по-висока уязвимост. Проблеми и
затруднения, срещани при извършване на оценката, които в особена степен засягат
ненавършилите пълнолетие, са: малкото на брой и недостатъчно добре обучени за
провеждане на диагностика надзиратели, недостигът на помещения за извършване
на беседата, невъзможността за осигуряване на превод за задържаните чужди граждани, липсата на първоначални данни за лицата, формалността при извършване на
оценките. 3 В хода на изследването бе констатирано, че на голяма част от задържаните за 72 часа непълнолетни оценка на риска при настаняване не се извършва.
Задържаните лица подписват декларация, че са запознати с правата си, вътрешния ред в ареста, процедурите за подаване на молби и жалби и други, но не получават копия от самите правила. Запознаването става устно от дежурния надзирател, което създава предпоставки за ненадлежно предаване на информацията. В тази
насока е и становището на омбудсмана, което гласи: „Очевидно е, че устният начин на
уведомяване от служители, в чиито задължения е спазването на тези права, създава
конфликт на интереси и той се провежда формално“4. По стените на килиите и местата за престой на открито/ разходка в някои арести бяха разлепени правилници, но
те или съдържаха неактуална информация (Видин, Пазарджик), или бяха частично
унищожени и негодни за ползване (Пловдив). Правилниците за вътрешния ред във
всички арести бяха единствено на български език.
2.3. Съдебен контрол и правна помощ
Участието на защитник в делата за мерки за неотклонение „задържане под
стража“ е задължително.5 Незабавно след задържането прокурорът трябва да разясни
на задържаното лице правото му на защита, като му връчи срещу подпис формуляр,
съдържащ информация за правото му на упълномощен или на служебен адвокат.6 За
1 Ibid, чл. 386, ал. 1.
2 Информация, получена от Върховна касационна прокуратура по реда на ЗДОИ с Решение № 7367 от
29 септември 2014 г.
3 Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (2014), Отчет за дейността на
сектор „Охрана и сигурност в арестите“ при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за 2013 г., с. 5.
4 Омбудсман на Република България (2013), Годишен доклад на омбудсмана на Република България за дейността му
през 2012 г. като Национален превантивен механизъм, с. 23-24, достъпен на:
http://www.ombudsman.bg/documents/Report%20NPM%202012.pdf.
5 Наказателно-процесуален кодекс (2005), чл. 94, ал. 1, т. 6.
6 Закон за правната помощ (2006), чл. 30, ал. 2.
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по-голямата част от задържаните непълнолетни лица е непосилно покриването на
разходи за правна помощ и тяхното представителство се поема от дежурни адвокати по реда на Закона за правната помощ. Обикновено първата среща между защитника и обвиняемия е по време на самото разглеждане на мярката за неотклонение
в съдебна зала, без възможност за провеждане на предварителен разговор. Голяма
част от интервюираните деца споделиха, че изпитват недоверие към адвокатите си,
определяйки ги като „хора на полицията“. Срещи с адвокат по време на задържането си реализират само онези непълнолетни, които имат упълномощени защитници.
Отделно, не във всички арести има обособени помещения за адвокатско свиждане,
които да гарантират конфиденциалност на разговорите (Сливница, Сливен, Плевен).
Практиката на тези места е адвокатските срещи да се провеждат в коридора в присъствието на надзиратели.

Случаят на Петър
В края на октомври 2013 г. непълнолетният Петър е задържан в арест с мярка
за неотклонение „задържане под стража“.1 Той е привлечен като обвиняем в досъдебно производство за извършено тежко престъпление. Максималният срок на задържане по това обвинение е година и шест месеца.
Към момента на първоначалното определяне на мярката за неотклонение от
съда момчето е било настанено в болница с тежки наранявания. До онзи момент
Петър е бил с чисто съдебно минало, нямал е регистрирани противообществени
прояви, бил е добър ученик и е живеел с двамата си родители. Съдът игнорира тези
обстоятелства и налага най-тежката мярка за неотклонение. В последствие, мярката
е потвърждавана още три пъти, независимо че съдът признава липсата на реална
опасност обвиняемият да се укрие или да осуети разследването. Аргументите на
защитата за правото на достъп до образование и адекватна медицинска помощ на непълнолетния не са взети предвид. Неосигуряването на каквито и да е било смислени
дейности и умствени стимули, ограничените контакти с външния свят и липсата
на възможност за физическа активност в ареста влошават здравето и психическото
състояние на момчето. Едва след десетмесечния му престой там Петър е преместен
в ПД – Бойчиновци, без все още да има обвинителен акт.
2.4. Материални условия1
През 2013 г. в някои следствените арести съществува пренаселеност, като
най-високата е налице в Арест – Свиленград и Арест – Русе. 2 В много от следствените арести няма килии, специално пригодени за непълнолетни (с изключение на
следствен арест – Пловдив, който е построен през 2007). По време на посещенията
на БХК непълнолетните в Арест – Сливница бяха настанени в отделна килия, но
условията в нея са крайно неприемливи – маломерна килия, обзаведена единствено
с две двойни легла, между които оставаше разстояние, през което може да премине
само един човек. Непълнолетните съжителстват в килии с пълнолетни. Задържано в Арест – Пловдив момче е настанено с друг непълнолетен и с възрастен, за
което твърди, че е подписало декларация за съгласие. Непълнолетният споделя, че
предпочита да съжителства с възрастни, защото не се разбира с връстници и често
се стига до конфликти. По думите на служител от ареста, пълнолетният е специално
1 Името на лицето е сменено.
2 Информация, получена от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ по
реда на ЗДОИ с решение № Л-8111 от 15 август 2014 г.
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избран, за да контролира поведението на непълнолетните. Единият непълнолетен
е имал суицидни опити, а другият е агресивен. Не е имало консултация с психолог
при вземане на решението за съвместно настаняване на непълнолетен с пълнолетен. В Арест – Плевен непълнолетно момче също беше настанено с пълнолетни. По
думите на служителите, децата са настанявани с възрастен от съображение за сигурност. Поради ниската си възраст и уязвимостта си, според служителите от арестите, непълнолетните са по-склонни към суицидни опити. Наличието на такива
опити и честотата им служител от Арест – Пловдив отдава на условията в ареста и
ограниченията на свижданията.
Условията в килиите са крайно неприемливи – железни, ръждясали легла;
железни и/ или пластмасови, често в неизправност и недостатъчни мебели.1 Постелъчният инвентар е много захабен – тънки и мръсни чаршафи, често липсват възглавници и калъфки. В Арест– Бургас липсват дори чаршафи. Екипът на БХК имаше
възможност в по-голяма част от посещенията на следствени арести да наблюдава
празни килии, без настанени в момента задържани, тъй като към момента на посещенията нямаше задържани непълнолетни. Единствено в Арест – Пловдив условията са видимо по-добри от останалите арести. 2
Хигиената в килиите е на много ниско ниво. Задържаните са отговорни за
нея, но не им се предоставят адекватни условия и достатъчно консумативи, с които
да я поддържат. Подовата настилка е стара и захабена. Стените на килиите са много замърсени, пропити с влага и мухъл. Прозорците са също замърсени и това още
повече затруднява достъпа на светлина до килиите. Липсва ефективна вентилационна и охладителна система. Има мирис на застоял въздух. Във всички арести
задържаните пушат в килиите си и липсата на вентилация допълнително утежнява
ситуацията, а стените са много потъмнели от цигарения дим.
Отоплението през зимата е неефективно. В Арест – Пловдив дете разказва, че
е било настанявано в две килии на два различни етажа. В първата килия радиаторът
не е функционирал и е било много студено дори с две одеяла през нощта. След това е
преместен на втория етаж, където е било прекалено топло и се е налагало да спи на
отворен прозорец през зимата. Част от арестите са на подземни етажи и достъпът до
пряка слънчева светлина е ограничен. Пример за това е Арест – Пазарджик, където
в част от килиите светлината идва от стъклени тухли. В ареста в Сливница килиите
нямат прозорци, а светлината идва от прозорците, разположени на срещуположната
им страна от коридора на помещението. В следствените арести в Сливен, Плевен,
Бургас и Русе няма достъп до пряка слънчева светлина, въпреки факта, че етажите,
на които са разположени, са надземни. През нощта има постоянно включено дежурно осветление.
В почти всички арести санитарните възли са общи 3 и в лошо състояние. В килиите няма тоалетна и умивалник и достъпът на задържаните до тях е ограничен.4
Баните са общи на етаж, недостатъчни за големия брой настанени и в някои от арестите са в лошо състояние. Примери са следствените арести в гр. Сливница, гр. Пазарджик, гр. Плевен, гр. Бургас, гр. Видин. Тръбата на душа в ареста в гр. Пазарджик
се отстранява, когато банята не се използва за къпане, от съображение за сигурност.
1 Дете, настанено в Арест – Пловдив, се оплаква от болки в кръста и гърба, които според него са породени от
неудобните твърди легла и тънките дюшеци.
2 Единственият видим проблем е образуването на конденз от тръбите на климатичната система, които са
разположени на тавана в коридора на първия етаж. Около касите на вратите има черни петна, които се образуват
вследствие на тютюнопушенето вътре в килиите.
3 С изключение на Арест – Пловдив, където сградата е напълно ремонтирана и с добри материални условия.
4 С изключение на Арест – Пловдив, където има тоалетна и умивалник. Топла вода има за около половин час,
рано сутрин и следобед. Санитарен възел има и в следствен арест – Варна, но килиите се нуждаят от ремонт, а
течащата вода е само студена.
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Има прозорец на вратата на банята, което лишава настанените от уединение по време на къпане. В часовете за баня задържаните перат личните си дрехи. Липсват условия за сушене на прането. По думите на дете, настанено в Арест – Плевен, то суши
дрехите си пред килията, което е привилегия, за разлика от повечето задържани,
които простират в тоалетната. Дете, задържано в Арест – Пловдив, разказва, че в килията му си правят простор от чаршафите, за да сушат дрехите си, защото няма друг
начин. В Арест – Пазарджик задържаните сушат дрехите си на малко разстояние
пред килиите си.
По правилник непълнолетните се къпят отделно от възрастните, но се установиха нарушения. В Арест – Пловдив дете свидетелства, че имало ситуации, в които
след негово устно съгласие се е къпал с пълнолетни. В един от случаите служители
на ареста му съобщават, че ще се къпе с пълнолетен, без да зачетат мнението му и
детето отказва. Къпе се сам, като се полива с вода в килията. Детето разказва, че прибягва често до тази форма „на баня“, защото наличието на прах в килията е голямо,
въздухът е много замърсен, а има право да се къпе само два пъти в седмицата. В
Арест – София, по разказите на служители, непълнолетните отказват често достъпа
до баня, особено през зимните месеци.
Пространство за разходка на открито, т.нар. „каре“, не съществува в някои
от арестите (Плевен, Сливен). В други не е на открито (Пазарджик1, Видин) или има
само открит таван (София, Сливница, Варна). Помещенията за разходка от закрит тип
не са достатъчно големи, за да се осъществи ефективно раздвижване. В Арест – Сливница помещението за разходка от закрит тип е едва 1,5 на 2,5 метра, достатъчно
колкото задържаните да стоят прави. В проверката РЗИ – Видин заключава, че в следствен арест – Видин площта от 23 кв.м. е достатъчна за помещение за разходка от
закрит тип за натоварване на опорно-двигателния апарат и трите прозореца с площ
от 4,5 кв.м. осигуряват достатъчно светлина. На разходка в този арест се допускат
максимум по пет задържани. По думите на служители от Арест – Плевен, на настанените се разрешава по-дълъг престой в коридорите на арестите или в банята, за
да се компенсира липсата на „каре“. Служители на Арест – София обясняват, че непълнолетните често отказват да се възползват от правото си на престой на открито,
особено през зимата.
Непълнолетните, задържани в следствени арести в Пловдив, Плевен и Сливница, се оплакват от лошо качество и недостатъчно количество храна. Те са крайно
недоволни най-вече от вкуса на храната. Децата свидетелстват, че са стояли гладни
по няколко дни, защото видът и вкусът на храната ги „отвращава“. 2 Децата се оплакват и от условията, при които се хранят в килиите. Обикновено постилат вестници
върху масата докато се хранят, защото е „много ръждясала“. Масите са прекалено
малки и често се налага да държат чиниите си в ръка докато се хранят, защото повърхността не е достатъчна за съдовете на всички настанени.
Достъпът до храна извън часовете за хранене се осигурява чрез закупуването
на хранителни продукти от т.нар. „лавка“ от надзирател. Право на „лавка“ задържаните имат средно два пъти в месеца. Децата разказват, че условията за съхранение
на храна в килиите са крайно неприемливи. Продуктите, които закупуват от „лавката“ или им се донасят от близки по време на свиждания, децата съхраняват на
пода върху вестници. Нямат възможност да използват хладилник. Непълнолетни
чужди граждани, задържани в Арест – Сливница, разказват, че нямат достъп до храна извън часовете за хранене, защото не разполагат с финансови средства.
1 Помещението за разходка от закрит тип в Арест – Пазарджик съществува от пет години. Преди това арестът не
е разполагал с такова.
2 Настанено момче в Арест – Пловдив се оплаква от малкото количество храна за сутрешна закуска. Детето описва
как за обед им сервират ориз в „твърдо състояние“, наедно с „не добре сварено шкембе и сланина“.
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Помещенията за свиждане са неадекватни. Липсват условия за уединение
по време на свиждане на задържаните с техни близки и с адвоката им. В някои от
арестите буквално липсват обособени такива. Помещението за свиждане в следствен
арест – Сливница се състои от малка кабинка, в която задържаният е на пространство, достатъчно само за един стол, а посетителят стои прав пред кабинката, без да
е в отделно помещение, а във фоайето на ареста. Няма никаква възможност за уединение и разговорът се чува. В следствен арест – Плевен помещението за свиждане
се състои от клетка, в която стои задържаният, а пред клетката е посетителят, и е
разположено във фоайето на ареста, без всякаква възможност за уединение.
2.5. Медицинско обслужване
Медицинското обслужване на непълнолетните, задържани в арестите, не се
различава от това на пълнолетните жени и мъже. Основното медицинско обслужване в арестите се осигурява от фелдшер или лекар на територията на ареста. В малка
част от посетените арести (Арест – Плевен, Арест – София, Арест – Пловдив) има назначен лекар на щат, като в повечето случаи назначеното медицинско лице е фелдшер. В Арест – Сливница няма медицинско лице на щат, като при нужда се вика
медицинско лице от София.1 В нито един от посетените арести няма медицински
персонал през нощта. По този начин през по-голямата част от денонощието, както и през почивните дни, достъпът до медицинска помощ се осъществява изцяло
по преценка на надзорно-охранителния състав (НОС). Когато не са налице спешни
случаи, достъпът до медицинско лице става чрез искане от страна на задържаните,
като медицинската грижа се осигурява в срок от 24 часа след искането или в първия
работен, когато дните са почивни. 2 Достъпът до външно медицинско обслужване в
следствените арести е по изключение, като хипотезите са изчерпателно дефинирани
в нормативната база.3
При постъпването си всички задържани в арестите лица придобиват статут
на здравноосигурени лица, което в голям степен подпомага осигуряването на медицинско обслужване в арестите. По думите на медицинския персонал, здравният
статус на задържаните е разнообразен, като се задържат и лица с тежки заболявания,
които имат нужда от ежедневна медицинска грижа. Предвид че в голяма част от
арестите има само фелдшер, това затруднява медицинското обслужване на задържани, които имат нужда от специализирани лекарства, които се изписват чрез специални рецептурни бланки (жълта и зелена рецепта), които могат да бъдат издавани
само от правоспособни лекари.4
При постъпването си всички задържани преминават през задължителен медицински преглед. Освен от значение за живота и здравето на задържаните вътре в
арестите, тези прегледи са от особена важност за установяване на малтретиране по
време на задържането и престоя в полицейски управления. По закон такъв преглед
се осъществява „незабавно“.5 На практика обаче това невинаги се случва, особено що
се отнася до задържани, които постъпват извън работно време или в почивни дни.
В Арест – Сливница всички прегледи при постъпване се поемат от Центъра за спешна медицинска помощ в града.
1 Арест – Сливница е към сектор „Арести“ – София.
2 Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (2010), Заповед № 1-6399 от 26
юли 2010 г. за вътрешния ред в арестите, т. 8.7.
3 Закон за изпълнение на наказанията (2009), чл. 135, ал. 1: Лишените от свобода се изпращат в лечебни заведения
извън местата за лишаване от свобода, когато: 1. в лечебните заведения към местата за лишаване от свобода
няма условия за провеждане на необходимото лечение; 2. се налага лечение на инфекциозни заболявания; 3. са
необходими консултативни прегледи или специализирани изследвания.
4 Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (1999), чл. 60, ал. 4.
5 Министерство на правосъдието (2010), Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското
обслужване в местата за лишаване от свобода, чл. 10, ал. 1.
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В следствените арести, където има медицински лица, има и медицински кабинети. В Арест – Плевен помещението, което се използва за медицински кабинет ,
е изключително тясно, а в почти всички арести (с изключение най-вече на Арест –
Пловдив) оборудването е старо и нефункционално и липсват нужни за качествената
медицинска грижа апарати.1 Предписаните от медицинското лице медикаменти се
администрират от служителите от НОС, което е в нарушение на добрите международни практики. 2
Материалните условия в част от арестите (например Арест – Сливен, Арест
– Сливница) са изключително лоши, а в по-голяма част от тях липсва каквато и да
е възможност за престой на открито или друг начин на раздвижване и достъп на
слънчева светлина и чист въздух.3 Немалка част от децата прекарват месеци в тези
условия, които поставят здравето и живота им в риск. В допълнение, в следствените
арести се пуши. При липсата на ефективна вентилация, тютюнопушенето на закрито
също представлява сериозен риск за здравето на задържаните непълнолетни.
Основен проблем в арестите, който се споделя и от ГДИН,4 е липсата на психологична грижа за задържаните. Всеки ноповостъпил преминава през оценка на
риска, която обаче се извършва от членове на НОС, които нямат психологическо образоване, като при нужда се използват услугите на инспектор „Пробация“. Такъв е
случаят в повечето от посетените арести, сред които: Арест – Бургас, Арест – Варна,
Арест – Сливен, Арест – Русе и Арест – Видин. Непълнолетните задържани в арестите
са по-силно уязвими що се отнася до риска от суицид или самонараняване, а липсата
на психолог на щат в арестите поставя живота и здравето им в опасност.
Непълнолетното момче Боян
Непълнолетното момче Боян е настанено в арест с тежки наранявания по ръцете. Преди задържането той е бил хоспитализиран с дълбоки прорезни рани по
дланите, които зарастват постепенно в ареста. Медицинският персонал на ареста
се е грижил за смяната на превръзките на детето, но то се нуждае от допълнително
болнично лечение, което му е отказано. Вследствие на липсата на адекватна медицинска грижа пръстите на ръцете на задържаното момче не функционират пълноценно.
Боян се оплаква многократно от болки в кръста и гърба. Назначена му е терапия от лекаря на ареста, но проблемите му не престават, а напротив, болките стават
все по-силни и нетърпими. Независимо от многократните оплаквания, момчето не е
получило необходимите грижи, не са му назначени или направени прегледи в болница с нужната апаратура, с които да се установи естеството на неговото заболяване.
За да притъпи нетърпимите болки, детето е приемало по собствено усмотрение поголеми дози от предписаните му болкоуспокояващи.
По думите на детето, болките в гърба в допълнение с прекалено дългия престой в ареста са допринесли за неговото нестабилно психологическо състояние.
Момчето не се е срещало с психолог по време на задържането му. Все по-често се

1 Така например в Арест – Видин фелдшерът разполагаше с глюкомер едва от два месеца преди посещението
на БХК на 10 юли 2014 г., въпреки че там се настаняват лица с диабет. Независимо че от гледна точка на
материалната база медицинският кабинет в Арест – Пловдив е нов, по думите на персонала липсва медицинска
апаратура за направа на ЕКГ, както и кислородна бутилка.
2 За повече информация вж. Подглава „Поправителни домове“.
3 За повече информация вж. т. 2.4. „Материални условия“.
4 Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (2014), Отчет за дейността на
сектор „Охрана и сигурност в арестите“ за 2013 г.
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чувства лабилен и, както той сам се изразява, „не издържа повече“. Губи реална представа за времето на задържане и дори кой ден от седмицата е. Боян споделя, че има
моменти, в които му е трудно да асимилира местонахождението си – къде се намира, особено сутрин. Изразява скептичност и недоверие към персонала на ареста и
споделя, че точно поради тази причина не е споделил наличните психологически
проблеми. Той смята, че ще остане неразбран: „Те са безразлични към болките, които
имам, защо да им споделям чувствата си“.
Непълнолетните, задържани в арести, нямат реален достъп до независимо
медицинско обслужване. Това е от особена важност за установяване на случаи на
малтретиране от страна на служители на ареста. Въпреки че деца, лишени от свобода, в ПД – Бойчиновци споделят за случаи на насилие в арестите, по време на
изследването не се установи случай, в който медицинският персонал да е установил
инциденти, свързани с физическо малтретиране или насилие от страна на служители на ареста.
2.6. Дейности и образование
В следствените арести липсват всякакви организирани дейности и форми
на образование за задържаните непълнолетни.1 Има само няколко възможни дейности по време на задържане в следствен арест. Една от тях е участие в поддържане
на хигиената – чистене на общите помещения като коридори, бани, тоалетни, перални помещения, помещения за съхранение и разсипване на храна, за миене на съдове
и др. Голяма част от задържаните изявяват желание за участие в поддържането на
хигиената в ареста, защото това за тях е форма на разнообразие и не на последно
място – възможност за раздвижване. Участващите в този вид дейност са хора с добро поведение, които получават тази възможност под формата на поощрение. Освен
като форма за поощрение, участието в хигиенизирането на ареста се използва като
превантивна мярка срещу суицидни нагласи при липса на всякакви други форми на
превенция за задържани непълнолетни. Непълнолетен, задържан в Арест – Плевен,
е настанен в килия с пълнолетни, които участват в поддържане на хигиената в ареста. Самото момче също участва в хигиенизирането му. По думите на служител на
ареста, това се прави с цел превенция от суицидни нагласи.
Друга възможна дейност е четене на печатни издания – книги, вестници,
списания, учебници и литература на български и чужд език, които не се осигуряват
от ареста, но са позволени като лични вещи в килиите. 2 В много малко от арестите
има библиотеки, какъвто е случаят със следствен арест – Пловдив, но интервюиран
непълнолетен там споделя, че за срока, за който е задържан, не е имал възможност
нито веднъж да ползва книги от библиотеката. Според задържан непълнолетен за
всичките месеци на престоя му в ареста „библиотекарката е била винаги болна“. Според думите на служители в Арест – Пловдив книгите в библиотеката са от дарения, в
нея не влизат задържани, но има списък с имената на книгите, от който те могат да
си избират. Задържаните получават печатни издания по време на свиждане с близки
1 В този смисъл са и констатациите на омбудсмана, който в качеството си на Национален превантивен механизъм
през 2012 г. посочва, че: „Обръщане[то] на внимание на специалните нужди на младежите е трудно приложимо
поради липса на жилищна площ и смислени занимания за задържаните. Законът дава такава възможност, но
във Вътрешния ред на арестите не са определени видът и редът за провеждането им съобразно съществуващите
възможности“. Омбудсман на Република България (2013), Годишен доклад на омбудсмана на Република България
за дейността му през 2012 г. като Национален превантивен механизъм, с. 23.
2 Списък на разрешени лични вещи, предмети и хранителни продукти, които могат да получават, ползват и
държат при себе си или на определените за целта места задържаните под стража лица в ареста, документ
получен по време на мониторинг в Арест – Пловдив. Списъкът е актуализиран през 2014 г.
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и роднини. В Арест –Пазарджик служители разказват, че задържаните могат да имат
ежедневен достъп до пресата, ако техните близки им го осигуряват.
Непълнолетните имат възможност за гледане на телевизия в килиите.1 В случай че разполагат със собствен телевизор, те имат възможност да го ползват според
дневния режим в ареста 2 и сами избират телевизионните канали. Често това е основното занимание на задържаните. Проблемът с този вид дейност е, че настанените
в повечето арести, с изключение на този в Пловдив, гледат телевизия на батерии, защото електрическата инсталацията на сградите не позволява ползването на 12 V ток
в килиите. Друг проблем е, че не всички задържани имат възможност да разполагат
със собствен телевизор.
Задържаните също така имат право на радио и електронни игри.3 Всеки, който разполага с такива и отговарят на изискванията, може да ги ползва в килията си.
Разходката е последният вид дейност, която непълнолетни извършват на
територията на следствения арест. Това е тяхната възможност за разнообразие и
раздвижване. Поради липсата на пространство за престой на открито или друго
пространство за разходка, в някои арести единствената възможност за разходка е ходенето до тоалетна. Също така, по думите на задържаните деца, „карето“ е мястото,
където стават конфликти с други задържани. По закон разходката за непълнолетни
е в рамките на два часа на ден, но нерядко децата са ограничени през това време от
вида на помещението за раздвижване – затворени пространства, без естествена светлина, малки пространства, липса на място за разходка. В Арест – София, служители
разказват, че задържаните непълнолетни, доста често се отказват от правото си на
„каре“, защото в по-голяма част от времето спят.
Образованието на задържаните непълнолетни е прекъснато по време на
престоя в следствените арести в страната. Нито един от интервюираните непълнолетни, задържан в следствен арест, не е участвал в каквато и да е образователна програма. БХК установи, че само в някои от посетените следствени арести4 са съществували някакви образователни програми, като обучение на малограмотни и обучение
за превенция от наркотици – целеви занимания по проект, в които са включвани
групи от пет-шест задържани по преценка на служителите. Въпреки че съществува
образователна програма за ограмотяване, няма информация колко са неграмотните
задържани в арестите.5
2.7. Контакти с външния свят
Контактите с външния свят са ограничени за непълнолетните задържани в
следствени арести. Възможностите за контакти са свиждания, телефонни разговори
и писмена кореспонденция.6 Пространствата, осигурени за свиждане, не рядко ограничават техните права. Не се гарантира конфиденциалност на разговорите с адвокат,
1 „1. 16. Телевизор до 17 инча, който не поддържа интернет свързаност с портативна антена и със захранване до
12 V“ – според Списък на разрешени лични вещи, предмети и хранителни продукти, които могат да получават,
ползват и държат при себе си или на определените за целта места задържаните под стража лица в ареста,
документ, получен по време на мониторинг в Арест – Пловдив. Списъкът е актуализиран през 2014 г.
2 Така например дете в Арест – Пловдив сподели, че може да гледа телевизия между 06.30 и 22.30 ч.
3 Точки 1. 17. и 1. 18. от Списък на разрешени лични вещи, предмети и хранителни продукти, които могат да
получават, ползват и държат при себе си или на определените за целта места задържаните под стража лица в
ареста, документ, получен по време на мониторинг в следствен арест – Пловдив. Списъкът е актуализиран през
2014 г.
4 Арести – Пловдив и Варна.
5 В Арест – Пловдив задържаните имат папка за индивидуален план за обучение и първоначална оценка на риска.
Администрацията не води статистика колко от задържаните са неграмотни или имат нужда от допълнително
ограмотяване.
6 Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Заповед № Л-6399 от 26 юли
2010 г. за вътрешния ред в арестите.
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поради неадекватно приспособените за целта помещения.1 По време на свижданията
децата би трябвало да получават пари, вещи и храна от семействата си, а чуждите
граждани имат право на колет. 2 Тези свиждания са единствената възможност децата
да се сдобият с пари за телефонна карта.
Телефонните разговори са за сметка на задържаните от фонокарта с предплатени импулси към съответния оператор, обслужващ телефония апарат в ареста.3 По
изключение се предоставя безвъзмезден достъп до служебен телефон, но такъв не
е предоставян на интервюираните непълнолетни. Настанен непълнолетен – чужд
гражданин в Арест - Сливница, няма пари, за да си позволи телефонна карта и не
може да се свърже с роднините си. Не му се предоставя достъп до служебен телефон
и месеци наред няма възможност да се свърже със семейството си.
Местата, където са разположени телефоните, не гарантират конфиденциалност на разговорите – пространство за разходка, в коридора на ареста, и така всеки
минаващ може да чуе говорещия. По думите на задържано дете в Арест – Пловдив,
никой от задържаните „не говори лични неща по телефона в карето“ и „не смее да
се оплаче, защото всички знаят, че телефоните се подслушват“. Възможностите за
разговор по телефона варират в различните арести.4 Броят на телефонните номера,
с които се разрешава комуникация, също варират - до най-много десет. Например, в
Арест – Пловдив те са 10 на брой, а в следствен арест – Пазарджик – само пет.
Разходите по консумативите за писмената кореспонденция са за сметка на
задържаните. Това донякъде ги ограничава, особено тези, които не разполагат с финансови средства.5 Набавянето на консумативите и грамотността на непълнолетните също може да се окаже пречка при написване на писма.
2.8. Дисциплинарна практика
През 2014 г. в ППЗИНЗС е въведена разпоредба, която за пръв път урежда
възможността за налагане на дисциплинарни наказания на задържаните в арестите.6 До преди това, поне формално, дисциплинарни наказания не са били допустими и такива не са се регистрирали.7 Новата разпоредба изрично препраща към
приложение на дисциплинарните санкции, предвидени за налагане на лишените от свобода пълнолетни лица, без необходимата диференциация по отношение
на непълнолетните.
По официални данни няма нито едно наложено дисциплинарно наказание на
непълнолетен, настанен в арест. 8 Началниците на посетените от БХК арести също
бяха единодушни, че непълнолетните не създават проблеми, свързани с реда и дисциплината, и не се санкционират. Интервюираните непълнолетни, от своя страна,
1 Примери за това са местата за свиждане в арести Сливница и Плевен. Вж. по-горе.
2 В случаят на детето – чужд гражданин, настанено в Арест – Сливница, то има право на колет, за разлика от
настанените български граждани, но не е могло да осъществи контакт с близки. Никой от семейството му не
знае къде се намира, няма пари и контакти с външния свят. Виждало е адвоката си само веднъж и няма дори
осигурен преводач.
3 Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Заповед за вътрешния ред в
арестите от 26 юли 2010 г.
4 Задържани в Арест – Бургас имат възможност за телефонен разговор само два пъти седмично съгласно
Правилата за вътрешния ред в Арест гр. Бургас, документ предоставен на екипа на БХК по време на посещение
в Ареста – Бургас на 21 май 2014 г.
5 Случаят на задържан непълнолетен в Арест – Сливница. За повече информация вж. по-горе.
6 Правилник за прилагане закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2010), чл. 289а.
7 Вж. Български хелзинкски комитет (2005), За следствените арести отново, с. 47-48, достъпен на: http://www.
bghelsinki.org/media/uploads/special/investigation_detention-2005.pdf.
8 Информация, получена от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ по
реда на ЗДОИ с Решение № Л-8111 от 18 август2014 г.
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споделиха, че дисциплинарна практика има и тя включва наказания като лишаване
от книги, вестници и допълнителна храна. Надзирателите прибягват и до нерегламентирана употреба на сила и помощни средства, за които случаи ще стане дума
по-долу в частта „Насилие“. В същото време, ГДИН докладва, че за периода 2012 –
2014 г. няма регистрирани случаи на употреба на физическа сила и помощни средства срещу непълнолетни лица в арестите.1 Поощрения за задържаните също не
се определят.
В повечето арести има предвидени нарочни книги за молби и жалби, но в тях
се отбелязват основно искания на задържаните за провеждане на телефонни разговори, закупуване храна от „лавка“, обмяна на валута. Жалби от непълнолетни
срещу НОС или по повод лоши условия на задържане не са регистрирани. Фундаментален проблем в тази връзка е отсъствието на механизми за сигнализиране при
нарушения, които да са адаптирани към нуждите и възможностите на ненавършилите пълнолетие.
2.9. Персонал
В арестите липсва специализиран персонал, който да полага грижи и да отговаря на специфичните нужди на непълнолетните задържани. Видно от отчетите на
ГДИН за 2012 и 2013 г. служителите на арестите не са имали никакви специализирани обучения, свързани със задържани под стража деца.
В някои от арестите (Арест – Плевен, Арест – Сливен, Арест – Бургас, Арест
– Сливница) условията, в които работят служителите, са крайно незадоволителни,
като използваните помещения са малки, тесни и им липсва функционалност.
Не съществува възможност за психологическа супервизия на служителите в
арестите, което в комбинация с лошите условия на труд, психическото натоварване
и липсата на адекватни обучения. е предпоставка за емоционално прегаряне на персонала и злоупотреби.
В част от арестите (Арест – Видин, Арест – Плевен, Арест – Русе) има само една
жена служителка, а в други (Арест – Сливен) изобщо няма назначени жени. Липсата
на достатъчно служителки в следствените арести затруднява работата им, когато в
тях има задържани момичета и жени, и поставя под въпрос осигуряването на адекватна атмосфера и опазване на личната неприкосновеност на задържаните. Освен
това, липсата на полово равенство в системата затвърждава сексистките стереотипи
и нагласи относно ролята на мъжете и жените в обществото по отношение на това
кой притежава повече сила и власт.
2.10. Насилие
Крайно ограничителният режим на задържане в арестите сам по себе си предопределя съществуването на много висок риск от злоупотреби и насилие. При провеждане на интервюта с деца, настанени в различни институции, БХК събра сведения за редица случаи на насилие в арестите. Конфликтите между настанените
непълнолетни, според служителите в арестите, са най-вече от битов характер – ядене, цигари. Те възникват в килиите, в банята или „на каре“ и са свързани с психическо и физическо насилие. Интервюирано дете, задържано в Арест – Пловдив, разказва за наличието на такива конфликти, което е причина то да не желае да бъде
настанено със свои връстници. Честата смяна на задържаните в килията и различията в привичките и характерите им водят до разногласия и нерядко се стига до
насилие. Най-разпространеният повод за конфликт е когато настанени в една килия
непълнолетни вземат от съкилийниците си личните им вещи без разрешение. Кон1 Ibid.
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фликтът по времето за разходка най-често е между задържани от различни килии.
Непълнолетен от следствен арест Пловдив е бил „обиден“ с нецензурни думи и след
това ритнат от пълнолетен, настанен в друга килия. Конфликтът в баните възниква
поради кратката възможност за престой и времето, за което настанените могат да
използват душовете, които не са достатъчни за всички.
Задържани в арестите непълнолетни стават свидетели на насилие. Дете, настанено в Арест – Пловдив, споделя, че е виждало служители да удрят задържани с
радиостанции по ръцете, с палки по тялото. В неговата килия друг задържан непълнолетен е заключван с белезници за леглото и му е нанесен побой от служители.
Съществува насилие от страна на надзиратели спрямо задържани непълнолетни. Примери за такова има от проведени анкети с деца1, които са били настанени в различни арести в страната.
Така например в Арест – София дете разказва, че е бито от надзирател с пластмасова тръба по раменете. След побоя друг надзирател го удря с документи по лицето. Пак там, друго момче разказва, че след задържането си е бил жестоко бит от
трима надзиратели с палки и ритници, като от причинените му тежки наранявания
един цял ден е останал на легло. Инцидентът остава нерегистриран, включително от
медицинското лице, което е извършило преглед два дена по-късно. В Арест – Бургас
момче разказва как е бито с ритници (четири-пет пъти) в килията, в която е било настанено. В Арест – Сливен момче е било настанено с още двама непълнолетни в обща
килия. Децата водят разговор без да вдигат шум. Служители им казват да спрат да
говорят. Момчето изразява мнение, че има право да говори и поискал да се отвори
прозорецът в помещението, защото е много задушно. След като отива до тоалетна
на другата сутрин, същият служител, който му е направил забележка предния ден,
започва да го удря с шамари, ритници и юмруци. Детето разказва, че е бито в тоалетната, извън обсега на камерите. При задържане в същия арест непълнолетен
разказва как е бит с шамари, ритан с кубинки, защото поискал да отиде до тоалетна.
Друг задържан непълнолетен в Арест – Сливен споделя, че е бит с шамари и ритници
по гърба и лицето. Причината за побоя е, че трябвало да пази тишина. Били са го по
същия начин, когато поискал вода. Насилието се е случвало винаги в тоалетната на
ареста. В Арест – Плевен момче разказва, че му е нанесен побой от петима служители в коридора на ареста, пред камерите. Той е бил с белезници, повален на земята и
е ритан по главата и ребрата. Момче от ромски произход е било задържано в Арест
– Пловдив в едно помещение с друг непълнолетен, по негови думи - „нацист“. При
конфликт между непълнолетните се е стигнало до сбиване, но дежурният служител
не е предприел никакви мерки по отделянето на лицата. При повторно сбиване обаче
служителят се е намесил, като е нанесъл удари с палка и на двете момчетата. Случаят на употреба на помощно средство не е докладван, а на пострадалите не е осигурен
достъп до медицинско лице.
2.11. Дискриминация и нарушаване на други основни права
Чужди граждани
Според наблюденията на БХК, непълнолетни чужди граждани съставляват
една от най-уязвимите групи лица в местата за задържане. През 2013 г. преминалите през арестите непълнолетни чужди граждани са се увеличили повече от
три пъти спрямо 2011 г. (вж. таблица № 10). Голяма част от тях са непридружени
непълнолетни, регистрирани към Държавната агенция за бежанците като търсещи
1 По време на посещение в Поправителен дом – Бойчиновци на 3 април 2014 г. БХК проведе 48 анкети с
непълнолетни, лишени от свобода, там относно използването на физическа сила спрямо тях по време на
задържането им и престоя им в полицейски управления и арести, както и достъпа до правна помощ.
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закрила. Както вече беше споменато, те се задържат основно по обвинения за опит за
незаконно преминаване на държавната граници.
Таблица № 10: Брой преминали през арестите непълнолетни лица чужди граждани
(2011-2013 г.)
Година
2011
2012
2013
Източник: ГДИН

Брой
26
40
81

Преобладаваща част от проблемите произтичат от липсата на превод. По отношение на лице, което не владее български език НПК предвижда задължителен
устен и писмен превод в наказателното производство на разбираем за нея/ него език.
Обхватът на задължението включва писмен превод и на определенията на съда за
вземане на мярка за неотклонение. Предвидена е обаче и възможност лицето доброволно да откаже превод на тези документи. В хода на изследването не стана известен нито един случай на писмен превод на документ, свързан със задържането
на непълнолетни чужди гражданин. Декларацията за правата на задържаните се
попълва на български език с помощта на преводач, който се осигурява не непосредствено след задържането, а едва в заседанието за разглеждане на мярката за неотклонение. Запитани дали реално познават съдържанието на декларацията, която са
подписали, непълнолетните отговарят отрицателно. Така те често „доброволно“, без
обаче да разбират, се отказват от права, като например правото близките им да бъдат
уведомени за задържането. БХК установи такъв случай в Арест – Сливница, където
през април 2014 г. бяха задържани двама непълнолетни – един сирийски и един
афганистански гражданин. Афганистанският гражданин притежаваше копие от декларация за правата му като задържан, но каза, че самата декларация е попълнена
от преводач, без да му бъде разяснено съдържанието на правата, записани в нея. От
непълнолетния се е изисквало единствено да положи своя подпис. Така непълнолетният се е отказал „доброволно“ от правата си, например на достъп до безплатна правна помощ и уведомяване на роднина или близък за задържането му. Преводът често
не отговаря на необходимите стандарти за качество, а понякога дори се осигурява
превод на език, различен от този, който задържаният владее.1 Комуникацията със
служителите в арестите е изключително затруднена, тъй като може да се води само
на български език, а ползването на услуги на преводач по време на задържането не
е нормативно предвидено.
2.12. Инспекции
Следствените арести подлежат на контрол от страна на държавни органи, организации и неправителствени организации. 2 Освен това прокуратурата
упражнява надзор върху спазването на законността при задържането под стража, като законът предвижда много широки правомощия на прокурорите, които
осъществяват надзора.3
Най-всеобхватна функция по отношение на провеждането на институционален контрол има Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, която контролира
всички аспекти на задържането под стража. Друг вътрешен орган е Инспекторатът
1 На непълнолетно момче, иракски гражданин, което владее единствено кюрдски език, е осигурен превод от
арабски в наказателното производство.
2 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 4, ал. 2.
3 Закон за съдебната власт (2007), чл. 146.

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

181

ГЛАВА 3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРЕННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

към Министерството на правосъдието по чл. 46 от Закона за държавната администрация, който провежда всеобхватни проверки, които покриват дълъг период от
дейността на проверяваната институция.1 Проверките и на двата органа са вътрешни, което ги прави недотам ефективни и задълбочени. Нещо повече, видно от отчетите на сектор „Охрана и сигурност в арестите“ при ГДИН, администрацията не разпознава особената уязвимост на непълнолетните, задържани под стража в арестите. В
отчетите на сектор „Охрана и сигурност в арестите“ за 2012 и 2013 г. липсват каквито
и да е дейности, обучения или други компоненти, свързани изрично с непълнолетните. 2 Липсата на ефективен контрол вътре в системата се потвърждава и от факта,
че за периода 2012 – 2014 г. на служители на арестите не са налагани дисциплинарни
наказания, свързани с нарушаване правата на непълнолетните задържани,3 въпреки установените от БХК случаи на насилие.
Честотата на проверките по надзора за законността от страна на прокуратурата варира в различните арести, но като цяло те се извършват редовно. Резултатите от
тях се записват в определени за целта книги. Прави впечатление, че в огромната част
от случаите след всяка проверка се вписва идентичен текст, липсват констатации за
каквито и да е нарушения, което поставя под въпрос ефективността на осъществявания контрол.
Следствените арести, по подобие на останалите места за лишаване от свобода,
са изключени от обхвата на контрол, осъществяван от специализираните държавни
здравни инспектори, като проверките по отношение на хигиената и чистота, здравословните и безопасни условия на труд, количеството и качеството на храната и други
аспекти на условията на живот се осъществяват от медицинските лица в арестите,
което намалява ефективността на проверките.4
Външни инспекции се реализират, макар и рядко, от омбудсмана в качеството
му на Национален превантивен механизъм5 и Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията (КПИ).6 Тези проверки обаче не се фокусират върху непълнолетните задържани под стража.7 Така например Докладът на НПМ за посетените
през 2012 г. 42 следствени ареста включва една единствена констатация, свързана
с непълнолетните, а именно липсата на възможност за предоставяне на смислени
занимания. Нещо повече, препоръките на тези организации нямат задължителен
характер и в някои случаи остават неизпълнени. Така например през 2010 г. КПИ установява, че за провеждането на разговори със задържани в арести лица от страна на
неправителствени организации, като БХК, е задължително да се взема разрешение
1 За повече информация, вж. и Подглава „Поправителни домове“.
2 Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (2014), Отчет за дейността на
сектор „Охрана и сигурност в арестите“ за 2013 г.; Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение
на наказанията“ (2013), Отчет за дейността на сектор „Охрана и сигурност в арестите“ за 2011 г.
3 Информация, получена от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ по
реда на ЗДОИ с решение № Л-8111 от 15 август 2014 г.
4 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 150, ал. 1. Вж. и Подглава
„Поправителни домове“.
5 През 2012 г. омбудсманът в качеството му на Национален превантивен механизъм посещава 42 следствени
ареста. За повече информация, вж. Омбудсман на Република България (2013), Годишен доклад на омбудсмана на
Република България за дейността му през 2012 г. като Национален превантивен механизъм.
6 През 2008 г. Комитетът за предотвратяване на изтезанията посещава един следствен арест – Арест – Сливница;
през 2010 г. са посетени шест ареста, а през 2012 г. не са посещавани арести. За повече информация вж.: CPT
(2010), Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out from 15 to 19 December 2008, available on:
http://www.cpt.coe.int/documents/bgr/2010-29-inf-eng.htm#_Toc226773911; CPT (2012), Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out from 18 to 29 October 2010; CPT (2012), Report to the Bulgarian Government on the
visit to Bulgaria carried out from 4 to 10 May 2012.
7 Омбудсман на Република България (2013), Доклад относно проверки и оценка на бежанските и миграционни
проблеми в Република България, с. 23. За повече информация, вж. и т. 2.6. „Дейности и образование“.
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от наблюдаващия прокурор и дава препоръка тази практика да бъде ревизирана.1
През 2014 г. тази практика все още съществува и е нормативно уредена, 2 което е в
сериозен ущърб за задържаните лица, чиято възможност за комуникиране с независими външни органи е силно ограничена.
Като цяло държавата не разпознава по никакъв начин особената уязвимост
на децата, които биват задържани в местата за лишаване от свобода, включително
и следствените арести, чиято дейност не попада в обхвата на дейността, осъществявана от Държавната агенция за закрила на детето. Орган за закрила на децата в
ПД е министърът на правосъдието, на когото обаче е вменена функцията „да осигурява [единствено] сигурността на децата, които изтърпяват наказание лишаване от
свобода“, но не и техните права.3 Тази практика произтича от пороците на Закона за
закрила на детето 4 и лишава децата, задържани под стража, от достъп до системата
за закрила на детето и до ефективен контрол относно спазването на техните права.

1
2
3
4

CPT (2010), Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out from 15 to 19 December 2008, § 63.
Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (2009), чл. 253, ал. 1.
Закон за закрила на детето (2006), чл. 6а, ал. 4, т. 4 (б).
Ibid, чл. 17а.
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3. Районни управления
„Полиция“ и гранични
управления „Полиция“

Липсва законова рамка, която адекватно да осигурява спазването на правата на
децата, задържани в районните управления „Полиция“ и граничните управления „Полиция“. Диференциран подход към малолетните и непълнолетните, що се отнася до осигуряване на основните им права – право на уведомяване на родители и настойници за задържането им, право на достъп до медицинско лице и адвокатска защита, няма.
След проведена анкета с деца от ПД – Бойчиновци БХК установи, че над 50% от
интервюираните деца са преживели тежко физическо насилие и психически тормоз по
време на задържането и престоя си в РУП. Целта на малтретирането е била наказание,
унижаване и изтръгване на самопризнания. Ромските деца освен на побой са били подлагани и на расистки обиди от страна на полицейски служители.
В особено уязвимо положение са и децата от чужбина, които се задържат в ГУП,
за които по време на престоя в ГУП не се осигурява адекватен превод, като по този начин
ефективно са лишавани от основни права по време на задържането им.
Въпреки сериозните нарушения, държавните органи не разпознават децата, настанени в РУП и ГУП, като деца в риск и тези места за задържане не подлежат на институционален контрол от органите за закрила на детето.
3.1. Обща информация
Районните управления „Полиция“ (РУП) и граничните управления „Полиция“
(ГУП) са част от структурите на Министерството на вътрешните работи (МВР), към
които се обособяват места за настаняване на задържани лица, включително малолетни и непълнолетни. В страната има 179 РУП и 38 ГУП, от които в хода на изследването БХК посети шест РУП (Първо, Второ, Трето и Девето РУП в София и Четвърто
и Шесто РУП в Пловдив) и четири ГУП (ГУП – Брегово, ГУП – Видин, ГУП – Русе и ГУП
– Свиленград1).
Малолетни и непълнолетни могат да бъдат принудително задържани за срок
до 24 часа в помещенията за задържане към РУП и ГУП. 2 Задържането се извършва
въз основа на заповед, издадена по реда на Закона за Министерството на вътреш1 В състава на ГУП – Свиленград се намира Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) – Капитан Андреево.
БХК посети мястото за настаняване на задържани лица към ГКПП – Капитан Андреево.
2 Закон за Министерството на вътрешните работи (2014), чл. 72, ал. 1.
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ните работи (ЗМВР)1, като задържаните се охраняват непрекъснато. Основанията за
полицейско задържане на деца не се различават от тези за възрастни. Част от тях са:
наличие на данни за извършено престъпление, невъзможност за установяване на
самоличността на детето, извършване на действия по възпрепятстване на полицейски орган да изпълни задължението си по служба след надлежно отправено предупреждение. 2
В специално предназначени за целта помещения в РУП се изтърпяват и наказанията, налагани на непълнолетни, съгласно Закона за опазване на обществения
ред при спортни мероприятия (ЗООРСМ)3 и Указ № 904 от 28 декември 1963 г. за борба
с дребното хулиганство (УБДХ) 4. Наказанията се изразяват в задържане в районното
управление за срок съответно до 10 или до 15 дни. Към някои РУП има допълнително обособени помещения за настаняване на деца с наложена мярка „полицейска
закрила“ по реда на Закона за закрила на детето (ЗЗДет.).5
Статистически данни за задържаните малолетни и непълнолетни лица не
се събират и обобщават нито централно от МВР, нито от самите полицейски управления. Единственият начин за установяване на брой, пол, продължителност на
престоя, причини за задържане е чрез преглед на книгите за задържани лица, заведени към структурите на МВР, което сериозно затруднява цялостното изследване на
практиката по задържане.
3.2. Настаняване
РУП
В рамките на изследването БХК установи, че задържането на малолетни и непълнолетни най-често е по повод бягства от институции или от дома, при подозрение в извършване на престъпления, при нарушения на обществения ред при спортни мероприятия. С приемането на нов ЗМВР през юли 2014 г. отпадна основанието
за задържане на „малолетни правонарушители, които са напуснали своите домове,
настойници, попечители или обществени домове, където са били настанени“6. Това
означава, че деца в бягство от ВУИ, СПИ, ДДЛРГ или друга институция, вече не могат
да бъдат задържани със заповед на МВР, а по отношение на тях трябва да се предприемат мерки за закрила.
Съгласно българското законодателство малолетните лица не могат да бъдат
подведени под наказателна отговорност. Независимо от това, при наличие на подозрения за извършено престъпление, полицията задържа и деца под 14-годишна
възраст. Така например в Девето РУП – София в периода 13 март – 28 април 2014 г. са
били задържани 38 деца, от които девет малолетни, най-малкото от които на седем
години.7 Има случаи малолетни да пренощуват в полицейското управление, както и
такива на настаняване с възрастни. Така например през април 2014 г. момиче на 11
години е било задържано за максимално допустимия от закона срок от 24 часа във
връзка с данни за извършена от нея кражба. При непълнолетните тези случаи са значително повече на брой. През 2013 г. в Шесто РУП – Пловдив са задържани 22 непълнолетни лица, като половината от тях са пренощували в районното управление. От
задържаните в Девето РПУ – София 38 деца в периода 13 март – 28 април 2014 г. седем
1
2
3
4
5
6
7

Ibid, чл. 74.
Ibid, чл. 72.
Закон за спортното хулиганство (2004), чл. 25, ал. 4.
Указ за борба с дребното хулиганство (1963), чл. 1, т. 1.
Закон за закрила на детето (2003), чл. 37-43.
Закон за Министерството на вътрешните работи (отм. юли 2014 г.), чл. 70, ал. 1, т. 4.
Данни, извлечени при преглед на Книгата за задържани лица.
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са делили килия с пълнолетни лица, а шест са пренощували в полицията. Това са
изключително тревожни практики, при които децата се третират като възрастни,
без оглед на вредоносните резултати върху психическото и физическото им благосъстояние в тази най-ранна възраст. Принципът за „осигуряване най-добрия
интерес на детето“1 не намира приложение при упражняване правомощията на
полицията по задържане.
Съгласно нормативните изисквания задържаните лица от полицейски органи при РУП без обособено помещение за настаняване се настаняват в най-близката
структура на МВР с такова помещение. В Първо РУП – София такова помещение за
задържане на малолетни и непълнолетни няма, но според официално получени от
МВР данни през първите шест месеца на 2014 г. там са задържани 114 деца, от които
шест малолетни. 2 Настаняване в друго РУП или в дом за временно настаняване на
малолетни и непълнолетни (ДВНМН) е било предприето по отношение само на 22
деца, тъй като задържането им е продължило и през нощта. Всички други са били
де факто задържани на територията на Първо РУП – София, без съществуването на
необходимите за това условия.
Продължителността на задържането зависи от обема на оперативната работа,
която полицейските служители трябва да извършат по случая на детето. Относимо е
също времето, за което полицията успява да се свърже с родителите на задържаните.
При наблюдението не са установени формално регистрирани случаи на превишаване на максималния срок на задържане, но има редица такива, които се доближават
до него. След изтичане на 24-часовия период на полицейско задържане, принудителният престой на деца в структура на МВР може да се продължи с налагане на мярка
за полицейска закрила или мярка по настаняване в ДВНМН.
ГУП
В местата за задържане към граничните управления на полицията се настаняват основно придружени и непридружени деца – чужди граждани, заловени при
опит да влязат или напуснат страната по ненадлежен ред. За периода от началото на
2012 г. до края на първото шестмесечие на 2014 г. задържаните малолетни и непълнолетни лица във всички ГУП, без тези, разположени на българо-турската граница,
са 781.3 Само за първите шест месеца на 2014 г. задържаните деца на българо-турската граница, за охраната на която отговаря Регионална дирекция „Гранична
полиция“ – Елхово, са били 310, 261 от които – сирийски граждани. 4 От справката
на Главна дирекция „Гранична полиция“ не става ясно в кои случаи децата са били
придружени и в кои не.
В хода на изследването БХК констатира, че през 2013 г. в зоната на Регионална
дирекция „Гранична полиция“ (РДГП) – Русе, която отговаря за контрола на границата между България и Румъния, са задържани 114 лица под 18 години. Съгласно
справка на ГДГП, 40 от тях са били задържани извън регламентираните места за
настаняване на задържани лица към полицейските управления, а именно: в център
за временно настаняване в гр. Лом, в приют за безнадзорни деца в гр. Русе и други социални услуги от резидентен тип, в хотели в гр. Добрич, гр. Генерал Тошево, гр. Русе,
1 Закон за закрила на детето, чл. 3, т. 3.
2 Информация, получена от Столична дирекция на вътрешните работи, Първо районно управление по реда на
ЗДОИ с Решение № 34508 от 29 септември 2014 г.
3 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Криминална полиция“ по
реда на ЗДОИ с Решение № 812104-83 от 26 август 2014 г.
4 Въпреки отправеното запитване, до момента на приключване на настоящия доклад Главна дирекция
„Криминална полиция“ не предостави на БХК данни за броя на малолетните и непълнолетните лица, задържани
през 2012 г. и 2013 г. в управленията към Районна дирекция „Гранична полиция“ – Елхово.
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гр. Видин, с. Айдемир, общ. Силистра. От справката не става ясно каква е продължителността на задържането в тези места. В действителност част от правомощията на
полицейските органи е да настаняват деца, останали без надзор в специализирани
институции или социални услуги от резидентен тип за срок до 48 часа. Това обаче
е мярка за закрила по Закона за закрила на детето, а не административна мярка за
задържане. БХК научи, че настаняването в хотели е за сметка на задържаните; при
него заповеди за задържане по реда на ЗМВР не се издават, но лицата се охраняват
от полицейски служител, който остава във фоайето на хотела.1 Настанените в социални услуги също са под наблюдение на служител на МВР. Получените данни свидетелстват за една незаконна практика по задържане, при която няма възможност
за контрол върху законността и условията на задържане, задържаните лица нямат
достъп до редица гарантирани им от закона права, създавайки предпоставки за злоупотреби и произвол, особено в случаи на задържане на деца.
Съдбата на задържаните малолетни и непълнолетни лица след изтичане на
срока на първоначалното задържане от 24 часа е друг проблем, за който БХК беше
сезиран. 2 Трудности възникват при задържане на семейства с деца, когато по отношение на пълнолетните членове на семействата се образуват наказателни производства и се предприемат мерки за неотклонение „задържане под стража“. При тези
обстоятелства, децата се явяват временно непридружени и следва, особено когато са
малолетни, да бъдат взети мерки за тяхната закрила до момента на освобождаване
на близките им. Органите на МВР могат да предприемат мерки за полицейска закрила за срок до 48 часа, но липсват механизми за координация и взаимодействие с
отделите „Закрила на детето“, които да осигурят по-дългосрочната грижа за детето.3
В таблица № 11 могат да се проследят мерките, предприети по отношение на деца, задържани в управленията към РДГП – Русе през периода от януари 2012 до юли 2014,
след изтичане на срока на задържане от 24 часа по ЗМВР.

Препращане
към Специален
дом за временно
настаняване на
чужденци

Препращане
към Държавна
агенция за
бежанците

Социална услуга

Принудителни
административни
мерки

Възпитателно
училищеинтернат

Други

Брой

Общ брой деца

Таблица № 11: Видове мерки, предприети спрямо деца след изтичане на
първоначалния срок на задържане в полицейски управления към РДГП – Русе
(2012 г. – юли 2014 г.)
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37

125

4

15

1

8

Източник: МВР

През последните месеци на 2013 г., във връзка с гражданската война в Сирия и
изтеглянето на международния военен контингент от Афганистан, броят на хората,
влизащи в страната за да потърсят убежище и закрила, се увеличи многократно. До
средата на септември 2013 г. всички съществуващи регистрационно-приемателни
центрове бяха препълнени и напълно претоварени.
В резултат на липсата на какъвто и да е наличен капацитет на структурите на
Държавната агенция за бежанците (ДАБ) за приемане и настаняване новопристиг1 Информация, получена в разговор с началника на ГУП – Видин.
2 Информация, получена в разговор с началника на ГУП – Брегово.
3 Проблемът беше задълбочено дискутиран с началника на ГУП – Брегово по време на посещението на БХК в гр.
Видин.
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налите бежанци, търсещи закрила, бяха настанявани в места за административно
задържане за 24 часа към ГДГП и по-специално в тези на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Елхово.1,2
Международната правозащитна организация Human Rights Watch в свой доклад описва редица случаи в периода преди ноември 2014 г., в които лица, търсещи
убежище, включително деца, са били настанени за големи периоди от време (в някои
случаи до 10 дни) на територията на ГУП – Елхово в помещения и пространства, които не разполагат с никакви условия за това.3 Така например 17-годишен афганистанец свидетелства за настаняване в ГУП – Елхово в продължение на 9 дни, 8 от които
без храна. Момчето разказва, че е деляло едно легло с още трима души, а в сградата
на ГУП е имало само един кран с течаща мръсна вода, който е можело да ползва след
разрешение от властите.4
Други проблеми, свързани със задържането на деца в РУП и ГУП
В българското законодателство не е въведено задължение за незабавно служебно уведомяване на родители, настойници или други близки на детето за акта на
задържане от полицията и причините за това. На общо основание децата се информират, че имат право да посочат лице, което да бъде уведомено за задържането им,
но това е твърде слаба гаранция за осигуряване на надлежна защита и превенция
на произвол при задържането.5 Присъствието на родител в разговорите и беседите с
малолетното или непълнолетното лице в мястото за задържане се осигурява единствено по усмотрение на полицейския орган.
Сериозен дефицит на нормативната рамка е и липсата на изискване децата да
бъдат запознати с основанията за задържането и правата им на подходящ и разбираем за тях език. Задържаното лице попълва декларация, че е информирано за правата
си, сред които са: правото на медицинска помощ, на адвокатска защита, на обжалване пред съд на мярката по задържането, да бъде уведомено посочено от него лице,
да се свърже с консулските власти на държавата му по произход, ако е чужденец. В
случай че задържаното лице е неграмотно, декларацията се попълва от служител
на МВР, като „волеизявлението се диктува от самото лице“.6 Чужденците, които не
разбират български език, следва да научат правата си на разбираем за тях език, като
„при необходимост“ им се осигурява преводач.7 В посетените от БХК ГУП бланката
на декларацията с правата на задържаните е налична единствено на български език.
В повечето посетени от БХК места за настаняване на задържани лица имаше
правилници за вътрешния ред, но те бяха разположени на места и по начин, които
не позволяваха непосредствена възможност на задържаните лица да се запознаят
с тях. Правилниците не се превеждат на друг език дори в граничните полицейски
управления, където задържаните лица са почти изключително чужди граждани. В
Трето РУП – София на изследователите на БХК беше отказан достъп до правилата за
вътрешния ред под предлог, че това е „служебна информация“.
1 В структурата на Регионалната дирекция „Гранична полиция“ влизат пет ГУП: ГУП – Малко Търново, ГУП –
Средец, ГУП – Болярово, ГУП – Елхово и ГУП – Свиленград. За повече информация: Министерство на вътрешните
работи, Главна дирекция „Гранична полиция“. Информация за Регионална дирекция „Гранична полиция“ –
Елхово, достъпна на: http://www.nsgp.mvr.bg/Structure/Units/rbs_elhovo.htm.
2 Български хелзинкски комитет (2014), Годишен доклад за състоянието на правата на човека в България на БХК през
2013 г., с. 64-65.
3 Human Rights Watch (2014), План за овладяване: Отпращане и задържане от страна на България на сирийци и други
търсещи убежище и мигранти, с. 35-42.
4 Ibid, с. 37.
5 Инструкция № Ι3-1711 (2009), чл. 14, ал. 1, т. 4.
6 Ibid, чл. 14, ал. 3.
7 Ibid, чл. 15, ал. 2.
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3.3. Съдебен контрол и правна помощ
Макар в закона да е предвидена възможност задържаните да се възползват
от адвокатска защита от момента на задържането им, БХК не установи нито един
случай на реализирана такава възможност от деца. Други изследвания показват, че
броят на задържаните пълнолетни лица, възползвали се от това право, по начало е
минимален,1 а при липсата на какъвто и да е диференциран подход по отношение
на принудително задържаните малолетни и непълнолетни не би могло да се очакват по-добри резултати. Сред причините за неефективно упражняване на правото на
достъп до правна помощ са различни фактори: недостатъчно адекватно информиране за правото на правна помощ, 2 поставяне задържаните лица в заблуждение по
отношение на ролята на адвоката,3 разубеждаване на задържаните да ползват услугите на адвокат,4 липса на актуални списъци на дежурните адвокати5. Допълнителни фактори, влияещи негативно върху активността в търсенето на правна помощ от
задържани деца, са липсата на задължение за незабавно служебно уведомяване на
родители или близки за акта на задържане и несъобразеният с възрастта и социалната зрялост на децата подход при предоставяне на информацията.
БХК констатира, че съдебен контрол върху полицейското задържане на деца
също не се осъществява. Нормативният текст, уреждащ възможност за обжалване на
мярката по задържане пред административен съд, гарантира само последващ контрол върху законността на издадената заповед, което не отговаря на стандартите
за лишаване от свобода на деца.6 Право на обжалване на наказанието „задържане
в териториална структура на МВР за срок от 10 до 15 денонощия“ по ЗООРПСМ не е
нормативно предвидено, което съществено ограничава правото на справедлив съдебен процес на децата.7
3.4. Материални условия
РУП
Помещенията, в които се задържат деца, трябва да са специално оборудвани и
приспособени към техните нужди, както и да отговарят на по-високи стандарти за
безопасност, предвидени в нормативната уредба.8 Част от посетените районни управления на полицията (Четвърто и Шесто РУП – Пловдив, Първо РУП – София) не разполагат с помещения, определени за задържане на малолетни и непълнолетни.
Там деца или не се задържат (Шесто РУП – Пловдив), или се настаняват в помещения
за пълнолетни (Четвърто РУП – Пловдив). БХК констатира, че дори в РУП, където има
специално обособени помещения, децата не винаги се задържат в тях,9 както и че
тези помещения служат за настаняване и на пълнолетни лица.10

1 Отворено общество (2011), Окончателен национален доклад по проект „Гражданско наблюдение в полицията“ през
периода август 2010–2011 г., с. 12-14, достъпен на:
http://www.osf.bg/downloads/File/2011_New/national_report_FINAL_PoliceWatch_30_09.pdf; CPT (2012), Report to the
Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out from 18 to 29 October 2010, p. 19, § 22.
2 Ibid, с. 12.
3 CPT (2012), Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out from 18 to 29 October 2010, p. 19, § 22.
4 Ibid.
5 Отворено общество (2011), Окончателен национален доклад по проект „Гражданско наблюдение в полицията“ през
периода август 2010-2011 г., с. 13.
6 CRC, General Comment No. 10, § 83.
7 Закон за спортното хулиганство (2004), чл. 24, ал. 1.
8 Инструкция № Ι3-1711 (2009), чл. 74.
9 Констатацията е на база преглед на Книгата за задържани лица в Девето РУП – София.
10 При на посещението на БХК в Девето РУП – София, в помещението, определено за задържане на непълнолетни,
беше настанен пълнолетен мъж.
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В Трето РУП – София помещенията за задържане са на приземен етаж, но достъп до естествена светлина има. Сградата е нова, едва на три години. В помещението
за непълнолетни липсва сигнален бутон1 и децата са принудени да „чукат по вратата, ако искат нещо“2 , както се изразяват служителите. Помещението е оборудвано с
две железни легла, маса и два стола. Чаршафите, одеялата и възглавниците са много
замърсени, захабени и в килията има остра миризма. По думите на служителите
вентилация има, но в момента на посещението тя не работи. Видът на помещението за непълнолетни в Трето РУП – София, независимо че условията са сравнително
нови, е неприветлив, по нищо ненаподобяващ, че в него се задържат деца. Хигиената
в помещението не е на нужното ниво.
В Първо РУП – София няма помещение за задържани непълнолетни 3 и, както
се изразяват служители, децата „остават на пейката“.4 В това районно управление те
се разпитват в стаята на инспекторите ДПС или в стаята за оперативки. И двете помещения са неподходящи за целите на разпита. Стаята на инспекторите е малко и тясно
помещение, в което работят пет инспектори и практически няма никакво свободно
пространство. Стаята за оперативки е голяма зала, без условия за провеждане на
разпит. След като се разпитат, децата или се евакуират до най-близкото и свободно
РУП, или се освобождават.
В Четвърто РУП – Пловдив непълнолетните се задържат в килии за пълнолетни. Служителите разказват, че задържаните непълнолетни се настаняват отделно. Това управление се помещава в стара сграда, която е била изградена за целите на
детска ясла. Управлението разполага с две килии с общ капацитет от пет души. Помещенията са изцяло вътрешни и нямат достъп до естествена светлина, няма климатизация и вентилация, липсват сигнални бутони и са обзаведени само с железни
легла. Видът на килиите е крайно невзрачен, обзавеждането е недостатъчно и старо,
а хигиената е на ниско ниво.5
В Шесто РУП – Пловдив помещенията са нови, оборудвани с всичко необходимо и условията са добри, но в това управление не се задържат деца. Непълнолетните
са настанявани в ДВНМН – Пловдив.
На задържаните за 24 часа на територията на РУП се полага безплатна храна.
Според служители на Четвърто РУП – Пловдив, обядът се равнява на 1,42 лева, а закуската и вечерята на 1,04 лева. Служители на полицейското управление пазаруват
хранителни продукти за задържаните, задължително за цялата налична сума, и им
ги предоставят. За задържаните лица, които разполагат с лични средства, се купува
допълнително храна, която е по желание на непълнолетния.
Съществуващата нормативна забрана за наличие на метални тръби (релси)
за закопчаване с белезници в местата за настаняване на задържани лица не е
спазена във някои от посетените РУП. Пред кабинета на инспектор детска педагогическа стая във Второ РУП – София и пред стаята за разпити в Девето РУП – София има
монтирани такива тръби. В Първо РУП – София, в непосредствена близост до пейката, на която обикновено остават задържаните деца, също има монтирана метална
релса. Служителите заявиха, че тръбата не се използва, задържаните непълнолетни
не са с белезници и винаги, по време на целия им престой на територията на упра1 Инструкция № Ι3-1711 (2009), чл. 74, т. 4.
2 Цитатът е от интервю със служители от Трето РУП – София, проведено на 12 юни 2014 г.
3 Служителите свидетелстват, че помещенията за задържане са в процес на изграждане, към момента на
посещението на БХК не са готови.
4 Цитатът е от интервю със служители от Първо РУП – София, проведено на 12 юни 2014 г.
5 Налице е изградена нова сграда в съседство на старата, която по думите на персонала в съвсем кратки срокове
ще се използва от Четвърто РУП – Пловдив.
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влението, има човек с тях. Въпреки това, при посещението на БХК задържан мъж
беше закопчан с белезници за релсата, което компрометира думите на служителите.
Само в Девето РУП – София има функциониращо отделно помещение за полицейска закрила. Помещения за свиждане с адвокат са обособени, но защитници
рядко се явяват, предимно за задържани повече от веднъж непълнолетни. В Трето
РУП – София има две стаи за свиждане, които са без директно наблюдение. Камерите
в сектора с помещенията за задържане са инсталирани в коридорите.
ГУП
Част от посетените от БХК гранични управления „Полиция“ – ГУП – Свиленград1 и ГУП – Видин, разполагат с помещения за задържане на деца. ГУП – Брегово
не разполага с никакво място за задържане и за целта се използват килиите в ГУП
– Видин, с което се намират в един и същ комплекс. По думите на служители на ГУП
– Русе, непълнолетните, които са задържани, се задържат в РУП в града, а малолетните се настаняват в приют или друга социална услуга заедно с майките си, ако са
придружени. 2
Помещението за задържане към ГУП – Видин, което се използва и от ГУП – Брегово, разполага с две килии с подово отопление. Впечатление прави силно ограниченият достъп до дневна светлина и свеж въздух. Оборудването в килиите е старо, а
хигиената е зле поддържана. Мястото за задържане разполага с една тоалетна, която
е в лошо и мръсно състояние, а баня няма. Към момента на посещението на БХК трета стая в същата сграда беше в процес на преоборудване за целите на предоставяне
на полицейска закрила и настаняване на малки деца и майки с деца.
Към ГКПП – Капитан Андреево има помещение за настаняване на малолетни и непълнолетни, както и отделно помещение за майки с деца. Обзавеждането в
стаите за настаняване е старо, запазено и е с капацитет от четири места. Налице е
стар, но запазен постелъчен инвентар. В стаите достъпът до естествена светлина е
осигурен, има климатик и хигиената е на добро ниво. Има решетки по прозорците.
Според служителите на граничното управление задържаните майки с деца могат
да излизат от помещението. 3 Осигурена е една баня, както обясняват служителите,
която се ползва „при нужда“, и една тоалетна. Хигиената в санитарните помещения
е добра. Помещението за свиждане в ГКПП – Капитан Андреево е обзаведено с маса,
два стола и камера без микрофон.
3.5. Медицинско обслужване
Медицинското обслужване на задържаните в РУП и ГУП деца не се различава
от това на възрастните задържани. Според Инструкцията за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на МВР и реда в тях (Инструкция № ІЗ-1711) медицински прегледи се извършват по искане на задържаното
лице или когато здравословното състояние на лицето налага това.4 В допълнение е
предвидено искане за медицински преглед да бъде отправено и от родител, настойник, попечител, юридически защитник и представител на дипломатическа мисия
на държавата, чийто гражданин е задържаното лице.5 Законовата рамка също така
допуска извършване на медицински преглед от посочено от задържаните лице за
тяхна сметка.6

1
2
3
4
5
6

Помещението за задържане се намира на територията на ГКПП – Капитан Андреево.
За повече информация вж. т. 3.2. „Настаняване“.
Интервю със служители на ГУП – Капитан Андреево, проведено на 3 юни 2014 г.
Инструкция № IЗ-1711 (2009), чл. 20, ал. 1.
Ibid, чл. 20, ал. 2.
Ibid, чл. 20, ал. 4.
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Въпреки че формално разпоредбите на Инструкция № IЗ-1711 отговарят на
международните стандарти, на практика процедурата по осигуряването на медицинско обслужване, що се отнася до малолетни и непълнолетни задържани в РУП и
ГУП, не е съобразена с техните потребности и не им осигурява адекватен достъп до
медицинско лице и съответно до възможност за докладване и превенция на случаи
на малтретиране. Показателен за това е установеният от БХК много висок процент на
случаи на упражнено физическо насилие върху непълнолетни по време на задържането и по време на престоя в РУП, като същевременно за периода 2012 – 2014 г. няма
служители на РУП, които да са наказани дисциплинарно във връзка с работата им
с малолетни и непълнолетни.1 Няма и постъпили жалби, които да касаят случаи на
насилие над задържани деца. 2
РУП
По наблюдения на БХК медицинските прегледи на малолетни и непълнолетни в РУП са много малко на брой или дори липсват, като по думите на служители
на Второ РУП – София децата „не искат“ медицински прегледи. БХК също така не установи нито един случай, в който родители или настойници на деца да са поискали
медицински преглед от тяхно име.
Според информация, получена от Медицинския институт към МВР, медицинското обслужване на задържаните малолетни и непълнолетни във всички РУП в
София се извършва от медицинската служба в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), а през нощта – от отделението за спешна помощ на Медицинския
институт – МВР. 3 В същото време в Инструкция № IЗ-1711 няма разпоредба, която
изрично да касае задържаните деца, които са поставени в силно уязвимо положение
– най-често без собствени средства за заплащане на преглед от посочено от тях медицинско лице. По този начин задържаните деца на практика са лишени от достъп до
независимо медицинско обслужване, особено в случаи, когато съществува конфликт
на интереси между децата и техните родители/ настойници или когато задържаните
са настанени в специализирана институция.
ГУП
Практиката относно реализирането на правото на медицински преглед на непълнолетните и малолетните, задържани в ГУП, е разнообразна. В ГУП – Брегово и
ГУП – Видин прегледът се извършва от медицинско лице, работещо в съответния
ЦСМП, като според персонала, след като бъдат задържани, децата задължително
преминават през „бърза помощ“, където преминават медицински преглед и едва
след това биват настанени в килии. Основен проблем при тази практика е осигуряването на адекватен превод за целите на медицинския преглед, което е от съществено значение за установяването на психологическо или физическо насилие, както и
други здравословни проблеми.

1 Информацията е за дисциплинарни наказания на служители на РУП при ОДМВР – Варна и ОДМВР – Пловдив.
Със Заявление рег. № 812104-59 от 1 август 2014 г. БХК изрично поиска информация от МВР относно
наложените дисциплинарни наказания на служители на РУП в цялата страна във връзка с работата им с
малолетни и непълнолетни лица. Въпреки това, МВР предостави информация единствено за служители на РУП
към ОДМВР – Пловдив и ОДМВР – Варна. За повече информация вж. Информация, получена от Министерство
на вътрешните работи, Главна дирекция „Криминална полиция“ по реда на ЗДОИ с Решение № 812104-59 от 1
август 2014 г.
2 Ibid. Информацията е за подадени жалби и оплаквания срещу служители на РУП при ОДМВР – Варна и ОДМВР
– Пловдив.
3 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи, Медицински институт към МВР по реда на
ЗДОИ с решение № 8132100-12939 от 2 септември 2014 г.
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В други ГУП (ГУП – Русе и ГУП – Свиленград1) медицинското обслужване се поема от вътрешни за системата на МВР медицински лица, които са на щат съответно
към Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе и ГУП – Свиленград. Непълнолетните и малолетните чужди граждани, особено ако са непридружени, са силно
уязвими поради езиковата бариера и непознаването на българската действителност.
Няма законово задължение или практика на задържаните да се осигурява списък с
медицински лица, към които те да могат да се обърнат, в случай че имат желание да
се обърнат към независимо медицинско лице извън структурите на МВР.
3.6. Дейности и образование
Поради краткосрочността на полицейското задържане, за задържаните деца
не са предвидени дейности и образования. В продължение на 24-часовото задържане децата нямат право на престой на открито.
3.7. Контакти с външния свят
Задържаните деца имат право на свиждания с близки и да получават храна
след писмено разрешение и под контрола на служител от охраната. 2 По думите на
служители на Шесто РУП – Пловдив, свиждания от родители има често, като те носят на децата си храна. Поради факта, че в ГУП се настаняват най-вече чужденци, на
практика няма никакви свиждания, въпреки законовата възможност за това.
Родителите се уведомяват от служители на МВР за задържането на децата им
по желание на самите задържани или ако полицейските органи преценят родители
да присъстват по време на разговори и беседи с децата им.3 Ако родителите не могат
да бъдат уведомени/ намерени, децата се настаняват в ДВНМН. По време на престоя
си в РУП децата общуват със служителите на МВР, включително и с инспектор детска педагогическа стая.4
Когато биват задържани чужди граждани или български граждани с чуждо
гражданство, по служебен път се уведомява Министерството на външните работи,
което уведомява съответната дипломатическа мисия.5 Задържаните могат да изразят желание сами да уведомят съответните дипломатически представители, като
телефонният разговор става в присъствието на преводач и под контрола на оперативния дежурен в РУП/ ГУП, който контролира възможността чрез разговора да се
попречи на полицейските действия.6
Няма предвидена възможност задържаните в РУП и ГУП да ползват личен или
служебен телефон.
3.8. Дисциплинарна практика, използване на сила и жалби
В РУП и ГУП няма официална дисциплинарна практика. Не са установени
също случаи на правомерна употреба на сила спрямо ненавършили пълнолетие
лица. Многобройни обаче са твърденията на деца, сред които и малолетни, за упражнено върху тях физическо насилие от полицейски служители при задържането им в
РУП.7 В полицейските управления обаче не са осигурени механизми за подаване на
жалби и оплаквания към независими, външни за системата на МВР институции от
задържани малолетни и непълнолетни лица.
1
2
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6
7

Мястото за задържане се намира в ГКПП – Капитан Андреево.
Инструкция № IЗ-1711 (2009), чл. 44, ал. 2.
За повече информация вж. т. 3.2. „Настаняване“.
За повече информация относно дейността на ИДПС вж. т. 3.9. „Персонал“.
Инструкция № IЗ-1711, чл. 21, ал. 1 и 2.
Ibid, чл. 21, ал. 3.
По този проблем вж. т. 3.10. „Насилие“.
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По официални данни в периода януари 2012 г. – юли 2014 г. има два случая,
по които са подадени сигнали срещу служители на ГУП във връзка с инциденти
с малолетни и непълнолетни лица, задържани в ГУП, като и двата са подадени от
лица, различни от потърпевшите.1 Единият касае извършването на „неправомерни
действия“ от страна на началник на ГУП – Балчик спрямо непълнолетен. Вторият
сигнал, отново срещу служител на ГУП – Балчик, е подаден от областна дирекция на
МВР – Бургас до председателя на Комисията по правата на човека и жалби на гражданите към Народното събрание във връзка със задържане на група чужденци, сред
които и един малолетен. За проверка по постъпилите сигнали е назначена комисия,
която е установила допуснати нарушения и е наложила дисциплинарни наказания
на виновните.
3.9. Персонал
РУП
Като цяло няма специализирани обучения на полицейските служители относно правата на децата и международните стандарти, свързани с третирането на
деца в местата за задържане. По информация на Академията на Министерството на
вътрешните работи в рамките на обучението на полицейските служители за периода 2010 - 2014 г. в академията не е имало задължителни дисциплини или последващи обучения, свързани с правата на децата. В рамките на бакалавърската програма
„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ има избираема
дисциплина „Превенция на противообществените прояви и престъпления от малолетни и непълнолетни“, която според Академията на МВР съдържа информация относно международни и национални документи за правата на детето. В допълнение,
разследващи полицаи и инспектори детска педагогическа стая са преминали курсове за допълнителна квалификация на тема „Специализирано изслушване на деца
жертви на насилие“. 2
По данни на МВР, полицейските служители в РУП в страната за периода януари 2012 - юли 2014 г. са били включени в обучения по два проекта – „Повишаване
на административния капацитет на полицейските служители за превенция на сексуални престъпления срещу деца“, по който за периода септември - декември 2013 г.
са обхванати 140 полицейски служители; и „Изграждане на национална система за
ранно алармиране за изчезнали деца в България“, като обученията по него са били
осъществени през първата половина на 2014 г.3
Детски педагогически стаи
Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които „участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани
от деца“.4 Те съчетават множество функции по отношение на малолетните и непълнолетните, включително защитна, обвинителна и репресивна.5 Въпреки че ДПС се
откриват към общините, това става по предложение на полицейските органи и дейността им се ръководи и контролира от органите на полицията.6 ДПС се завеждат от
1 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Криминална полиция“ по
реда на ЗДОИ с Решение № 812104-83 от 26 август 2014 г.
2 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи, Академия на Министерството на вътрешните
работи по реда на ЗДОИ с писмо № 458100-138 от 27 февруари 2014 г.
3 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“ по реда
на ЗДОИ с Решение № 812104-83 от 26 август 2014 г.
4 Министерство на вътрешните работи (1998), Правилник за детските педагогически стаи, чл. 1, ал. 1.
5 Ibid, чл. 1 и чл. 7.
6 Ibid, чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 1.
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инспектори, служители на МВР, които трябва да са с висше образование и педагогическа квалификация.1 Една част от ДПС са разположени на територията на РУП 2 ,
в нарушение на изискването на нормативната уредба те да са в помещения „извън
сградите на полицейските служби“.3
Към Трето РУП – София работят трима инспектори ДПС.4 Към Първо РУП – София инспекторите са пет и един оперативен служител по детска престъпност. Към
Четвърто РУП – Пловдив инспектор ДПС е само един, а към Шесто РУП – Пловдив са
двама. Според чл. 22, ал. 1 от Инструкция № IЗ-1711 разговорите и беседите с деца
се провеждат в присъствието на педагог или психолог, като най-често това е ИДПС.
Инспекторите споделят, че много рядко се е налагало да присъства психолог на разпитите или, както те се изразяват, „по изключение, когато детето е травмирано“.5
Друго задължение на инспекторите е да водят на отчет малолетни и непълнолетни
лица, които са: извършили престъпления и противообществени прояви, осъдени за
престъпления от общ характер, освободени от поправителни домове, освободени от
възпитателни училища-интернати, освободените от социално-педагогически интернати.6 През 2013 г. броят на децата, водени на отчет в ДПС, е 10 536, от които
2 319 под 14 години. Децата се завеждат на отчет за срок от две години, като през
целия този период са наблюдавани и периодично викани за срещи и разговори от
инспекторите в ДПС. Дългосрочният, задължителен и непосредствен контакт с правоохранителните органи, извън работа по конкретен случай, е травматизиращо и
виктимизиращо преживяване за децата, особено за малолетните. ИДПС изпълняват
и ролята на свързващо звено между институциите по ЗБППМН, социалните институции, МКБППМН, родителите и самите деца.
Натоварени с всички тези функции, ИДПС същевременно са на пряко подчинение на МВР и като такива не са независими. Това поставя под съмнение ефективността им по отношение на един от основните принципи на тяхната работа – защита
на правата на децата.7 Това се потвърждава и от свидетелства на деца, според които
те са били обект на физическо насилие в присъствието на ИДПС. 8
ГУП
По думите на служителите в граничните полицейски управления, посетени
от БХК, основен проблем е липсата на служители с познания по чужди езици (найвече езици от Близкия изток и Африка), както и броят на персонала. Въпреки нуждите на кадровия състав, в периода януари 2012 – юли 2014 г. едва 16 служители на ГУП
в страната са преминали през обучение единствено по арабски език.9

1
2
3
4

5
6
7
8
9

Ibid, чл. 4, ал. 2.
Такава е ситуацията във всички посетени от БХК РУП.
Министерство на вътрешните работи (1998), Правилник за детските педагогически стаи, чл. 3.
Според законовата рамка броят на ИДПС се определя в зависимост от криминогенната обстановка в района на
съответното поделение на полицията, както и от броя на населението в района, но не „повече от 30 000 жители
на инспектор“. Министерство на вътрешните работи (1998), Правилник за детските педагогически стаи,
чл. 4, ал. 4.
Цитат от интервю със служител от Първо РУП – София, проведено на 12 юни 2014 г.
Министерство на вътрешните работи (1998), Правилник за детските педагогически стаи, чл. 7, т. 8.
Ibid, чл. 1, ал. 2.
Вж. т. 3.10: „Насилие“.
По информация, получена от МВР, останалите езикови курсове, през които са преминали служители на
ГУП в периода януари 2012 - юли 2014 г., са по: английски език (общо 361 служители), гръцки език (общо 35
служители), немски език (общо 36 служители), руски (общо 33 служители), турски език (общо 24 служители),
румънски език (общо 20 служители) и сръбски език (общо 20 служители). Министерство на вътрешните работи
(2014). Информация, получена от Министерство на вътрешните работи по реда на ЗДОИ със Заявление рег.
№ 812104-59 от 1 август 2014 г.
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За периода януари 2012 - 2014 г. са преминали две обучения, свързани с малолетни и непълнолетни, по темите – „Прилагане на най-добри практики при работа с
непридружавани малолетни и непълнолетни лица“ (през 2012 г.) и „Ред за действие
на служителите на ГДГП при съпровождане на малолетни и непълнолетни лица“
(през 2013 г.), като по данни на МВР тези обучения са базирани на националните и
международните документи, уреждащи правата на детето.1
3.10. Насилие
РУП
Непълнолетни, настанени в поправителни домове, свидетелстват за насилие
при задържането им в РУП. 2 Голяма част от тях – от 47 анкетирани 24 непълнолетни, или около 51% от тях, свидетелстват, че са подложени на психическо и физическо насилие по време на разпит. Децата са обиждани на етническа основа, унижавани, стресирани с крясъци, заплашвани с насилие, дори със смърт, и са заплашвани с
физическо малтретиране по различни начини, включително с патрони и пистолети.
Непълнолетен, задържан в РУП – Раднево, е разпитван от двама полицаи, които го
удрят с дървена тояга по гърба и ръцете. Заплашват го с брадва, че ще му отрежат
пръстите на ръцете. Допират пистолет в главата му и му показват патрони. Момчето
разказва, че му казали, че ако не си признае, ще го отведат и убият в гората и никой
няма да го намери. Друго дете, задържано в същото районно управление, е разпитвано от двама служители. Те го удрят с шамари и юмруци по лицето, както и с тояга
по краката. От лицето му потича кръв. Заплашвали са го, че ако не си признае, ще му
„извадят пистолет“.
Не малко са случаите, в които деца свидетелстват, че са принуждавани и насилвани да признаят деяния, които те не са извършили. Непълнолетен е задържан
в РУП – Монтана. Шестима служители са го карали да си признае за кражби, които не
е извършил. Наредили различни предмети като палки, маркучи, тръби и електрошокова палка и го карали да си избере с кое да бъде бит. През цялото време е бил с белезници. Бил е обиждан, заплашван, бит е с кабел и с електрошокова палка по гърба.
Разпитът продължил три часа. Отричал е до последно. Друго момче е задържано в
Първо РУП – Плевен. Четирима служители са го разпитвали, като са се опитвали да
го накарат да си признае нещо, което не е извършил. През целия разпит са му удряли
шамари. Трето дете разказва, че е задържан в РУП в гр. Сливен, което той сам нарича
„Частника“. Разпитван е от трима служители, които са искали да признае нещо, което
не е направил. Удряли са го с палка и са му дърпали ушите с клещи. След три часа
разпит момчето признава от страх.
Най-често задържаните са заплашвани, манипулирани и малтретирани едновременно. Момче, задържано в РУП в гр. Сливен, разказва, че е разпитван от трима
служители, които са го удряли с палки в гърба, обиждали са го с нецензурни думи,
включително за това, че е ром, „крещели“ са през целия разпит и са го заплашвали,
че ако не си признае, ще продължат с насилието. Физическото насилие над непълнолетни при тяхното задържане в РУП се изразява под формата на шамари, юмруци,
ритници; дърпане на уши с клещи; удари с различни предмети: палки (включително
електрошокови), дървени пръчки, тръби, кабели, маркучи и други по цялото тяло.
Непълнолетен, задържан в Първо РУП – Плевен, е разпитван от седем служители
едновременно, които го удряли с юмруци, шамари, ритници и го заплашвали. Раз1 Ibid.
2 Примерите за насилие в РУП са въз основа анкети с непълнолетни, настанени в Поправителен дом – Бойчиновци,
проведени на 3 април 2014 г. Темата на анкетите е относно престоя на лишените от свобода деца в полицейски
управления и следствени арести.
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питът продължил около два часа. Друго момче, задържано в Първо РУП – София, е
удряно многократно с шамари докато е разпитвано. Служителите, които упражняват
насилие върху детето, се смеели след всеки нанесен удар. Непълнолетен, задържан
в РУП – Бургас, разказва, че е бил под влияние на алкохол и е бит в тоалетните на
управлението с ритници, юмруци по цялото тяло и с пластмасово шише по главата.
Момче, задържано в Шесто РУП – София, е разпитвано от трима полицаи, които са
го удряли с дървена пръчка по ръцете, с юмруци в корема и шамари по лицето. Разпитът продължил около половин час. Друг случай касае дете, задържано във Второ РУП – Плевен, където, по негови думи, служители на управлението са го били с
ритници по главата, тялото, ръцете и краката. Използвали са електрошок на врата и
зърната. Служители са го били с палка по гърдите и с летва по гърба. Момче, задържано в Четвърто РУП – Пловдив, разказва, че бил бит с метална тръба по раменете,
гърба и ръцете.
Насилието върху задържаните непълнолетни продължава до изтръгване
на самопризнания. За това свидетелства непълнолетен, задържан в РУП – Стара
Загора, който е бит в полицейската кола и при задържането му в управлението. Насилието е прекратено едва след изтръгване на самопризнание за извършена кражба.
Децата са малтретирани и при отричане на обвиненията по време на разпит. Непълнолетен е бил бит в Първо РУП – София с шамари и палка, защото е отричал обвинения в извършване на грабеж.
Опитите на непълнолетните да се оплачат за извършеното върху тях насилие остават неуспешни. Пример за това е случаят на непълнолетен, задържан в
Първо РУП – Русе, под наркотично и алкохолно въздействие. Двама служители на
управлението по време на разпита, който продължил 3 - 4 часа, са го заплашвали с
електрошокова палка и са му удряли шамари. След разпита момчето се оплакало от
насилието, но никой не му обърнал внимание. Той разказва, че иронично го посъветвали, че ако иска да пише жалба, да напише в нея, че през цялото време в районното
управление е играл на карти.
При нараняване в следствие на физическо насилие на задържаните не е оказвана медицинска помощ. Такъв е примерът на непълнолетен, задържан в РУП – Димитровград. Разпитван е от седем души, които са го обиждали („обиди свързани с
майка ми“) и удряли с пластмасови тръби и палки по цялото тяло. Лицето му кървяло, а ухото на момчето е било много зачервено и подуто след претърпяното насилие,
но никой не му обърнал внимание. Разпитвали го многократно, почти през цялото
денонощие.
Има случаи, в които след насилието по време на разпит в районното управление децата са със следи и белези от нараняванията. Непълнолетен е задържан в
РУП – Сливен, където го бият с електрошок и кабели. Имал е синини по тялото, ръцете, гърба, гърдите, ребрата. Съобщава за стъпване по главата и бой до признаване
на вина. Момче, задържано в РУП – Ямбол, е бил бит с шокова палка и ритници по
главата, гърдите. Целият е бил насинен. Друго дете, задържано в РУП – Силистра,
разказва че е вкаран в подземен етаж на управлението и там трима полицаи са го
били на тъмно. Един от тях с палка, другите двама с ръце и крака. Ударите са били по
цялото тяло и по лицето и главата. Потекло му кръв от носа и устата, имал е белези.
Целият бил зачервен.
Някои от задържаните непълнолетни получават сериозни здравословни проблеми в следствие на претърпяното насилие. Непълнолетен, задържан в РУП – Нова
Загора, е бит, за да „топи“, както той се изразява, други хора. Бит е с палки, като получава херния и е опериран. Използван е електрошок по главата и ръцете му. Друго
момче, задържано в РУП – Варна, е получил удар с ръкавици в бъбреците и удари
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с палка по гърба и по краката. Не е могъл да се изправя, имал е синини. От тогава
трудно уринира.
Има случаи, по думите на децата, в които в момента на извършване на насилие върху тях присъстват и други служители – инспектори ДПС, свидетели на
случващото се, които остават безучастни. Така например непълнолетен е задържан
в Първо РУП – В. Търново. Двама служители са го разпитвали и са го насилвали с
палки, юмруци и ритници. В момента на насилието е присъствала служител – инспектор ДПС. Разпитът продължил около час.
Малолетен, настанен в ДВНМН, свидетелства, че върху него при задържането
му в РУП е било упражнено два пъти насилие, съпроводено с методи за сплашване. Той е задържан в РУП – Пловдив, където, след като полицаите са му поставили
белезници много стегнато, са насъсквали към него кучета, за да изтръгнат самопризнания за извършена кражба. При второ задържане в същото управление отново
служители са се опитвали да изтръгнат самопризнания от детето чрез насъскване
на кучета и удари с пръчка.
Екипът на БХК стана свидетел на отношението и нагласите на един от служителите от Трето РУП – София към непълнолетните лица, задържани в конкретното
управление. На въпроса какъв е профилът на непълнолетните служителят използва
изрази за децата като „някой олигофрен“. На въпроса какви мерки се предприемат
при неспазване на реда от страна на задържаните непълнолетни същият служител
отговори „Ще го вържа като маймуна“.
ГУП
Що се отнася до задържане в ГУП, две международни правозащитни организации – Human Rights Watch1 и Amnesty International2 , в свои доклади разкриват случаи
в периода преди 6 ноември 2013 г., в които деца са задържани в продължение на
дни в ГУП – Елхово в изключително лоши условия и са ставали свидетели на побой
и физическа саморазправа с членове на семействата им от страна на полицейски
служители.3
След небивалото рязко увеличаване на броя на търсещите убежище в България, през ноември 2013 г. МВР командирова 1 400 полицаи по протежение на сухопътната граница с Република Турция, чиято цел е да спре притока на хора, преминаващи нелегално границата. В рамките на тази операция, по данни на Human Rights
Watch и Amnesty International, множество хора стават жертви на физическо насилие и
психически тормоз от страна на полицейски служители на самата граница, където
са удряни и ритани, граничари са насъсквали кучета срещу тях и са им отправяни
словесни заплахи.4 Три момчета от Афганистан свидетелстват, че са били заплашвани с оръжие, включително чрез стрелба над главите им;5 семейство с деца свидетелства, че са били удряни с палки по цялото тяло;6 две момчета на 13 и 16 години
са били бити с палки по ръцете и коленете.7 Дете и четирима мъже прекарват в неидентифицирано място нощта преди да бъдат върнати в Турция без храна и вода, като
след това са карани да пресичат река с лодка под звуците на изстрели. 8
1 Уебсайтът на организацията е: http://hrw.org/.
2 Уебсайтът на организацията е: http://amnesty.org/.
3 Human Rights Watch (2014), План за овладяване: Отпращане и задържане от страна на България на сирийци и други
търсещи убежище и мигранти, с. 37 и 39.
4 Ibid, с. 22.
5 Ibid, с. 17.
6 Ibid, с. 19.
7 Amnesty International (2014), Човешката цена на крепост Европа: нарушения на човешките права на мигранти и
бежанци на европейските граници, с. 9, достъпен на: http://amnesty.org/en/library/info/EUR05/001/2014/en.
8 Human Rights Watch (2014), План за овладяване: Отпращане и задържане от страна на България на сирийци и други
търсещи убежище и мигранти, с. 21.
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По информация на Главна Дирекция „Гранична полиция“ при Министерството на вътрешните работи за периода януари 2012 - юли 2014 г. няма наложени дисциплинарни наказания на служители на ГУП във връзка с упражнено физическо
насилие и друг вид малтретиране на непълнолетни или малолетни лица.1 Според
думите на служители от Дирекция „Социално подпомагане“ – Свиленград няма
нито един случай на оплакване от насилие на територията на ГУП – Свиленград.
При посещенията екипът на БХК не откри нито едно малолетно или непълнолетно
дете, задържано на ГУП, с което да разговаря за условията и отношението към него
по време на задържането му.
3.11. Дискриминация и други нарушения на основните права
Етническа принадлежност
БХК установи редица случаи, в които деца по време на задържането си в
РУП са били подложени на обиди, заради ромската си етническа принадлежност.
Във всички установени случаи расистките обиди са били използвани по време на
нанасяне на побой с различни помощни средства с цел наказание или изтръгване
на самопризнания.
Ромските деца също така са свръхпредставени що се отнася до водене на отчет от ИДПС. През 2013 г. цели 48,5% от водените на отчет в страната са били роми,
44,3% са с български етнически произход и 6,7% - от турски. Същевременно, етническият профил на децата, извършители на криминални деяния, е много по-различен
– 71% от малолетните и 62% от непълнолетните лица са от български произход, а
само 27% от малолетните и 20,9% от непълнолетните са от ромски. 2 Тази тенденция, наред с установените от БХК обиди, буди сериозно притеснение и показва институционализираното дискриминационно отношение на системата на МВР спрямо
ромските деца.
Превод
Правото на задържаните лица в РУП и ГУП на достъп до преводач от разбираем за тях език е основна гаранция за спазването на всичките им права. Въпреки
това, служители на всички ГУП споделиха, че изпитват остър недостиг на преводачи и изключителна трудност при осигуряването на такива, особено що се отнася до
източни езици.
Показателен е случаят в ГУП – Брегово и ГУП – Видин, където за превод от
фарси се използва единственият подобен преводач в областта, който е и съдия по
вписванията в РС – Белоградчик. Според служители на ГУП – Брегово, в някои случи
в ролята на преводачи влизат и „агенти“ на Държавната агенция за национална сигурност, които също така провеждат беседи със задържани чужденци. Това е тежък
конфликт на интереси, който, особено що се отнася до задържаните непридружени
деца, ги поставя в особено уязвимо положение.

1 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“ по реда
на ЗДОИ с Решение № 812104-83 от 26 август 2014 г.
2 По информация на ЦКБППМН, като начинът, по който е била събрана информацията относно етническата
принадлежност на децата, не се посочва. Централната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни (2014), Доклад на Централната комисия за борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните за състоянието и тенденциите на престъпността и противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните за 2013 г. Престъпления срещу тях. Дейност на Централната и
местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (по-нататък за
краткост: Доклад на ЦКБППМН за 2013 г.), с. 9-10.
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Дори и да успеят да осигурят навременен и адекватен превод, ГУП са силно задлъжнели на преводачите1, които ползват, като служители на ГУП – Брегово и Видин
споделят, че преводачите продължават да работят на добра воля. В допълнение, ГУП
не разполагат с възможности за писмен превод, като редица документи на ГУП, като
правилниците им за вътрешния ред, не са преведени на чужди езици.
3.12. Инспекции
Законовата рамка предвижда провеждането на инспекции от редица вътрешни
и външни органи, както и представители на гражданското общество и неправителствения сектор. Общ надзор за законността и правата на човека на лица, задържани
в структурите на МВР, осъществява прокуратурата. 2 Вътрешен контрол в системата
на МВР се осъществява на различни нива – от началника на съответното РУП/ ГУП,
началника на съответната регионална дирекция на вътрешните работи до Инспектората на МВР, който „самостоятелно или съвместно със структурите и звената по
чл. 9 от ЗМВР извършва комплексни, частични, тематични, контролни, сигнални и
инспекторски проверки“.3 Отделно звено „Държавен здравен контрол“ към дирекция
„Управление на собствеността и социалните дейности“ осъществява санитарно-хигиенен контрол включително на местата за задържане към МВР.4
В допълнение, РУП и ГУП подлежат на контрол от външни национални и международни органи – омбудсмана на Република България като Националния превантивен механизъм (НПМ) и Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията
и нечовешкото и унизително отнасяне или наказание (КПИ), като обаче тези инспекции не се фокусират специално върху положението и правата на децата в рамките
на РУП и ГУП. Въпреки че двете институции правят редица посещения на места за
задържане към МВР,5 свързано с достъпа до правна помощ, медицински преглед,
уведомяване на близки, както и физическо и психическо малтретиране, видно от
направените в настоящето изследване констатации много от тези проблеми продължат да представляват сериозен дефицит .
Отделно от институционалния контрол РУП и ГУП подлежат на граждански
контрол, като режимът на достъп на представители на неправителствени организации е предварително-уведомителен.6 Тази разпоредба представлява добра възможност за осъществяване на контрол върху условията и третирането на задържани в
1 По думи на служители на ГУП – Видин и ГУП – Брегово.
2 Инструкция № IЗ-1711 (2009), чл. 83.
3 Министерство на вътрешните работи (2013), Вътрешни правила за организацията и дейността, условията и
реда за осъществяване на правомощията на дирекция „Инспекторат“ – МВР, утвърдени със Заповед Iз-979 от
14 май 2013 г., чл. 17, ал. 1, достъпни на: http://www.inspektorat.mvr.bg/NR/rdonlyres/D858809C-39EA-424F-847B24E2F1C779F4/0/VPravilaDI.doc.
4 Министерство на вътрешните работи (2014), Правилник за устройството и дейността на Министерството на
вътрешните работи, чл. 95, достъпен на:
http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/C9F9EB92-82BC-4BB0-9170-064562087560/0/PRAVILNIK_USTR_DEINOST_
MVR.pdf. По информация на МВР за периода януари 2010 - юли 2014 г. в част от посетените от БХК РУП се
осъществява регулярен здравен контрол – във Второ и Трето РУП – София общо 10 проверки; в Девето РУП
– София 5 проверки. Няма информация проверки да са били извършвани в ГУП. Информация, получена от
Министерство на вътрешните работи, Медицински институт към МВР по реда на ЗДОИ със Заявление № 6353
от 19 август 2014 г.
5 През 2012 г. НПМ е направил 22 посещения на места за задържане в РУП, а през 2013 г. – 84 посещения за
настаняване на задържани лица в структурите на МВР. За повече информация вж. Омбудсман на Република
България (2013), Годишен доклад на омбудсмана на Република България за дейността му през 2012 г. като
Национален превантивен механизъм; Омбудсман на Република България (2014), Годишен доклад на омбудсмана
на Република България за дейността му през 2013 г. като Национален превантивен механизъм, достъпен на: http://
www.ombudsman.bg/documents/prevantiven%20mehanizam%202014.pdf. През 2010 г. КПИ посещават 8 РУП в
София, Варна и Балчик. За повече информация вж: CPT (2012), Report to the Bulgarian Government on the visit to
Bulgaria carried out from 18 to 29 October 2010.
6 Инструкция № IЗ-1711 (2009), чл. 54, ал. 3.
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структурите на МВР от страна на граждански организации. В същото време тази
възможност не се използва системно. Видно от документацията на посетените от
БХК РУП в София, последното посещение с цел граждански контрол е било през 2011
г. в рамките на Проект „Гражданско наблюдение в полицията“ – съвместна инициатива на Институт „Отворено общество“ – София и Главна дирекция „Охранителна
полиция“ на МВР.1
Децата, които се задържат в РУП и ГУП, са поставени в силно уязвима позиция.
Въпреки това нито органите на МВР, нито органите за закрила на детето разпознават това. Държавната агенция за закрила на детето не посещава места за задържане
в структурите на МВР и не събира информация относно задържани деца. В същото
време на министъра на вътрешните работи не е специално вменена функция да осигурява спазването на правата на децата. 2

1 За повече информация вж. Отворено общество (2011), Окончателен национален доклад по проект „Гражданско
наблюдение в полицията“ през периода август 2010–2011 г.
2 Съгласно Закона за закрила на детето отговорностите на министъра на вътрешните работи като орган за закрила
са единствено да „а) осъществява предоставянето на полицейска закрила на дете чрез специализираните органи
на Министерството на вътрешните работи; б) участва в осъществяването и контрола на специализираната
закрила на деца на обществени места; в) осъществява контрол по отношение на преминаването на деца през
българската държавна граница“. Закон за закрила на детето (2000), чл. 6а, ал. 4, т. 2.
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Б. Институции към
системата за борба срещу
противообществените прояви

1. Възпитателни училищаинтернати и социалнопедагогически интернати

Въпреки заявеното намерение за реформа на детското правосъдие, деца от уязвими групи продължават да се настаняват в поправителни училища-интернати, при
неясни критерии, с противоречиви съдебни решения, за дълги периоди и в нарушение на
основните им права (право на информиране, право за защита, право на обжалване). Найсериозният проблем е задържането на деца в СПИ и ВУИ, които са жертви на престъпления като сексуално насилие и трафик на хора, вместо предоставянето на защита
и подкрепа.
В интернатите децата живеят в нечовешки условия, без възможност за поддържане на хигиена, без добра и качествена храна, без лични вещи и облекло. Опитите за
самоубийство и самонараняванията са признак за неадекватна психологическа и медицинска помощ.
Учебният процес е с крайно ниско качество и професионалната подготовка не се
осъществява на практика поради неадекватна материална база, недостатъчно мотивирани преподаватели и смесване на учениците от различни възрасти и степени на развитие. Децата с увреждания също не получават качествено образование. Заниманията
извън учебния процес са безинтересни за децата, а дейности като гледане на телевизия и
ползване на интернет са по-скоро недостъпни.
Децата са незаконно наемани на работа извън интернатите. Често биват наказвани с принудителен труд (като незаконна мярка) в самите интернати, а отделно им се
налагат наказания с унизителен и дехуманизиращ ефект. Децата масово страдат и от
тежки форми на физическо и психическо насилие от съученици и персонал.
Персоналът не е достатъчен като брой и квалификация, а и насочва с бездействието си децата към насилие помежду им. Проверките в интернатите не водят до по-ефективно спазване на правата на децата в тях.
1.1. Обща информация
Възпитателните училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ) са специални училища-интернати към Министерството на образованието и науката (МОН). За 2014 година на територията на България има четири
ВУИ и три СПИ. В тях се настаняват деца от 8 до 18 години, които са извършители
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на престъпления (ВУИ), на противообществени прояви (ВУИ, СПИ) или за които има
предпоставки да извършат противообществени прояви (СПИ).1
България е изразила намерение за цялостна реформа на детското правосъдие.
Пътната карта за изпълнение на държавната политика в областта на правосъдието
за деца (2013-2014)2 включва закриване на СПИ и реформиране на ВУИ. Въпреки това,
през 2013-2014 г. няма реален спад в настаняването (вж. Таблица № 12).
Таблица № 12: Настанени деца във ВУИ и СПИ (2012-2013 г.)
Тип
институция

Деца към
края на
2012 г.
ВУИ
168
СПИ
107
Източник: ДАЗД

Деца към
края на
2013 г.
168
105

Момчета
към края
на 2012 г.
137
86

Момчета
към края
на 2013 г.
125
83

Момичета
към края
на 2012 г.
31
21

Момичета
към края
на 2013 г.
43
22

През 2012 г. във ВУИ и СПИ с възпитателни мерки попадат общо нови 176 деца,
а през 2013 г. – 170.3 Случаите, в които съдът освобождава непълнолетния от изтърпяване на наказанието „лишаване на свобода“ и го настанява във ВУИ4, през 2013 г.
са 12, при 11 за 2012 г.5
Фигура № 2
Брой наложени мерки
„настаняване в СПИ“ по
реда на ЗБППМН

Брой новонастанени деца в СПИ
150
100

103

75

68

53

2010

2011

2012

85

50

Източник: НСИ

0

2009

2013

Тази тенденция е категоричен израз на нежеланието на МКБППМН да хармонизира своята дейност с приетия от правителството ангажимент за закриване на
СПИ до края на 2014 г.6
1.2. Настаняване
Децата, настанени във ВУИ и СПИ, са от силно уязвими групи:
• Близо 80% са роми.7 За периода 2011–2013 г. полицията е отчела, че средно
63% от всички деца извършители са били българи, докато ромите са едва

1 В следствие на извършени проверки и установяване на редица нарушения СПИ – Стралджа е закрит и не
функционира от учебната 2014-2015 г., а настанените там деца са пренасочени към СПИ – Варненци и СПИ –
Драгоданово.
2 Пътна карта в областта на правосъдието за детето 2013-2014, с. 22.
3 Национален статически институт (2013), Малолетни и непълнолетни лица, водени на отчет в ДПС и с наложени
възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни лица, статистика, достъпна на http://goo.gl/SCiZLq. Въпреки
че броят на настаняванията във ВУИ през 2013 г. (85 деца) е по-малък в сравнение с предишната 2012 г. (123
деца), настаняванията във СПИ бележат значително увеличение – от 53 през 2012 г. до 85 – през 2013 г. Броят
на мерките по настаняване в СПИ през 2013 г. бележи значителен ръст – с 41% спрямо предходната година.
4 Наказателен кодекс (1968), чл. 64, ал. 1.
5 Прокуратура на Република България (2013), Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и
на разследващите органи през 2013 г., с. 104-105, достъпен на: http://www.prb.bg/uploads/documents/docs_4609.pdf.
6 Пътна карта в областта на правосъдието за детето 2013-2014) с. 22.
7 Данни по впечатления на ръководители и персонал във ВУИ и СПИ.

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

205

ГЛАВА 3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРЕННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

29%.1 Непропорционално високият дял на деца роми във ВУИ и СПИ вероятно е признак на дискриминация.
• Около 35% постъпват директно от друга специализирана институция или
резидентен тип услуга – ВУИ, СПИ, кризисни центрове, ДДЛРГ, ЦНСТ. 2
• Около 32% са от най-ниската възрастова група – от 8 до 12 г. 3
Министерството на образованието и науката прави разпределянето на децата
във ВУИ и СПИ. Водещите критерии за това не могат да се установят, както и дали
близостта на институцията до обичайното местоживеене на детето и/ или неговото
семейството е сред тях. Независимо от желанието за съблюдаване на този критерий,
той не може да бъде спазен при разпределянето на момичета във ВУИ и СПИ, тъй
като в страната съществува само по една институция за момичета от двата типа.
Броят на реално присъстващите в институциите деца е по-малък от официално
записаните. Сред причините за това са множеството бягства и отсъствия, поради
т.нар. „градски“ и „домашен“ отпуск – одобрено от директора и нерегламентирано
по закон напускане за ден, два или повече. Бе установен и случай на непълнолетен,
изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в поправителния дом в Бойчиновци,
чието настаняване в СПИ не е прекратено. Различна е практиката при настаняване
на деца от ДДЛРГ в СПИ и ВУИ – не винаги настаняването в предходната институция
се прекратява по съдебен ред. Главният мотив за това е осигуряването на бюджетна
издръжка, която се отпуска според броя деца, а понякога е резултат от бавна съдебна
процедура.
Законът и съдебната практика не определят ясно максималната възраст, до
която децата могат да бъдат настанявани и задържани във ВУИ и СПИ – 16 или 18
г.4 Много рядко срокът на настаняването е определен в решението за настаняване. Така повечето деца са настанени поне за максималния законов срок от три години, а в някои решения формулираните срокове са недопустими от закона – „до
навършване на пълнолетие“5 или „за срок до изменение на обстоятелствата, наложили
настаняването,“6 „до навършване на пълнолетие и завършване на съответната образователна степен“ 7. Изследването установи, че децата не са уведомявани за срока на настаняването, а статистиката показва, че веднъж наложени мерките по настаняване
във ВУИ и СПИ водят до трайна институционализация.8
1 Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към
Министерски съвет (2011, 2012 и 2013 г.), Доклади за състоянието и тенденциите на престъпността и
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Престъпления срещу тях. Дейност на
Централната и местните комисии за БППМН за 2011, 2012 и 2013 г., съответно с. 11, с. 11 и с. 10.
2 Държавна агенция за закрила на детето (2013), Анализ на резултатите от извършена през 2013 г. планова проверка
в социално-педагогически интернати и възпитателни училища-интернати (Резюме), с. 6.
3 Информация, получена от Държавна агенция за закрила на детето по реда на ЗДОИ със заявление на БХК с вх.
№ 05-00-9 от 18 декември 2013 г.; Държавна агенция за закрила на детето (2014), Информация, получена по реда
на ЗДОИ със заявление на БХК с вх. № 14-0037 от 31 март 2014 г.
4 Районен съд – Бургас (2014), Решение № 966 от 21 май 2014 г. по ЧНД № 1105/2014 г. В случая състав на Районен
съд – Бургас оставя без уважение искането на МКБППМН за налагане на възпитателна мярка „настаняване
в СПИ“ на навършило 16 години момиче с аргумент, че нейното несъгласие да живее във възпитателна
институция е обективна пречка за настаняването там. Районен съд – Бургас (2013), Решение № 1654 от 29
август 2013 г. по ЧНД № 3464/2013 г. При идентични на горните обстоятелства състав на същия съд не намира
законова причина да спре настаняването.
5 Районен съд - Плевен (2013), Решение № 822 от 25 септември 2013 г. по ЧНД № 2295/2013 г.
6 Районен съд – Червен бряг (2012), Решение № 362 от 21 ноември 2012 г. по ЧНД № 344/2012 г.
7 Районен съд – Хасково (2008), Решение № 860 от 18 декември 2008 г. по НАХД № 1231/2008 г. Подобен е случаят
на момче, което дванадесетгодишно е настанено във ВУИ – Керека „до навършване на пълнолетие и завършване
на съответната образователна степен“. Към момента на посещението на БХК момчето бе навършило 17 години
и бе пребивавало две години над максималния срок, определен от закона.
8 Държавна агенция за закрила на детето (2013), Информация, получена по реда на ЗДОИ със заявление на БХК с
вх. № 05-00-9 от 18 декември 2013 г.; Държавна агенция за закрила на детето (2014), Информация, получена по
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Настанените могат да продължат престоя си и след определения срок по собствено желание, за да продължат образованието си. Изричното съгласие на родител/
настойник/ социален работник не се изисква. За учебната 2013–2014 г. една четвърт
от учениците са подали декларации за продължаване на престоя си. Служителите
в институциите мотивират децата да останат поради финансовата облага за училището. В някои институции са създадени бланки на декларации, в които деклариращият отбелязва „желая“ или „не желая“ „да продължа образованието си в СПИ след
изтичане на наложения ми срок за пребиваване в институцията“ (СПИ – Стралджа).
Механизмът за прекратяване на настаняването след преразглеждане на възпитателната мярка от педагогическия съвет, което трябва да се извършва в края на всяка учебна година, не функционира. За 2012 и 2013 г., от 165 случая на излезли от ВУИ
деца, настаняването едва на 6% от тях е било прекратено по този ред.1 В преобладаващия брой случаи настаняването се прекратява поради навършване на пълнолетие
(50%) или поради изтичане на максималния срок на настаняване (27%).
След подаден сигнал от БХК и намеса на ДАЗД бе прекратен престоят на три
момичета от ВУИ – Подем, страдащи от епилепсия и неполучаващи адекватна медицинска помощ, 2 а на още едно момиче - след суициден опит и продължителна
хоспитализация. Престоят се прекратява и на бременни момичета и родилки, които
имат възможност да бъдат върнати в подходяща семейна среда. В противния случай бременните се настаняват временно до раждането в звена „Майка и бебе“, след
което се връщат във ВУИ или СПИ до изтичане срока на възпитателната мярка или
навършване на пълнолетие.
Често противообществената проява, поради която е образувано възпитателното дело, не е конкретизирана, което пречи да се прецени необходимостта и пропорционалността на възпитателна мярка по настаняване. Понякога противообществена проява липсва, а възпитателни мерки се мотивират с цел превенция.3 Вместо
такава проява се дава информация за ниския социален статус и лошите материалнобитови условия на децата и това се оказва достатъчно за съда основание да наложи
най-тежките възпитателни мерки. В редица съдебни решения изрично се изтъква
ромският произход на децата като част от аргументацията на съда.4
Сред проявите, водещи до настаняване във ВУИ и СПИ, са бягство от училище, бягство от дома, арогантно поведение, конфликти със съученици и учители,
скитничество.5 Те са нарушения, за извършването на които възрастните лица не се
наказват. Голяма част от децата, които се настаняват от институции/ резидентни услуги (кризисни центрове, ДДЛРГ, ЦНСТ), са санкционирани заради невъзможността си да се адаптират към институционалния ред.6 Изследването установи и два
случая на настаняване във ВУИ от 2013 г. на непълнолетни чужди граждани заради
опит за незаконно преминаване на границата.

1

2

3
4
5

6

реда на ЗДОИ със заявление на БХК с вх. № 14-0037 от 31 март 2014 г. От намиращите се във ВУИ 168 деца към
края на 2013 г. на 62 фактическият престой е бил с продължителност между една и две години, на 40 – между
две и три години, а на 10 деца – повече от три години.
Информация, получена от Държавна агенция за закрила на детето по реда на ЗДОИ по заявление на БХК с вх. №
05-00-9 от 18 декември 2013 г.; Държавна агенция за закрила на детето (2014), Информация, получена по реда
на ЗДОИ по заявление на БХК с вх. № 14-0037 от 31 март 2014 г.
Районен съд – Плевен (2014), Решение № 50/24 януари 2014 г. по ЧНД 168/2014 г., Районен съд – Плевен (2014),
Решение № 115 от 17 февруари 2014 г. по ЧНД № 348/2014 г., Районен съд – Плевен (2014), Решение № 113 от
21 февруари 2014 г. по ЧНД № 402/2014 г.
Районен съд - Плевен (2013), Решение № 813 от 25 септември 2013 г. по ЧНД № 2352/2013 г.
Районен съд - Казанлък (2010), Решение № 18 от 13 януари 2010 г. по ЧНД № 1472/2009 г.
В тази посока са и констатациите на ДАЗД. Държавна агенция за закрила на детето (2014), „ДАЗД обяви
резултатите от проверката на СПИ и ВУИ“, Прессъобщение, 20 февруари 2014 г., достъпно на адрес:
http://sacp.government.bg/novini/2014/02/20/dazd-obyavi-rezultatite-ot-proverkata-na-spi-i-vui/.
Районен съд – Бургас (2013), Решение № 1654 от 29 август 2013 г. по ЧНД № 3464/2013 г.
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Тревожно е настаняването на момичета, което често е мотивирано от статусни нарушения от морален порядък – проституция,1 сексуална активност, 2 връзки и
съжителство с пълнолетни мъже,3 контакти с осъждани лица.4 Ромският произход
на лицата, с които непълнолетните момичета поддържат контакти, също е аргумент
за настаняване във ВУИ.5 Не е идентифициран нито един случай на настаняване на
момче по сходни на тези причини, което е индикатор за наличието на тежък институционален сексизъм в работата на цялата система за борба срещу противообществените прояви. С корекционно-възпитателни цели се настаняват и момичета,
за които на полицията и съда е известно, че са жертви на престъпления - най-често
трафик на хора с цел сексуална експлоатация,6 склоняване към проституция,7 изнасилване.8 В противоречие със стандартите за защита на пострадалите от престъпления деца съдилищата продължават да осъждат поведението на жертвите като
несъвместимо с изискванията на обществения морал. Реално, тази практика постига
ревиктимизация и стигматизация на момичетата.
Налагането на най-тежките възпитателни мерки се обосновава с изчерпването на другите възможни мерки за въздействие върху поведението на детето. Единици са обаче случаите, в които тези други мерки са споменати в съдебното решение.
В някои случаи деца биват настанявани във ВУИ, без преди това да са им налагани
други мерки.9
Няма практика на новонастанените да се предоставят копия от правилника
за вътрешния ред, нито координати на институции/ организации, до които децата
могат да подават оплаквания. В някои институции децата, включително неграмотните, подписват декларации, че са запознати с вътрешния ред. В други вътрешните
правила са закачени на видно място в коридорите. Според интервюираните деца и
двете практики са въведени в резултат на засилените проверки от страна на държавни институции през 2013 г., но реално не са довели до повишаване на тяхната
информираност.
1.3. Съдебен контрол и правна помощ
Правото детето да бъде своевременно информирано на разбираем за него език
за производството по ЗБППМН не се реализира. Интервюираните деца споделиха, че
не разбират в достатъчна степен характера и целта на производството, а в много
случаи - и причината за инициирането му. Въпреки че присъствието на родител по
1 Окръжен съд – Плевен (2013), Решение (номер неизвестен) от 16 юли 2013 г. по ВЧНД № 495/2013 г.
2 Районен съд – Бургас (2013), Решение № 1652 от 29 август 2013 г. по ЧНД № 3463/2013 г.
3 Районен съд – Ямбол (2013), Решение № 121 от 5 август 2013 г. по ВЧНД № 245/2013 г.; Районен съд – Бургас
(2013), Решение № 546 от 13 март 2013 г. по ЧНД № 778/2013 г., Районен съд – Плевен (2013), Решение № 204 от
21 февруари 2013 г. по ЧНД № 322/2013 г.
Районен съд – Никопол (2013), Решение (номер неизвестен) от 21 март 2013 г. по ЧНД № 409/2012 г. Решението
е за момиче, настанено в СПИ – Драгоданово поради „нравствената насоченост, която тя демонстрира с
поведението си да съжителства с пълнолетни, което е показател за висока степен на обществена опасност
както на нея, така и на деянието “.
Районен съд – Перник, Решение № 702 от 6 август 2012 г по ЧНД № 1113/2012 г. Като част от личностна
характеристика на непълнолетното момиче, което съдът настанява във ВУИ, е включено следното: „Не
може да контролира физиологичните си потребности за контакти с противоположния пол и често сменя
партньорите си“.
4 Районен съд – Бургас (2013), Решение № 546 от 13 март 2013 г. по ЧНД № 778/2013 г.
5 Районен съд – Плевен (2013), Решение № 801 от 19 септември 2013 г. по ЧНД № 2253/2013 г. Така например РС
– Плевен посочва, че момиче, което съдът настанява във ВУИ – Подем, поддържа „контакти с […] лице от ромски
произход на име „Сергей“.
6 Районен съд – Плевен (2013), Решение № 560 от 10 юни 2013 г. по ЧНД № 1362/2013 г.
7 Районен съд – Велинград (2012), Решение (номер неизвестен) от 1 август 2012 г. по ЧНД № 311/2012 г.; Окръжен
съд – Стара Загора (2009), Решение № 129 от 9 септември 2009 г. по ЧНД № 742/2009 г.
8 Районен съд – Плевен (2013), Решение № 204 от 21 февруари 2013 г. по ЧНД № 322/2013 г.
9 CEDH, A. et autres c. Bulgarie, § 9.
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време на разглеждане на възпитателната мярка е задължително, то невинаги се осигурява. В особено уязвимо положение са децата, живеещи в социални институции.
Те се представляват от ръководителите на тези институции, които обикновено са и
лицата, сигнализирали МКБППМН с искане за образуване на възпитателното дело.
При получен сигнал в МКБППМН за противообществена проява се определят двама обществени възпитатели, които да извършат проверка.1 Изследователите
обаче откриха непрофесионални и необективни доклади от проверки. Предложенията на МКБППМН до съда за налагане на възпитателна мярка по реда на ЗБППМН
страдат от съществени пороци – прекалена абстрактност, недоказаност и неуточненост по време на факти и обстоятелства, липса на обсъждане налице ли е противообществена проява, на мотиви за избора на конкретната възпитателна мярка. В повечето случаи съдът преповтаря в своите решения тези тежки недостатъци.
Бланкетното описание (или липсата на такова) на противообществените прояви е
съществена пречка за установяване на срока, от който започва да тече шестмесечната
погасителна давност за образуване и разглеждане на възпитателното дело, съгласно
чл. 13б, ЗБППМН.
Съдебното дело за настаняване се разглежда от наказателен състав на районния съд по местожителство на детето. Пълноценната защита в заседание изисква
задължителното участие на детето, родителите му (или лицата, които ги заместват)
и адвокат. Задължително според закона обаче е само призоваването на тези лица,
а на практика често родител и/ или адвокат не присъстват. В производството не е
предвидено участието на педагог или психолог. Децата се представляват или от адвокат, или от доверен представител (осигуряването на професионална правна помощ зависи от преценката на конкретния съдебен състав). Служебните защитници
се назначават от съда в деня на съдебно заседание и тяхното участие е формално и
неефективно. Довереният представител най-често е социален работник, който няма
юридическо образование и независимост и също е формална фигура. Той не действа
като изразител на мнението и волята на своя доверител, а срещу тях. Изследването
установи, че доверените представители настояват пред съда предложената мярка
по настаняване във ВУИ или СПИ да бъде наложена, независимо от волята на детето и неговите родители. 2 Поради липса на правна помощ, обжалваните решения
са скромен брой. Законодателството изключва периодичния съдебен контрол върху
настаняването във ВУИ и СПИ. Веднъж настанени, децата, както и техните родители,
не разполагат с правно регламентирано средство, чрез което директно да поискат
преразглеждане на възпитателната мярка.
1.4. Материални условия
Поради липса на ясни критерии при настаняването, деца от различни възрасти живеят заедно във ВУИ и СПИ. Личното пространство на децата е крайно ограничено и те са напълно лишени от уединение и личен живот. Стаите на децата са
оскъдно обзаведени и често и малкото им лични вещи са обект на кражби. Сградите
на интернатите са стари, стените са с ронеща се мазилка и боя и липсват вентилационни и климатични инсталации; стаите се проветряват при отворени прозорци
дори и през студените месеци. Стените в повечето от общежитията са в мухъл, прозорците са развалени и счупени, а подовата настилка е стара. В нито един от интернатите няма условия за деца с физически увреждания. Отоплението се пуска само за
няколко часа сутрин и вечер и радиаторите в големите сгради не работят навсякъде.
В трапезариите на част от институциите температурата през зимните месеци е из1 Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (1958), чл. 16, ал. 2.
2 Такъв е случаят и по отношение на жалбоподателката Б по делото А и други с/у България. За повече информация:
CEDH, A. et autres c. Bulgarie, § 16.
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ключително ниска,1 както е във всички спортни салони и зали за тържества. Децата
стоят с връхни дрехи през цялото денонощие в студените месеци. Прави впечатление
разликата в температурите между помещенията за деца и тези за администрацията.
В някои от институциите баните са общи, в лошо състояние (душовете са развалени или липсват, нерядко осветлението е оскъдно и няма отопление) и малко
на брой, а достъпът до тях е ограничен. В четири интерната те се намират в мазето,
което ги прави трудни за наблюдение и е предпоставка за злоупотреби. 2 През лятото
някои от децата посещават веднъж седмично градската баня 3 или се къпят навън.4
Банята се използва от няколко деца наведнъж, за ограничено време и без осигурено лично пространство. Повечето тоалетни са в лошо състояние (липсват тоалетни
чинии, хартия) и хигиената не се поддържа. Към санитарните помещения има умивалници без сапун и топла вода. Във ВУИ – Ракитово, ВУИ – Керека и СПИ – Варненци
има външни тоалетни – стари и в нехигиенично състояние. Децата ги използват
ежедневно и отговарят за чистотата в тях.
Личната хигиена на повечето деца е силно занемарена. Къпане се случва веднъж седмично; в някои интернати баните се заключват; най-често се осигурява само
сапун, а употребата му се контролира от възпитателите. Във ВУИ – Ракитово, по разказите на децата, раздават в деня за баня три сапуна за 20 деца. Децата от ВУИ – Керека споделят, че сапунът се разрязва на няколко парчета, за да „има за всеки път“.
Топла вода има в определени часове или когато е пуснато парното и често тя не е
достатъчна за всички. Поддържането на устна хигиена също е трудно, защото децата
не разполагат с паста и четка за зъби или защото нямат изградени навици и никой
не им помага да добият такива. Санитарни принадлежности (като дамски превръзки,
тампони и бръснарски ножчета) се предоставят, но не редовно, а качеството им, според децата, е много ниско. Във всички общежития децата отговарят за поддържане
на чистотата в стаите си и в повечето от тях те чистят и общите помещения. За целта
децата ползват само вода и метла. Спалното им бельо се сменя рядко. Някои деца
перат на ръка, за което получават шепа прах, но нямат съдове за пране и места за
сушене на дрехи.
Престоят на открито в двора на интернатите е неограничен (дори по време
на учебни занятия). В дворовете се намират спортни площадки и места за отдих на
открито, повечето от които са стари, с неприветлив вид, неадекватни за възрастта
и опасни за здравето на децата. Организираните излизания извън интернатите са
кратки и редки.
Децата се оплакват от недостатъчно храна (недостиг на хляб, редки междинни закуски и оскъдни порции, особено за вечеря) и от лошото качество (липса на
хигиена, еднообразно меню, лош вкус, наличие на камъни, косми и насекоми). Повечето от настанените споделят, че си лягат гладни вечер. В СПИ – Стралджа, където храната се осигурява от кетъринг фирма, БХК установи, че порциите са крайно
недостатъчни за подрастващите и няма възможност за допълнителна дажба. Така
обедната супа се сервира в пластмасова чаша за сок, като се пълни само 2/3 от нея.
Следобедната закуска се изразява в един настърган морков. Оборудването в кухните
е старо, съдовете и приборите за храна са изхабени, а трапезариите мрачни, неуютни
и неотоплени.
Проблемът с храната е една от предпоставките за бягства. Някои деца бягат,
защото са гладни и търсят начини да си набавят пари, за да закупят храна от мест1
2
3
4

СПИ – Стралджа, СПИ – Варненци.
ВУИ – Ракитово, ВУИ – Керека, ВУИ – Подем, СПИ – Драгоданово.
ВУИ – Ракитово.
ВУИ – Подем.
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ните магазини. Децата във ВУИ и СПИ нямат право на джобни пари; разполагат с
лични средства само ако близките им дадат пари (децата си купуват основно храна и
цигари). Любимците на персонала получават допълнително храна и напитки (в присъствието на останалите), а децата, които имат пари, стават обект на манипулация
и агресия.
Облеклото на децата е износено, втора употреба (от дарения) и не отговаря на
размера и възрастта им. Децата сменят дрехите и бельото си веднъж седмично. Облеклото стои в отделно помещение и така децата не разполагат с втори чифт за смяна
при нужда. От интернатите осигуряват много рядко нови обувки, които в повечето
случаи са еднакви за всички, не се харесват на децата и бързо се амортизират. Понякога
децата ги продават, за да имат пари за цигари и храна. Дрехите и обувките са основен
обект на кражба в интернатите. Някои момчета от ВУИ – Керека и СПИ – Стралджа са
облечени с наподобяващи военни балтони и кубинки. Спалното бельо е старо, захабено и нерядко липсват части от него. Одеялата са мръсни, а през зимните месеци са
и недостатъчно.
1.5. Медицинско обслужване
Въпреки че част от ВУИ и СПИ разполагат с медицински кабинети, според
действащата законова уредба, няма изискване да бъдат назначавани медицински
лица на щат в тях.1 Само във ВУИ – Ракитово има работещ фелдшер (но само през
деня), а ВУИ – Завет, СПИ – Стралджа се посещават от фелдшер няколко пъти седмично, но графикът често не се спазва. Нуждата от медицинска помощ се преценява от
персонала, който не е обучен да разпознава медицински състояния. Според интервюираните от БХК деца, често служителите подхождат с безразличие, недоверие и
дори неприязън към оплакванията им. Обслужването на децата се осъществява от
външни общопрактикуващи лекари, които се избират служебно. Три от институциите (СПИ – Драгоданово, СПИ – Варненци и ВУИ – Керека) се намират в населени места,
в които няма лекар. Децата от тези интернати имат достъп до личен лекар много
рядко – от един път на две седмици до няколко пъти седмично, когато той обслужва
съответното село. 2 Според децата дори и този силно ограничен график рядко се спазва. В интернатите, които се намират на места с резидентен личен лекар, достъпът до
лекаря отново е единствено по дискреция на персонала. За децата се избира и личен
стоматолог. Въпреки това, всички интервюирани деца споделят, че достъпът до зъболекар е рядък или дори липсва.
Във ВУИ и СПИ се настаняват и деца, които се нуждаят от ежедневна специализирана грижа – деца с епилепсия, психични и поведенчески разстройства, ХИВ/
СПИН, зависимости, бременни или току-що родили момичета,3 а не я получават. Достъпът до специалисти като детски психиатър, акушеро-гинеколог, невролог е почти
невъзможен. На места разходите за транспорт до кабинетите на такива медицински
лица се поемат от самите деца (ВУИ – Подем), а допълнителна пречка е осигуряването на придружител от персонала. Министерството на образованието и науката при1 Министерство на образованието и науката (2006), Правилник за устройството и дейността на възпитателните
училища-интернати и на социално-педагогическите интернати (по-нататък за краткост: Правилник за
устройството и дейността на ВУИ и СПИ).
2 По данни на БХК СПИ – Варненци и съответно с. Варненци се обслужва от личен лекар веднъж седмично; СПИ
– Драгоданово – един-два пъти седмично; ВУИ – Керека – веднъж на две седмици.
3 Тези данни се потвърждават и от проверка на ДАЗД от 2013 г. във всички ВУИ и СПИ, която установява, че 5
от настанените деца са с диагноза епилепсия; 3 – с други хронични заболявания; 1 – със СПИН; 15 – с умствена
изостаналост; 33 – с психични и поведенчески разстройства; 7 бременни непълнолетни момичета и 7 деца на
постоянна медикаментозна терапия. Държавна агенция за закрила на детето (2013), Анализ на резултатите от
извършена през 2013 г. планова проверка в социално-педагогически интернати и възпитателни училища-интернати
(Резюме).
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знава, че част от децата във ВУИ и СПИ имат „психологични […] проблеми“.1 Въпреки
това, качествена психологическа грижа на практика липсва – в повечето интернати
има назначен психолог, но децата не се чувстват свободни да споделят проблемите
си с него. БХК установи поне шест случая на самонараняване и опити за самоубийство на деца от две институции – СПИ – Драгоданово (В СПИ – Драгоданово БХК установи поне три случая на самонараняване чрез правене на порезни рани с парче стъкло и бръснарско ножче в областта на китките и поне два случая на момичета, които
гасят цигари в ръцете си.) и ВУИ – Подем (Във ВУИ – Подем БХК установи случай на
момиче, което е скочило от покрива на училището.). Децата, които се самонараняват,
правят това в опит да привлекат вниманието на персонала към техните нужди. За
липсата на качествено психологическо обслужване на децата във ВУИ и СПИ говори
и общата атмосфера в тях – сексуално насилие между децата и високо ниво на физическа и вербална агресия. Така например екипът на БХК стана свидетел на побой,
нанесен от по-големи ученици върху най-малкото момче в СПИ – Стралджа. В СПИ
– Драгоданово по време на посещението на БХК 16-годишно момиче упражни физическо насилие над две други момичета, едно от които бе в напреднала бременност.
Показателен е случаят на 17-годишно момиче, което по време на посещението на БХК
бе в тежко емоционално състояние предвид на факта, че бе родила наскоро, бебето
бе настанено в дом, а тя няма възможност да го вижда.
Към документацията на новонастанените деца се прилага медицинско свидетелство от извършен преглед по образец. 2 Наличието на обстоен първоначален
преглед при постъпване е от ключово значение за превенцията на неглижиране и
малтретиране в институциите. Където такъв преглед има, той е повърхностен и не
отразява актуалния здравен статус на детето. Липсват и съпътстващи медицински
документи от миналото на детето. Издадената по време на престоя медицинска документация се включва в общите административни досиета, достъп до които имат
всички членове на персонала. В хода на изследването не стана известен случай медицинско лице да е регистрирало и докладвало нараняване на дете в резултат на
малтретиране в институцията или по време на предходни задържания. По време на
посещенията изследователи на БХК констатираха белези от насилие по някои деца
(ВУИ – Подем, СПИ – Стралджа, СПИ – Варненци). Пострадалите от насилие потвърждават липсата на достъп до медицинска помощ, дори в случаите на отворени рани.
Информирано съгласие от родителите на деца за терапии и интервенции не
се взима. В някои случаи родителите са дали бланкетна декларация за съгласие за
всякакви медицински интервенции. На практика, директорите на интернатите дават съгласие за извършването на конкретно действие, когато такова е необходимо. В
интернатите се правят периодични скрининги за полово предавани болести, организирани от РЗИ, като се вземат кръвни проби. Резултатите от тези, както и от други
изследвания, не се съобщават на децата, които в мнозинството от случаите дори не
разбират целта на изследването. В интернатите има ниска здравна и сексуална култура, което прави настанените силно уязвими. Повечето деца в интернатите пушат.
Тази практика в някои интернати се поощрява, служители продават или подаряват
цигари на децата.
1.6. Дейности и образование
Индивидуалните планове за работа и психолого-педагогическите оценки на
децата съдържат твърде оскъдна информация, често са идентични и формални. 3 Са1 Министерство на образованието и науката (2014), Писмо № 0211-108 от 4 юни 2014 г. до министъра на
здравеопазването относно медицинското обслужване във ВУИ и СПИ.
2 Правилник за устройството и дейността на ВУИ и СПИ (2006), чл. 9, ал. 8.
3 Ibid, чл. 49.
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мите деца не са включени в процеса на съставянето им и не познават съдържанието
им. Липсва съответствие между планираната и провеждащата се дейност. Често заложените в тях анкети и беседи са крайно неадекватни за целите, които преследват.1
В кризисни ситуации липсва професионална намеса, последователност и методичност, което води до ситуации на физическа разправа.
Ежедневието на децата е монотонно, тягостно и изпълнено с психическо напрежение. Децата бездействат през свободното си време или работят, за да имат
джобни пари. Заниманията не отговарят на индивидуалните потребности на децата
и така много от тях губят интерес и отказват да ги посещават. Неподходящият подбор на деца в обособена група или незаинтересоваността и неспособността на човек
от персонала да провежда даденото занимание също допринасят за неговия провал.
Според децата дейностите, които харесват, са прекъсвани, без да им бъде посочена
конкретна причина за това. В повечето случаи изявеният талант на децата е неглижиран и не се инвестира в него като форма на възпитание. Организираните дейности извън интернатите са рядкост. Причини за това според служителите на училищата са финансовият дефицит, липсата на ангажираност, невъзможността на персонала
да се справи с децата или недостатъчният брой служители. В тези дейности участват
само част от децата, като основен критерий за подбор е тяхното поведение и предпочитанията на персонала.
Гледането на телевизия, слушането на радио и достъпът до интернет за децата са ограничени. Материалните условия в телевизионните зали в някои от интернатите са лоши (ВУИ – Ракитово и ВУИ – Керека). В други – децата гледат телевизия по
време на учебните занимания (ВУИ – Подем, ВУИ – Керека, СПИ – Стралджа). Радио
слушат само децата, които имат собствена стереоуредба в стаите си. 2 Достъпът до
компютри и интернет е ограничен.
Във ВУИ и СПИ има много слети и маломерни паралелки – няколко класа в
един, липсват учители по основни предметите и/ или някои от учителите преподават по повече предмети. Настанените деца нямат контакт с деца от общността по
време на учебния процес. Реалното образование не отговаря на класа и възрастта им
и всяко дете има различно ниво на грамотност в сравнение със съучениците си. Децата не покриват общите образователни изисквания и това се потвърждава от ниските резултати от външното оценяване. 3 Учебният процес е накъсан и спорадичен, а
реални занятия не се провеждат. Децата нямат достъп до учебници и тетрадки след
учебни занятия извън класните стаи. Нито едно от интервюираните деца не владее
чужд език, въпреки назначените за целта учители. Обзавеждането в класните стаи
е оскъдно, старо и не подтиква децата към усвояване на знания. Така повечето от тях
ходят на училище насила и с досада. Тяхната нагласа е да разрушават училищната
база и в повечето ситуации учебните часове преминават в укротяване на децата и
полемики, а не в обучение.
Образованието на децата със специални образователни потребности (СОП) е
слабо ефективно или липсва. Назначените ресурсни учители споделят, че работата с
1 Един такъв пример е провеждане на беседа на тема: „Трудно ми е да се подчинявам, но всички го правят“ –
превъзпитание на момичетата от ВУИ – Подем. Информация за корекционно-възпитателна работа на първа,
втора и трета групи за I учебен срок на учебната 2011/2012 г. във ВУИ – Подем, утвърдена от А.Ц., директор,
предоставена от Регионален инспекторат по образованието – Плевен по реда на ЗДОИ с Решение № 6 от 13
август 2014 г.
2 ВУИ – Ракитово, ВУИ – Керека, ВУИ – Подем, СПИ – Варненци.
3 Информация, получена от Регионален инспекторат по образованието – Силистра по реда на ЗДОИ по заявление
на БХК с вх. № 2755 от 1 август 2014 г. Така например според РИО – Силистра, СПИ – Варненци е на последно
място в областта по успех, намалява средните стойности и мястото на областта в националния рейтинг. РИО
счита, че външното оценяване не е подходящ инструмент за този тип училище.
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тези деца е изключително трудна. Според тях учебните материали и обзавеждането
в кабинетите по ресурсно подпомагане не отговарят на съвременните методи за обучение.1 В СПИ – Варненци няма установени случаи на деца със СОП, което предвид
данните от другите интернати поражда подозрения. 2 Единствено във ВУИ – Ракитово има „сензорна стая“, служеща по думите на персонала за релаксация на ученици,
които имат нужда от това и сами решават кога да я посетят. Прави впечатление неподходящият подбор на предмети за обзавеждане на специфичната стая - огледала,
стъклени и остри предмети, които явно биха били опасни, ако детето е в афект.
В две от седемте училища не се провежда професионална подготовка за децата (СПИ – Варненци и СПИ – Драгоданово). В останалите пет условията, в които се
провежда тази подготовка, са крайно неприемливи – уредите, които се използват за
обучение са опасни за здравето на децата, хигиената е занемарена, налице е хаотичност. В СПИ – Стралджа професионалното обучение е прекъснато, защото подземното помещение, в което се провежда подготовка, се наводнява и има реална опасност
от токов удар. На практика професионалното обучение е на много ниско ниво, защото
липсват основни материали и техника и практически занятия не се провеждат. В
дипломите на учениците се вписва, че са завършили образованието си във възпитателно училище, което ги стигматизира и намалява вероятността да бъдат наети
на работа.
Децата в пет интерната 3 извършват незаконен труд. Със знанието на училищните власти децата работят в градините, фермите и строителните обекти на местните хора. Безопасността на труда не е гарантирана, липсва всякакъв контрол, размерът на заплащането често е минимален, а не малко са и примерите за злоупотреби.
Срещу възпитател от ВУИ – Керека има инициирано досъдебно производство за подтикване ученик към кражба с взлом. По думи на децата, директорът на СПИ – Стралджа заставя ученици да извършват безплатна трудова дейност в негов имот. В много
случаи децата негодуват, защото се чувстват измамени и използвани, но са принудени да работят, защото това е единственият начин да разполагат с лични средства.
1.7. Контакти с външния свят
Специалните училища са разположени в села или в покрайнините на малки
градове, което води до социална изолация, ограничава възможностите за свиждане,
контакти с външния свят и наличие на квалифициран персонал. Пропускателният
режим е крайно неорганизиран или напълно липсва, дори когато децата ги напускат
през почивните дни, празниците и ваканциите. Децата рядко са придружавани от
възрастен по пътя от институцията до вкъщи и обратно, което е предпоставка за закъсненията и бягствата им, както и за злоупотреби с тях от външни лица. Достъпът
на външни лица до дворовете на интернатите е лесен и често такива лица пребивават там. Така например децата от СПИ – Стралджа свидетелстват, че външни лица
спортуват на територията на интерната, разпространяват наркотици и ги малтретират, а дисциплинарно уволнени членове от персонала ги причакват, заплашват и
манипулират.
Решението за връщане у дома на дете за ваканцията е по субективната преценка на служители от три различни институции – МКБППМН, инспекторите на детските педагогически стаи и отдела за закрила на детето по местоживеенето му. По
1 Информация, получена от Регионален инспекторат по образованието – Плевен по реда на ЗДОИ с Решение № 6
от 13 август 2014 г. Във ВУИ – Подем последните три години има по две ученички със СОП, но не е сметнато за
необходимо да се осигури ресурсен учител.
2 Информация, получена от Регионален инспекторат по образованието – Силистра по реда на ЗДОИ по заявление
на БХК с вх. № 2755 от 1 август 2014 г.
3 ВУИ – Ракитово, ВУИ – Керека, СПИ – Стралджа, СПИ – Варненци и ВУИ – Завет.
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думите на директорите на интернати често становищата на тези органи не съвпадат
и тежката задача се пада на тях.
Свижданията на децата с техните семейства, роднини и приятели са редки
или не се случват поради отдалечеността на интернатите от родните им места, както
и незаинтересоваността на част от семействата към децата им. Редките посещения
най-често са извън графика за свиждане, но служителите на интернатите ги позволяват, освен ако не са в ущърб на детето. Често децата бягат от интернатите и се
прибират при семействата си, което е провокирано от чувството на изолация и липсата на адаптация. Повечето деца контактуват с родителите си по служебен телефон
максимум веднъж седмично за няколко минути. Разговорите са в присъствието на
служители от интерната. Децата, които имат мобилни телефони, ги държат при възпитателите и ги ползват под надзор. Единствено във ВУИ – Керека ползването на
мобилни телефони от децата е неограничено. Писмата и колетите са рядкост. Липсва
конфиденциалност и кореспонденцията често става повод за конфликти и насилие
между служители и деца и между самите ученици. Много деца не контактуват с
никого извън институцията. Кръгът на общуване обхваща техни връстници и пълнолетни, с които имат лични взаимоотношения1 (където границата между връзка,
злоупотреба, сводничество и трафик е твърде неясна), и възрастни от местното население, които са работодатели на децата или хора от персонала на интернат, с които
поддържат неформални взаимоотношения.
Децата имат осезаема нужда от внимание и от общуване и в присъствието на
външни лица трудно контролират емоциите си. Срещата с непознати е възможност
за тях да се оплачат от живота си в институцията и да разнообразят монотонното
си ежедневие. Децата споделят: „Това не е училище, това е затвор“, „Искам да се
махна от тук“, „Не издържам“.
В сравнение с друг тип детски институции, ВУИ и СПИ са най-рядко посещаваните и поддържат най-малко контакти с различни видове организации. Даренията са рядкост. Децата получават внимание предимно от чуждестранни организации, които изпращат предметни подаръци и доброволци, които спорадично ги
посещават в рамките на определени еднократни и краткотрайни програми. Даренията на местно равнище са най-вече стари дрехи, обувки и предмети, храна от БЧК.
Липсата на контакти с външния свят е предпоставка за изолираност и неконтролируемо насилие. 2
1.8. Дисциплинарна практика, използване на сила и жалби
Наказанията за учениците в СПИ и ВУИ са регламентирани в Правилник за
приложение на Закона за народната просвета (ППЗНП) и Правилник за устройството
и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогически интернати (ПУДВУИСПИ).
За неспазване на установения в училището ред или умишлено накърняване
на интересите на другите ученици и педагогическия персонал децата във ВУИ и
СПИ могат да се наказват със следните дисциплинарни наказания: забележка; предупреждение за преместване в друго училище; преместване в друго училище; преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст; задължаване да се извини на пострадалия; задължаване
да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности;
1 Предимно момичетата от ВУИ – Подем и СПИ – Драгоданово и момчета от СПИ – Варненци, ВУИ – Завет и ВУИ
– Керека.
2 Случаят от СПИ – Стралджа е показателен за това, че наличието на външни лица действа като превенция. За
повече информация вж. т. 1.10. „Насилие“.
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лишаване от участие в представителни изяви на училището. Задължителни елементи от процедурата по налагане на наказания са: писмено уведомяване на родителя
за извършеното нарушение и правото му на участие в производството; съставяне
на писмен доклад по случая; изслушване на детето; уведомяване на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на ученика, представител на която може да
присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика.1
Заповедта на директора или педагогическия съвет за наложеното наказание може
да се обжалва пред министъра на образованието и науката.
В дисциплинарната практика във ВУИ и СПИ се установяват фрапантни нарушения на утвърдените стандарти. И ППЗНП, и ПУДВУИСПИ предвиждат наказания,
свързани с извършване на недоброволен труд в полза на училището, а в системата
на ВУИ и СПИ той е най-разпространеното наказание, като в някои случаи придобива характер на принудителен труд. Налагането му е напълно произволно, без да се
следва законовата дисциплинарна процедура. Допълнителните дежурства по поддържане на хигиена в санитарните помещения, столовите и коридорите, почистването и „уборката“ на дворовете и градините, изриването на сняг и скубането
на трева са наказания, които се прилагат във всички интернати, без изключение.
Момичетата във ВУИ – Подем се наказват с допълнителни дежурства за почистване
на сметната яма на училището. В СПИ – Стралджа, СПИ – Варненци и ВУИ – Керека
се налага наказание „чистене на външни тоалетни“, които официално отдавна не би
трябвало да се използват.
С вътрешни за интернатите актове се добавят нови видове наказания, което
противоречи на принципа на законоустановеност на наказанието и нарушава основни права на децата. Със заповед на директора на СПИ – Стралджа 2 например са добавени алтернативни наказания като „определяне на настойник“, „лишаване от домашен отпуск“, „лишаване от градски отпуск“, „лишаване от безплатен телефон“,
„уборка на района за седмица“, „подаване на прокурор“.3 Освен това, децата от СПИ
са заплашвани с преместване във ВУИ, а тези от ВУИ – с преместване в поправителен
дом. Формално регистрираните дисциплинарни наказания са единици. Директорите аргументират липсата на такива с изначалната им неприложимост и неефективност спрямо децата, настанени в институции.4 Към допусканите нарушения спадат:
неуведомяване на родителите на ученика за правата им за участие в процедурата
по налагане на наказание, неизслушване на учениците, неизясняване на фактите
и обстоятелствата около твърдяното нарушение, предложение за налагане на наказание и налагане на наказанието от един и същ орган. В хода на изследването не
беше идентифициран нито един случай на обжалване на заповед, с която е наложено
дисциплинарно наказание. Извън официално наложените наказания, неформалната дисциплинарна практика във ВУИ и СПИ е изключително богата, достигайки до
най-тежки форми на посегателства върху правата, психическия и физическия
интегритет на децата (задължаване за оставане по бельо дълъг период от време или
връзване с въжета в двора поради опит за бягство). През лятото на 2012 г. непълнолетна е била заловена при опит за бягство от ВУИ – Подем от нейни съученички, кои1 Министерство на образованието и науката (1999), Правилник за приложение на Закона за народната просвета,
чл. 140.
2 СПИ – Стралджа (2012), Заповед № 7 от 17 септември 2012 г. на директора на СПИ – Стралджа.
3 Ibid.
4 Регионален инспекторат по образованието – Разград, Доклад от извършена проверка във ВУИ – Заповед №
ИИД 04-35/31 февруари 2014 г., с. 7, Информация, получена по реда на ЗДОИ с Решение №10 от 4 август 2014
г. При проверка, извършена от РИО – Разград във ВУИ – Завет през месец януари 2014 г., се установява, че от
началото на учебната година са били наложени само три наказания. Въпреки малкия брой случаи, законовата
процедура за налагане на наказания не е била спазвана, а възможностите на учениците да защитят своите права
и интереси – изцяло пренебрегнати.
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то нанасят побой и я оставят „цялата посинена“. Тъй като персоналът през лятото
е редуциран, с цел превенция на последващи бягства, учителка я принуждава да се
съблече и остане по бельо в продължение на повече от месец и половина. Момичето
споделя, че не са позволявали да облича дрехи дори и през нощта. Друг жесток метод за превенция на бягствата, използван в СПИ – Стралджа, е връзването с въжета.
Така, в рамките на един цял ден малолетен е останал привързан за пейка в двора на
интерната, като негови съученици са му носели храна на място.
Поощренията не са ефективно използвано средство за стимулиране на учениците. Не са разписани обективни критерии за тяхното определяне и в повечето
случаи децата любимци на персонала са тези, които биват „награждавани“ с допълнителен „градски“ или „домашен“ отпуск,1 самостоятелно настаняване в стая, предметни награди 2 и храна.
Задължително за училищата е да имат монтирани кутии за жалби и сигнали, но регистрираните чрез тях оплаквания са изключителна рядкост. Децата не
изпитват доверие към този метод на комуникиране на оплаквания си. Някои иронично споделят, че кутиите са „за украса“, други описват конкретни случаи, в които
жалбите им са били унищожени пред очите им, а трети се страхуват от последваща
негативна реакция от страна на училищния персонал. Номерът на националната
детска телефонна линия не винаги присъства на видимо място. Единици са неправителствените организации, които осъществяват мониторинг над системата на ВУИ
и СПИ и влизат в пряк контакт с децата в тях.
1.9. Персонал
Във ВУИ и СПИ е налице недостиг на персонал. Няма законов стандарт за
съотношението между брой възпитатели и брой деца и това е особено забележимо
относно персонала през нощта и почивните дни, който е съставен предимно от мъже
в нарушение на стандартите на КПИ. 3 В повечето институции децата остават под
надзора само на един възпитател през нощта, което в допълнение с неефективното
отделяне на децата по възраст създава предпоставки за насилие между тях. Възпитателските смени през нощта и почивните дни се поемат почти изключително от
мъже. В СПИ – Варненци, който към края на 2013 г. е най-натовареният СПИ в България, броят на персонала е най-малък. За образованието и обучението на 38 деца
се грижат петима учители и четирима възпитатели. Липсват медицинско лице, хигиенист, ресурсен учител, социален работник, а психолог посещава училището веднъж седмично.4 В институциите не се назначават ключови за развитието на децата
специалисти като специални педагози, логопеди, детски психиатри, арт терапевти,
а достъпът до такива извън институцията е много труден. Повечето служители на
интернатите съвместяват редица функции, поради недостиг на персонал (вкл. хигиенисти и охрана).
Служителите във ВУИ и СПИ са силно демотивирани в работата си с децата. Основните причини за това са: ниското заплащане, потенциалното закриване на
институцията, липсата на външна супервизия, местоположението на интернатите,
липсата на допълнителна подготовка и обучения. Служителите на СПИ и ВУИ се
включват в различни обучения, организирани от неправителствени организации,
но те са спорадични и по наблюдение на БХК не променят общата тенденция. Сериозен проблем е и конфликтът на интереси на служителите. БХК установи поне един
1
2
3
4

ВУИ – Подем, Правилник, чл. 30.
ВУИ – Керека, Правилник, чл. 109, т. 8.
CPT (1999), 9th General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January to 31 December 1998, p. 13.
Държавна агенция за закрила на детето (2014), Информация, получена по реда на ЗДОИ по заявление на БХК с
вх. № 14-0037 от 31 март 2014 г.
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случай на конфликт на интереси, в който учител от СПИ – Варненци едновременно
е и член на МКБППМН – Тутракан.1 Друг фактор за конфликт на интереси е финансирането на интернатите на база брой настанени деца, което мотивира персонала да
не работи с децата в посока излизането им от интернатите. В някои ВУИ и СПИ съществува практиката персоналът да извършва нерегламентирана продажба на храни и напитки на децата, включително и на вредни за здравето им продукти – цигари
и кафе. 2
1.10. Насилие
Физическата и социалната изолираност на интернатите, недостигът на кадри,
дефицитът на обучения за наетия персонал и липсата на чувствителност към проблемите на децата, настанени във ВУИ и СПИ, създават атмосфера на враждебност и
насилие. Често отношението на служителите към децата надхвърля прага на нечовешко и унизително третиране, а в някои случаи може да се говори и за изтезания.
БХК констатира масово наличие на физическо и психическо насилие над деца във
ВУИ и СПИ. То се извършва пряко – от служители върху деца и между самите деца,
или косвено – работещи в институциите, които осъществяват такова върху децата,
като заставят други деца да ги насилват. Безразличие и бездействие на персонала при сигнали за насилие са установени във всички институции. Насилените деца
осъзнават липсата на подкрепа след като действията на извършителите остават безнаказани. Жертвите са напълно наясно с факта, че служители от персонала са поръчители или мълчаливо съдействат за причиненото малтретиране от страна на
други деца. Детето, извършващо насилие по поръчение, също е жертва, която търси
изход, за да избегне съответно насилие или наказание. Тези отношения са неделима
част от общуването.
Една форма на физическо насилие е заставянето на децата от страна на персонала да извършват упражнения под формата на лицеви опори и многобройни клякания (СПИ – Стралджа), обиколки на игрището (СПИ – Стралджа, ВУИ – Завет), патешко
ходене (ВУИ – Подем), игра на „прескочи кобила“, съпроводена с ритане на децата
(СПИ – Стралджа). Друг вид физическо насилие е лишаването на деца от храна под
формата на наказание от служителите и системно отнемане на храна между децата
(СПИ – Стралджа).
Многобройни са случаите на побой над деца от възрастни, заемащи различни
длъжности: директор (СПИ – Стралджа), възпитатели (СПИ – Стралджа, ВУИ – Ракитово, ВУИ – Керека, ВУИ – Завет, СПИ – Драгоданово), учители (ВУИ – Ракитово), пазач
(СПИ – Стралджа), психолог (СПИ – Завет), домакин (ВУИ – Керека), общи работници
(ВУИ – Керека), както и от служители на полицията (СПИ – Стралджа, ВУИ – Керека). Физическото посегателство се изразява в дърпане на уши, шамари, юмруци,
ритници и освен с ръка, се използват палки, дървени пръчки, тояги, белезници и
други подръчни предмети. То може да се упражнява скришом, на територията на
институциите – децата са затваряни в помещения, използвани като изолатори (СПИ
– Стралджа), стаи на възпитатели и охрана и необитаеми помещения (СПИ – Стралджа и ВУИ – Ракитово) или извън институцията – в близките ниви край населеното
място (СПИ – Стралджа). Децата са бити и демонстративно, в присъствието на други
деца, за назидание, унижение и всяване на страх (СПИ – Стралджа, ВУИ – Керека,
ВУИ – Ракитово). 3 Най-мащабният случай на насилие е този от СПИ – Стралджа през
1 Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (1958), чл. 10, ал. 1.
Правомощията на местните комисии включват отправяне на предложения до съда за прекратяване на
изпълнението на възпитателни мерки и налагане на нови възпитателни мерки на деца от интерната.
2 ВУИ – Керека, ВУИ – Завет.
3 Интервюта на БХК с деца; Държавна агенция за закрила на детето (2013), Доклад за извършена проверка по сигнал
в СПИ - Стралджа.
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есента на 2013 г. Сигналът идва от френска доброволческа организация „Бон-мин“ и
тогава фактите за фрапиращите нарушения, извършвани продължително време, стават всеизвестни. Децата са подлагани на жестоки побоища от страна на персонала,
при които те кървят и припадат от болка. Налагало се е сами да се грижат за раните
си, като ги притискат с парцали, за да спрат кървенето, и само едно дете, за което се е
предполагало, че е със счупена ръка, е откарано в болница. Директорката и ученици
от ВУИ – Керека споделят, че през есента на 2013 г. е разкрит случай, при който нощен
възпитател в продължение на повече от година е принуждавал чрез заплахи ученик
да краде от интерната и къщите в селото. В момента, в който момчето решава да спре
да изпълнява поръчките на възпитателя, последният го връзва в парното помещение и му нанася жесток побой. За да избегнат пряката отговорност за предприетото
физическо насилие под формата на побой и евентуалните последствия, служители
на интернатите заставят и подстрекават деца да нараняват други деца (ВУИ – Подем,
ВУИ – Варненци, СПИ –Стралджа). Според разказите на деца от ВУИ – Подем групата
на „командирките“ или „биячките“ срещу привилегии, сред които да живеят в самостоятелно обособена нова сграда тип „преходно жилище“, следят за реда и дисциплината и в случай на нужда упражняват физическо насилие върху допусналите провинения. Затварят провинилата се в спалня от пансиона, пускат силно музика, за да
не се чуват викове и нанасят побой с пръчки, колани, ритници, юмруци. Деца от СПИ
– Варненци свидетелстват, че техни съученици, на които е възложено да изпълняват
„правораздавателни“ и „наказващи“ функции, възприемат ролята си на пазители на
реда, бият деца (удряне с пръчка или шамар), които „създават проблеми“. В замяна,
неформално управляващите получават ключове от различни помещения, настанени
са в стаи с най-хубави условия и притежават значително повече лични вещи.
Сексуалният тормоз – намеци и опипвания, и сексуалното насилие – блудства
и изнасилвания, във ВУИ и СПИ не са изолирани случаи. Децата се страхуват да споделят и този страх често е примесен със срам. Дори да се оплачат, никой не им обръща внимание и към тях се подхожда с недоверие. Жертви и насилници съжителстват,
а насилието продължава многократно. Намесата на персонала е ненавременна и неадекватна; децата не се преглеждат от специалисти; не им се осигурява достъп до професионална помощ. В СПИ – Стралджа един от пазачите на интерната е подтиквал
децата към блудствени действия.1 В същия интернат е установен фрапиращ случай
на сексуално насилие между деца. По разказ на деца и служители от СПИ – Стралджа група непълнолетни деца извършват блудствени действия спрямо малолетни
момчета в продължение на няколко дни, късно вечер, в спалните и тоалетните на
един от етажите в общежитието. Жертвите са заплашвани и жестоко насилвани, като
една от тях е малтретирана дори с помощта на подръчни предмети. По разказите на
настанени деца във ВУИ – Подем и СПИ – Драгоданово също съществува сексуално
насилие между деца. Във ВУИ – Подем момичета свидетелстват, че „командирките“
изолират новите и слабите момичета в някоя от стаите и блудстват с тях, като ги
бият, докато спрат да се съпротивляват. Момиче от СПИ – Драгоданово споделя, че
е изнасилено от неин съученик. Друго момиче се оплаква, че същото момче многократно се е опитвал да я насили, но до сега не се е случвало. Същата ученичка разказва, че момчето прилага сексуален тормоз върху няколко момичета в институцията.
В някои интернати деца извършват сексуални услуги на други настанени в замяна
на пари, цигари и осигуряване на защита (ВУИ – Керека, ВУИ – Ракитово, СПИ – Варненци, ВУИ – Завет).
Насилието във ВУИ и СПИ не се ограничава до изолирани инциденти, а е
безалтернативна част от функционирането на системата. Става въпрос за институ1 Държавна агенция за закрила на детето (2013), Доклад за извършена проверка по сигнал в СПИ - Стралджа.

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

219

ГЛАВА 3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРЕННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

ционализирано насилие, което е абсолютен белег за деградиралото съществуване на
корекционно-възпитателните заведения.
1.11. Други нарушения на основни човешки права
Възпитателната и корекционната дейност с децата трябва да е насочена към
утвърждаване на положителни поведенчески модели, приучаване към уважение на
личността и ненакърняване на човешките права и достойнство. Работещите с деца
във ВУИ и СПИ обаче, с личния си пример налагат противоположни модели на поведение и комуникация.
Явни в отношението към децата в интернатите са предпочитанията на служителите, основани на външни белези, които се приравняват с етническа принадлежност. „Белите“, „русите“, „българчетата“ получават по-добра грижа и допълнителни
привилегии в сравнение с учениците от ромски произход. Друга форма на дискриминация е забраната за говорене на ромски и турски език (ВУИ – Ракитово). Отправяните към децата обиди са на етническа, полова, статусна основа (от какво семейство
произлизат, в каква институция са пребивавали преди постъпването, самия факт,
че са попаднали в интерната), на основа твърдяна хомосексуална ориентация и други. При посещението си във ВУИ – Ракитово изследователският екип на БХК стана
свидетел как учителка крещи по време на час и отправя обидни квалификации към
децата като: „стар циганин“, „сган“, „мръсен цигански боклук“. В СПИ – Стралджа
децата споделиха, че са наричани: „мангал“, „циганин“, „клепар“. Във ВУИ – Керека
са наричани: „педал“, „педерастче“, „мангал“, „боклук“. Във ВУИ – Подем момичетата са оплакаха, че ги обиждат с „гниди“, „въшки“, „мърши“, „мърли“. Директорът на
училището разказа, че тези деца били свикнали „с лошото“ и „ако не им викнеш, не
разбират от дума“.
Във ВУИ – Керека, СПИ – Стралджа, ВУИ – Ракитово при постъпване и наличие
на паразити косите на момчетата се остригват. Подслушването и забраните за използване на телефон за връзка със семейството са други форми на тежко вмешателството в правото на неприкосновеност на кореспонденция на децата и правото им на
семеен живот.
В контекста на принудителното настаняване в затворен тип институции доброволността на сексуалните контакти при непълнолетните е по-трудно установима и вероятността от принудителни контакти е по-голяма, отколкото в живота на
свобода. Персоналът във ВУИ и СПИ няма нужната чувствителност и подход към
проблема и не е специално обучен да разпознава признаците на сексуално насилие. Повишаването на сексуалната култура не присъства като цел в индивидуалните
планове за работа на децата, не се провеждат регулярни разговори на теми, свързани
с безопасния секс и превенция на полово предаваните болести. Младежите нямат
достъп до контрацептиви, което рефлектира особено осезаемо у момичетата. При
проверките във ВУИ и СПИ, извършени от ДАЗД през 2013 г., са констатирани седем
бременни момичета от общо 65 настанени, което е повече от 10%.1 Пет от момичетата
са забременели след настаняването си в интерната. Девойките, които най-често са
на възраст между 14 и 16 години, не се консултират за възможността за преждевременно прекъсване на нежеланата бременност, което може да доведе до нарушаване
на редица техни права: на правото им на достъп до здравеопазване, правото им на
личен живот, правото им да не бъдат дискриминирани на основа пол, възраст и лично положение.

1 Държавна агенция за закрила на детето (2013), Анализ на резултатите от извършена през 2013 г. планова проверка
в социално-педагогически интернати и възпитателни училища-интернати (Резюме), с. 9.
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1.12. Инспекции
ВУИ и СПИ подлежат на планови проверки и проверки по сигнали от различни
държавни органи: регионалните инспекторати по образование (РИО), регионалните
здравни инспекции (РЗИ) и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Освен
проверки на място, ДАЗД ежегодно събира информация от всички ВУИ и СПИ, която включва данни за движението на деца, здравния им статус, персонала и други.
Интернатите могат да бъдат посещавани и от други независими национални и международни органи като Националния превантивен механизъм към омбудсмана и
Комитета за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа.
Въпреки множеството проверяващи обаче, мултидисциплинарни проверки,
които водят до реални резултати, се извършват само при установени фрапиращи
случаи на злоупотреба и медиен интерес. Така, във връзка със случаи на тежко физическо и сексуално насилие в СПИ – Стралджа през септември и октомври 2013 г.,
отдел „Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите“ при Върховна административна прокуратура (ВАП) възлага на всички компетентни органи да извършат проверки в седемте ВУИ и СПИ.1 В месеците след проверката, постановена от ВАП, рязко се увеличава честотата на инспекциите в СПИ
– Стралджа без особен успех. 2 При все че тежките дефицити в грижата за децата във
ВУИ и СПИ са известни на институциите от години, едва след широкото медийно
отразяване на случаите от СПИ – Стралджа се правят реални опити за подобряване
на ситуацията и отново без успех. Така например тежката липса на медицински персонал на щат в голяма част от интернатите е известна на ДАЗД поне от 31 декември
2012 г. Едва през 2014 г. обаче ДАЗД издава препоръка на МОН за осигуряването на
повече медицински кадри. МОН, от своя страна, не прави постъпки за промяна в законодателната рамка, която не изисква наличието на медицински персонал на щат
във ВУИ и СПИ, а отправя молба за съдействие по решаването на проблема до МЗ. По
разпореждане на МЗ съответните РЗИ молят кметовете на общините за съдействие.
Дори и в тези случаи обаче, отговорните институции по-скоро си прехвърлят отговорността, вместо да правят постъпки за генерално решаване на проблемите. Като
цяло множеството инспекции и проверки 3 не водят до необходимата превенция на
нарушенията на правата на децата във ВУИ и СПИ. Голяма част от препоръките от
проверките касаят липсата на процедури или неточности в документацията, както
и материалните условия. Въпреки че директорите изпълняват тези предписания,
това не подобрява положението на децата в тях.4 Съществуват несъответствия между констатациите на проверяващите органи и състоянието на практика,5 а когато
1 Прокуратура на Република България (2013), Информация относно възложена от Върховна административна
прокуратура проверка във всички възпитателни училища-интернати и социално-педагогически интернати,
7 ноември 2013 г., достъпна на: http://prb.bg/main/bg/News/4133/.
2 Информация, получена от Регионален инспекторат по образованието – Ямбол по реда на ЗДОИ със Заявление
№ 336 от 19 август 2014 г. Така, за близо 21 месеца (1януари 2012 – 20 септември 2014 г.) РИО – Ямбол извършва
11 проверки; след изнесените в медиите данни, за период от 10 месеца (30 септември 2013 – 30 юли 2014 г.) РИО
извършва цели 16 инспекции.
3 С изрични писма БХК изисква от всички компетентни Регионални инспекторати по образование и Регионални
здравни инспекции – РИО и РЗИ – Габрово, РИО и РЗИ – Пазарджик, РИО и РЗИ – Плевен, РИО и РЗИ – Разград,
РИО и РЗИ – Силистра, РИО и РЗИ – Сливен и РИО и РЗИ – Ямбол информация относно проведените от тях
проверки във ВУИ и СПИ в периода януари 2012 – юли 2014 г.
4 „Директорите на интернатите са в абсурдната позиция да се грижат основно за уплътняване на работното
време, хорариума и лекторските часове на учителите и възпитателите“. Омбудсман на Република България,
Национален превантивен механизъм (2014), Доклад от извършени проверки и оценка на състоянието и спазването
на правата на децата, настанени в социално-педагогическите интернати и възпитателните училища–интернати
в република България, с. 11, достъпен на: http://www.ombudsman.bg/documents/report%20npm%2003.2014.pdf.
5 Така например през юни 2014 г. РИО – Силистра констатира, че „броят на персонала на интерната е съобразен с
потребностите“ на СПИ – Варненци и е предпоставка „за осигуряване на добра грижа за учениците“. Информация,
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органите установяват конкретни пропуски, те се обясняват с външни фактори като
недостиг на бюджета.1 Когато проверките от държавните органи касаят пряко учениците, те в голяма степен не разбират смисъла и целта им, а мнението на децата рядко
се взема предвид. Децата не познават нито правата си, нито функциите на контролиращите институции. Така те не разпознават възможността да потърсят помощ от
проверяващите експерти в момента на проверките.
Липсва публичност на резултатите и констатациите от провежданите проверки. Информацията от тях е от обществен интерес и по-лесният достъп до нея би
довел до по-силен граждански контрол над тези институции, както и до превенция
на сериозните нарушения на правата на децата.

получена от Регионален инспекторат по образованието – Силистра по реда на ЗДОИ по заявление на БХК с вх.
№ 2755 от 1 август 2014 г. В същото време БХК установи сериозен недостиг на персонал в същия интернат.
В друг случай РЗИ – Габрово констатира, че децата във ВУИ – Керека получават „своевременна и качествена
медицинска помощ от общопрактикуващ лекар“, въпреки че учениците там споделят, че личният лекар идва
веднъж на две седмици. Информация, получена от Регионален инспекторат по образованието – Габрово по реда
на ЗДОИ със заявление № 1653-РД-21-09 от 30 юли 2014 г., Констативен протокол от 14 януари 2014 г.
1 В такъв смисъл е констатацията на РИО – Силистра, че „училищният бюджет не позволява назначението на
денонощна охрана и прилагане на специален пропускателен режим“. Информация, получена от Регионален
инспекторат по образованието – Силистра по реда на ЗДОИ със заявление с вх. № 2755 от 1 август 2014 г.,
Констативен протокол №166 от 12 юни 2014 г.
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2. Домове за временно
настаняване на малолетни
и непълнолетни

Настаняването в Домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни
(ДВНМН) е форма на административна принуда. В тях съществува свръхпредставеност
на деца от ромски произход. Делът на задържаните деца, настанени за втори и последващ път, е много висок. Липсва пропорционалност на мярката по задържане, не се предприемат други по-малко рестриктивни мерки и няма съдебен контрол върху задържането.
Качеството на грижата в ДВНМН е крайно занижено. В домовете липсва ефективно отделяне по възраст на настанените деца, поддържането на личната хигиена и
достъпът им до санитарните помещения са ограничени, а осигурената храна е с ниско
качество. Те са лишени от правото си да носят собствените си дрехи по време на престоя
в институцията. Правото на личен живот и лично пространство е нарушено. Задържаните деца са под постоянно видео наблюдение, дори в спалните им помещения. Децата нямат достъп до образование по време на задържането им. В ДВНМН липсват целенасочени
организирани дейности през свободното време на настанените. Малолетните и непълнолетните прекарват ежедневието си затворени в едно помещение. Престоят на открито
и контактите с външния свят на деца, настанени в ДВНМН, са крайно ограничени.
В ДВНМН се настаняват деца със сериозни здравословни проблеми, за които не се
осигурява адекватна и постоянна медицинска грижа. Малолетните и непълнолетните
задържани в този тип домове нямат достъп до независимо външно обслужване от специалисти. Липсват адекватни здравни програми за превенция. В тези домове се налагат
дисциплинарни наказания като „изолиране в самостоятелна стая“. Има случаи на употреба на физическа сила върху деца. Липсват квалифицирани кадри за работа с малолетни и непълнолетни, а текучеството на персонала е голямо. Липсва прозрачност на
резултатите и констатациите от извършваните от структурите на МВР инспекции
и проверки.
2.1. Обща информация
Домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН)
са специални заведения към Министерството на вътрешните работи (МВР) за приемане и настаняване на категории деца от шест до 18-годишна възраст, определени
в Закона за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
(ЗБППМН)1 и Закона за закрила на детето (ЗЗДет). Те са звено в архаичната система
от институции, предвидена в ЗБППМН, като по-подробна уредба на функционира1 Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (1958), Глава шеста.
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нето им се съдържа в Правилник за организацията и работата на домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ПОРДВНМН)1.
В България има пет ДВНМН, равномерно разположени на територията на
страната – в гр. София, гр. Пловдив, гр. Бургас, гр. Варна и гр. Горна Оряховица. Броят
на преминалите през тях деца през 2012 г. са 1211, а през 2013 г. – 1190. 2
Таблицата по-долу представя движението на децата през ДВНМН през 2012 и
2013 г. по пол и възраст.3
Таблица № 13. Движение на децата през ДВНМН (2012-2013 г.)
Година
Общ брой
Възраст
Момичета
Момчета
Източник: МВР

2012
1211
6 до 14 г.
89
135

2013
1190
14-18 г.
440
547

6 до 14 г.
76
131

14-18 г.
403
580

ДВНМН е още една институция, в която е налице свръхпредставеност на
ромските деца – около 63% от всички преминали през 2013 г., което е над два пъти
повече от настаняваните деца от български произход. Етническият профил на задържаните в тези структури на МВР е константен за изследвания от БХК период от
две години и половина. (вж. таблица № 14) 4.
Таблица № 14. Брой деца, съобразно етническата им принадлежност
(януари 2012 г. – юни 2014 г.)
Период
2012 г.
2013 г.
Януари - юни 2014 г.
Източник: МВР

Общ брой деца
1211
1190
489

Българи
332
329
131

Роми
767
734
326

Турци
96
86
23

Други
16
41
9

2.2. Настаняване
Настаняването в ДВНМН е форма на административна принуда. Предприема се по усмотрение и предложение на един от следните органи: полицейски орган,
Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните (ЦКБППМН), местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и дирекция „Социално
подпомагане“ (ДСП).5 Тази мярка се налага най-интензивно от инспекторите от детска педагогическата стая и полицейските органи - 2/3 от всички настанявания през
2012 и 2013 г са по тяхно предложение. За същия срок МКБППМН са настанили пет
деца, а ЦКБППМН – нито едно.6
Съгласно общата разпоредба, продължителността на настаняването в ДВНМН
не може да надвишава 15 дни, като престоят над 24 часа е с разрешение на проку1 Правилник за организацията и работата на ДВНМН (1998).
2 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи по реда на ЗДОИ с Решение № 812104 от
26 август 2014 г.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Правилник за организацията и работата на ДВНМН (1998), чл. 8, ал. 2.
6 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи по реда на ЗДОИ с Решение № 812104 от
26 август 2014 г.
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рора.1 Срокът на задържането може да бъде удължен още веднъж с разрешение на
прокурора, когато „интересите на детето налагат това“ и при максимална продължителност на престоя до два месеца. 2 Таблица № 15 представя броя на децата, преминали през ДВНМН през 2012 и 2013 г., според продължителността на задържането и
пола им.
Таблица № 15. Брой деца, преминали през ДВНМН, според продължителността на
задържането и пола им (2012-2013 г.)
Време на престой
2012 г.
- момчета
- момичета
2013 г.
- момчета
- момичета
Източник: МВР

До 24 часа
811
492
319
812
512
310

До 15 дни
348
176
172
330
184
146

Над 15 дни
50
14
36
38
15
23

Данните сочат, че престоят на момичетата в ДВНМН е по-продължителен в сравнение с този на момчетата. Така например през 2012 г. настаняването в
ДВНМН на 40% от всички задържани момичета е продължило повече от 24 часа,
докато при момчетата този процент е 27. За най-продължително време се настаняват децата в ДВНМН – Варна, а най-малък брой деца, задържани над 15 дни, има в
ДВНМН – София.3
В хода на изследването БХК констатира, че няма практика прокурорите да
посещават ДВНМН, да се срещат с децата и да се запознават с документи по техните случаи. Удължаване на престоя в ДВНМН се разрешава на база информация от
служителите в ДВНМН, получена в телефонен разговор. Тази практика е озадачаваща, особено като се има предвид, че прокурорът следва да направи преценка дали
„интересите на детето налагат“ оставане в ДВНМН за повече от 15 дни.
Делът на децата, настанени за втори и последващ път, е много висок – близо една четвърт от годишно преминаващите през ДВНМН деца.4 Няма нормативни
пречки за извършването на две последователни настанявания, всяко с продължителност до два месеца.
Нормативно определеният кръг от категории лица, които могат да попаднат
в ДВНМН, е особено широк. В него са включени безнадзорни и скитащи деца; деца
- жертви на експлоатация (просия, проституция); деца „самоволно напуснали заведения за задължително възпитание или принудително лечение“; извършители на противообществени прояви, както и деца, на които е предоставена полицейска закрила.5
Според статистика на МВР, водещата причина за попадане на деца в ДВНМН
е бягство от институция (ВУИ, СПИ, ДДЛРГ), от резидентен тип услуга (КЦ, ЦНСТ)
или от дома. През 2012 г. на това основание са настанени 70% от всички преминали през ДВНМН деца, а през 2013 г. – 74%.6 За бягство от дома момичетата се
1 Правилник за организацията и работата на ДВНМН (1998), чл. 14, ал. 1.
2 Ibid, чл. 14, ал. 2.
3 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи по реда на ЗДОИ с Решение № 812104 от
26 август 2014 г.
4 Ibid.
5 Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 35, ал. 1.
6 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи по реда на ЗДОИ с Решение № 812104 от
26 август 2014 г.
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задържат от три до четири пъти по-често от момчетата.1 БХК констатира също, че
деца - чужди граждани, „отклонили се“ от бежанските центрове, също се задържат в ДВНМН, въпреки че настаняването в структурите към Държавната агенция
за бежанците няма принудителен характер. 2 След като бъдат издирени, децата се
съпровождат от служители на МВР обратно до мястото, от което са се „отклонили“.
Така, престоят в ДВНМН е временен, докато се организира транспортът на децата,
както и за пренощуване по време на пътуването. Обикновено този тип настаняване е
краткотрайно – до няколко дни.
Друга основна категория деца, настанявани в ДВНМН, са такива „с противообществени прояви и безнадзорност“.3 През 2012 г. те са 22% от всички настанени,
а през 2013 г. те са 18%. В хода на изследването БХК установи, че една част от тях са
деца, спрямо които е образувано възпитателно дело за налагане на мярка по настаняване в СПИ или ВУИ. Целта на задържането в ДВНМН е да се предотврати укриване и извършване на нови противообществени прояви. В тези случаи престоят е
продължителен, близък до максималния по реда на ЗБППМН срок от два месеца.4
При друга част от децата в категорията „с противообществени прояви“ настаняването в ДВНМН се явява заместващо или продължаващо задържането в РУП.5 Например
ако родителите на малолетен или непълнолетен, задържан в РУП, не могат да бъдат
издирени до изтичане на максималния срок на задържането по ЗМВР от 24 часа,
децата се насочват към ДВНМН и продължителността на задържането се удължава.
В ДВНМН попадат и деца поради скитничество, просия или с неустановена
самоличност. През 2012 г. и 2013 г. техният дял е около 8%.6
По отношение изследване на пропорционалността на мярката по задържане в
ДВНМН началникът на дома в гр. Пловдив, споделя, че действително се настаняват
деца, за които могат да бъдат предприети други по-малко рестриктивни мерки
като настаняване в социална институция или услуга.7
Регистрацията в домовете става по следния начин: децата се приемат; подлагат се на обиск, при който вещите им се описват и отнемат; подлагат се на „хигиенно
обслужване“, а при нужда – и на „санитарна обработка“.8 ПОДДВНМН предвижда „[п]
риетите малолетни и непълнолетни първоначално се поставят в изолатор до извършването на необходимите прегледи“.9 Служителите на дома уведомяват за настаняването родителите или лицата, които ги заместват, и инспекторът на детската
педагогическа стая по местоживеене на детето, а при настаняване поради бягство от
институция, и началниците на институцията. При престой в институцията повече
от 24 часа, децата се запознават с правилата за вътрешен ред в дома.

1 На основание „бягство от дома“ през 2012 г. са задържани 162 момичета (30% от всички задържани момичета)
и 50 момчета (7% от всички задържани момчета), а през 2013 г. – 162 момичета (33% от всички задържани
момичета) и 74 момчета (10% от всички задържани момчета).
2 БХК получи информация, че деца - чужди граждани са били задържани в ДВНМН – София и ДВНМН – Пловдив.
3 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи по реда на ЗДОИ с Решение № 812104 от
26 август 2014 г.
4 Това са причините за задържане на две от децата, с които БХК разговаря – едно в ДВНМН – София, и едно в
ДВНМН – Пловдив.
5 По този въпрос, виж т. 3.2. „Настаняване“ в подглава „Районни управления „Полиция“ и гранични управления
„Полиция“.
6 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи по реда на ЗДОИ с Решение № 812104 от
26 август 2014 г.
7 Информация от интервю с началника на ДВНМН – Пловдив, проведено на 5 септември 2013 г.
8 Правилник за организацията и работата на ДВНМН (1998), чл. 10, ал. 1.
9 Ibid, чл. 10, ал. 2.
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2.3. Съдебен контрол и правна помощ
Националната правната рамка не разглежда домовете за временно настаняване като затворени институции, но Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ)
по делото А. и други срещу България отбелязва, че ДВНМН са заведения от ресора на
Министерството на вътрешните работи и че те са подобни на местата за лишаване
от свобода. В решението „[с]ъдът припомня, че член 5, §4 от Конвенцията признава
на задържаните лица правото да подават жалби, за да контролират спазването на
процесуалните норми и на нормите по същество, необходими за установяване на „законосъобразността“ – по смисъла на Конвенцията за тяхното лишаване от свобода“.1
Контролът на законосъобразността трябва да бъде осъществен в процедура, която
осигурява гаранциите за съдопроизводството. В противен случай „държавата следва да даде възможност за ефективно обжалване на друг компетентен орган, който
предоставя всички гаранции за съдопроизводство“.
Настаняването в ДВНМН се осъществява от органи на изпълнителната власт,
които действат при условията на оперативната самостоятелност. Тази процедура е
лишена от всякакви съдопроизводствени начала. Същевременно, настанените малолетни и непълнолетни не разполагат и с ефективно средство за контрол на лишаването им от свобода. Формално настаняването до 24 часа може да бъде обжалвано по
реда на административното съдопроизводство, но този контрол е само последващ.
Постановленията на прокуратурата за престой над 24 часа и удължаване на престоя
подлежат на обжалване пред по-горестоящата прокуратура, но това е вид институционален контрол, при който не се осигуряват гаранциите на съдопроизводството.
В действителност, тъй като обжалването не е изрично предвидено в ЗБППМН или
ПОРДВНМН, няма практика по обжалване на настаняването. Тоест, контролът на „законосъобразността“ на настаняванията пред съд не е възможен. На това основание
ЕСПЧ намира нарушение на чл. 5, §4 от Конвенцията. 2
За периода януари 2012 - юни 2014 г. има само три случая на обжалвани постановления за настаняване над 24 часа, като две от тях са отменени от по-горестоящата
прокуратура. И трите случая касаят настаняване в ДВНМН – Пловдив. Началникът
на дома сподели, че той сам е подпомогнал децата при написването на жалбите.
2.4. Материални условия
ДВНМН се намират в големи градове. Сериозен проблем с местоположението
възниква при ДВНМН – Пловдив. Той се помещава на територията на бивша почивна
база на МВР, която е добре поддържана, но извън рамките на града, на изолирано и
трудно откриваемо и достъпно за посетителите място.
Капацитетът на домовете варира между 18 и 22 места. В ДВНМН се спазва
принципът на разделяне на децата по пол в спалните помещения. Възрастовият диапазон на децата, които могат да се настанят в една институция, обаче е твърде широк - от шест до 18 години. Това води до невъзможност за постигане на ефективно
отделяне по възраст, особено там, където има само по една спалня за момичета и
една за момчета, като например в ДВНМН – София. В три от институциите има обособени специални стаи за настаняване на деца с мярка за полицейска закрила, което
при необходимост позволява отделянето на деца - жертви на насилие от такива, извършители на антисоциални прояви. 3
Материалните условията на настаняване в петте институции са сравнително
добри с изключение на състоянието на сградния фонд на тези в гр. София и гр. Гор1 CEDH, A. et autres c. Bulgarie, no51776/08, Arrêt du 29 novembre 2011, § 105.
2 CEDH, A. et autres c. Bulgarie, no 51776/08, Arrêt du 29 novembre 2011, § 107-108.
3 ДВНМН – София, Пловдив и Горна Оряховица.
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на Оряховица. ДВНМН – София се помещава на два етажа от стара триетажна къща в
лошо общо състояние.1 Сградата на ДВНМН – Горна Оряховица е също много стара и
има нужда от основен ремонт. Там липсват адекватни условия за настаняване и грижа за деца. По думите на служители, в този дом вече няма дарения и служителите
поддържат сградата с подръчни и лични средства. През последните години в някои
от домовете (ДВНМН – Пловдив, София и Варна) са извършени частични ремонти с
финансовата подкрепа на Международната организация по миграция.
Капацитетът на спалните помещения е между 4 и 10 места, като леглата са
двуетажни. С изключение на ДВНМН – Бургас, спалните са добре осветени и, въпреки решетките, достъпът до естествена светлина е достатъчен, но децата нямат право
да остават денем в тях. Спалните в ДВНМН – Пловдив имат вид на затворнически
килии, като вместо с врати са преградени с метални решетки и не разполагат с
изкуствено осветление. Пак там на децата е изрично забранено да внасят предмети
и лични вещи в спалните. В ДВНМН – София осветлението в спалните не се изгася
цяла нощ, за да могат полицейските служители да следят чрез видеонаблюдение
действията на децата.
Помещенията в домовете са чисти, като за хигиената се грижат хигиенисти и
самите деца. Домовете обикновено разполагат с всекидневна, оборудвана с малка
библиотека, маси и столове, телевизор и друга мебелировка, често остаряла. Всички
ДВНМН разполагат с изолатори за здравни и/ или дисциплинарни нужди. 2 Помещенията за деца с полицейска мярка за закрила са в осезаемо по-добро състояние от
тези, в които се настаняват задържани деца.
Отоплението се осигурява по различен начин – климатици, електрическо парно, и като цяло домовете разполагат с топла вода по всяко време. Не се полагат достатъчно усилия от страна на служителите за поддържане на личната хигиена на
задържаните деца. Настанен в ДВНМН – Пловдив сподели, че не са му осигурени
четка и паста за зъби, въпреки че към момента на посещението на БХК престоят му
надвишаваше един месец. В ДВНМН – София като хигиенен материал се осигурява
само сапун. Дете, настанено в ДВНМН – Варна, сподели, че не се е къпало от момента
на настаняването му, а просто са му предоставени дрехи за ползване. Дете, настанено в ДВНМН – Горна Оряховица, споделя, че рядко има възможност да ползва банята.
Достъпът на децата до санитарните помещения нощно време е проблематичен. Стаите, където се настаняват деца, извършили противообществени прояви, се
заключват вечер и ходенето до тоалетната става само след повикване на дежурния
полицай. В интервю малолетно момче, задържано в ДВНМН – Пловдив, сподели, че
за физиологичните нужди през нощта се налага да използва пластмасова кофа, поради ограничения в достъпа до санитарните помещения. По думите на служителите,
стаите на деца - жертви не се заключват вечер. Не това установи БХК. Дете, настанено в ДВНМН – Варна, което е под полицейска защита, свидетелства, че също стои
постоянно заключено – и в спалното помещение, и в занималнята, и за да отиде до
тоалетната иска разрешение от служителите.
Храната в домовете се доставя от различни места – от затвора (ДВНМН – София), столовото хранене на МВР (ДВНМН – Пловдив), социална кухня (ДВНМН – Бургас) или чрез доставка от магазинната мрежа. 3 Храната, която се осигурява на децата
в ДВНМН – Варна и ДВНМН – Бургас, е изцяло от консерви, които се претоплят преди
1 Първият етаж от къщата, която се ползва за ДВНМН в град София, е частен дом. Сградата е разположена в
непосредствена близост до жилищен блок, който буквално е „надвиснал“ над къщата.
2 По тази тема вж. т. 2.8. „Дисциплинарна практика“.
3 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи по реда на ЗДОИ с Решение № 812104 от
26 август 2014 г.
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сервиране. В ДВНМН – Горна Оряховица храната се доставя от магазинната мрежа,
като по думите на персонала за децата винаги има осигурен „поне хляб и кашкавал“.
Няма специално меню за децата и въпреки че не се настаняват деца под 6-годишна възраст, изискващи специално хранене, израстващите деца имат нужда от поразлична диета от възрастните. През август месец столът на МВР в гр. Пловдив е
затворен и тогава за децата се приготвят замразени храни. Храненето през лятото
там е два пъти на ден. Децата, които имат средства, могат да закупят допълнителна
храна и напитки чрез служителите. Дете, настанено в ДВНМН – гр. София, споделя,
че рядко присъства месо в менюто, но като цяло е доволен от храната. Подобно на
затворите, на децата в ДВНМН не се осигуряват вилици за хранене.
При настаняване на дете в ДВНМН то получава дрехи от дома, а неговите
се хигиенизират и предоставят на настанения при напускане на институцията. За
набавянето на дрехи няма предоставен бюджет, а наличните дрехи са от минали
дарения или са донесени от служителите. Дете, с което БХК се срещна в ДВНМН –
Пловдив, бе облечено с пижама, като заяви, че не му разрешават да носи собствените
си дрехи. Настанено в ДВНМН – София момче разполагаше със собствени дрехи, а
на дете в дома в гр. Варна му бяха предоставени стари, но запазени и хигиенизирани дрехи за времето на престой в институцията. Дете, настанено в ДВНМН – Горна
Оряховица, бе облечено в стари и мръсни дрехи. Видимо личеше, че не са положени
нужните усилия от страна на служителите за поддържане на личната му хигиена.
Един от проблемите, очертани от персонала, е, че като структури на МВР
ДВНМН не могат да приемат дарения, включително под формата на средства за хигиена или хранителни продукти и дрехи за настанените деца.
2.5. Медицинско обслужване
Децата, задържани в ДВНМН, имат право на „безплатно лечение, което включва и безплатни лекарства, когато са предписани от лекар“.1 Лечението най-често се
осигурява от вътрешно за институцията медицинско лице – медицинска сестра, като
смените са само дневни. До септември 2013 г. в ДВНМН – Варна е имало и щатен детски психиатър, който обаче е напуснал. Единствено в ДВНМН – Бургас няма медицински персонал и здравната грижа се поема от медицинската служба към Областна
дирекция на МВР и екипи на „Бърза помощ“.
При настаняване децата преминават през базов медицински преглед, който се
състои от преглед за краста, въшки и бълхи, както и се описват охлузвания, рани, белези или татуировки, както и от разговор относно заболявания и други медицински
проблеми. Някои деца идват с предварително изготвена медицинска документация,
включително и болнични епикризи. По думите на началничката на ДВНМН – Варна,
това най-често са деца, които преди това са били задържани в РУП.
Нощно време няма медицинско лице на разположение в домовете. При
възникване на извънредни спешни случаи се разчита на екипите на „Бърза помощ“.
Родителите или настойниците не винаги се уведомяват при повикване на бърза помощ, а има случаи, при които родителите не могат да бъдат открити. Съществува
проблем и с осигуряването на информирано съгласие за извършване на медицински
интервенции, като началничката на ДВНМН – Варна споделя, че в някои случаи се
налага тя да дава такова съгласие в разрез със законовата рамка. 2

1 Правилник за организацията и работата на ДВНМН (1998), чл. 11, т. 3.
2 Режимът на даване на информирано съгласие по отношение на непълнолетни и малолетни е изчерпателно
описан в Закона за здравето, като такова се дава от родител или настойник и в изключителни случаи от дирекция
„Социално подпомагане“. За повече информация вж. Закон за здравето (2005), чл. 87.
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В ДВНМН се настаняват и деца със сериозни медицински проблеми. Така
например през 2013 г. в ДВНМН – Пловдив е имало няколко случаи на деца с епилепсия. В ДВНМН – София бяха регистрирани и няколко случаи на самонаранявания,
гладни стачки, буйстващи и агресивни деца. По думите на персонала на ДВНМН, в
кризисни ситуации персоналът се старае да проведе разговор/ беседа с детето и да
дискутират причините, довели до това. В случаи с деца, които буйстват или изпадат
в наркотични кризи, на децата се дават таблетки Валериана1 (ДВНМН – Пловдив) или
се поставят инжекции Diazepam 2 , докато се овладее положението (в рамките на 24
часа). Не е ясно какви са последващите действия.
По нареждане на началника на дома децата могат да се подлагат на психо-педагогически изследвания. В ПОДДВНМН няма изискване за търсене на родителско
съгласие преди извършване на изследването. За 2013 г. са били извършени 94 изследвания, от които 19 пълни и 75 частични. Резултатите показват, че при изследваните деца са установени: 11 – „психопати“, 10 – „наркомани“, 9 – „с неврози“, 1 – „с
психози“, 1 – „олигофрени“, 33 – „други заболявания“.3 Терминологията, използвана
в изследванията, е силно остаряла и крайно унизителна спрямо децата.
Според медицинските служители в ДВНМН в София и Пловдив, случаите на
деца, които са в наркотична абстиненция или наркозависими, са намалели през
последните години. Според Правилата от Хавана, освен програми за превенция на
употребата на наркотични вещества в местата за задържане и лишаване от свобода,
домовете би трябвало да разполагат и с програми за детоксикация.4 Дете, което е наркозависимо, може да бъде пренасочено към специалисти, но често медицинските
лица в домовете не са наясно дали съществува метадонова програма и по какъв
начин детето може да бъде включено/ регистрирано
В някои от домовете медицинските лица провеждат здравни беседи на теми
като безопасен секс. Понякога психолози или неправителствени организации също
посещават домовете, за да организират и изнасят семинари за персонала на тема
деца в кризисни центрове или жертви на трафик.
Като цяло по време на престоя си в ДВНМН децата нямат достъп до независимо външно обслужване, което би било гарант за установяване на случаи на малтретиране и насилие както в рамките на престоя в ДВНМН, така и в случаи на претърпени вреди по време на задържане в полицейско управление и конвоиране.
2.6. Дейности и образование
Без значение на възрастта и продължителността на престоя в ДВНМН задържаните нямат достъп до организирана образователна дейност. В ДВНМН – Пловдив например изследователите на БХК се срещнаха с момче на 13 г., т.е. в задължителна училищна възраст, задържан за срок до два месеца. През целия този период
той няма възможност да посещава училищни занятия. Професионално обучение или
работилници, в които да се изучават определени занаяти или умения, също няма.
Според общата програма на домовете, в тях се провежда корекционно-възпитателна работа с настанените, която се изпълнява обикновено от психолог и/ или
педагог, назначен на щат в дома. Служителите в ДВНМН заявяват, че корекционно-възпитателна работа се извършва единствено в случай, че детето е настанено за
1 За повече информация вж. лекарствена характеристика на медицинския препарат Валериана, одобрена от
Изпълнителната агенция по лекарствата: http://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/ss9407q.pdf.
2 За повече информация вж. лекарствена характеристика на медицинския препарат Diazepam, одобрена от
Изпълнителната агенция по лекарствата, достъпна на:
http://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/img_3462.pdf.
3 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Криминална полиция“ по
реда на ЗДОИ с Решение № 8121p-14829 от 5 август 2014 г.
4 Havana Rules, Rule 54.
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по-дълъг период (над 24 часа). Когато се налага и има нужда от консултация с психолог, се провеждат беседи. Провеждат се и индивидуални консултации с всяко дете,
което има наложена мярка полицейска закрила, и то не участват в груповите занимания. Интервюираните в ДВНМН деца обаче не споменават за провеждането на
корекционно-възпитателни дейности с тяхно участие.
За настанените в ДВНМН престоят на открито е ограничен. Съгласно нормативната уредба, децата в дома имат право на престой на открито поне по три часа на
ден. Не всички домове разполагат с градина или площадка, където децата могат да
играят на открито. Дете, настанено в ДВНМН – София, разказва, че излиза в двора на
сградата, който е изключително малък, между половин и един час на ден, но когато
липсват достатъчно служители, не му разрешават престой на открито. Обикновено
то излиза когато присъства служител от мъжки пол, но на конкретния служител,
както разказва детето, му се налага често да придружава деца и да отсъства. Така
детето прекарва дни в дома без да излиза. Друго дете, настанено в ДВНМН – Горна
Оряховица, свидетелства, че от деня на задържането му до посещението на БХК не е
излизало в двора на институцията. Дете, настанено с полицейска закрила в ДВНМН
– Варна, също разказва, че не е излизало от момента на постъпването му. То е под
полицейска закрила и се оплаква от факта, че постоянно е само, а в този момент има
нужда да общува с някого и да прави нещо, за да се откъсва от мислите за случилите
му се неприятности.
По време на престоя в ДВНМН децата прекарват деня затворени в едно единствено помещение. В ДВНМН – София децата се помещават в дневна, в която прекарват по-голяма част от деня. Това помещение се ползва едновременно за дневна, занималня и столова. Дете, настанено в този дом, разказва, че ползва интернет в същото
помещение, като не му е разрешен достъпа до социални мрежи. В ДВНМН – Пловдив
децата се помещават в т.нар. „голяма дневна“, която също служи за занималня, телевизионна и прекарват по-голяма част от деня там. В ДВНМН – Варна децата също
прекарват по-голяма част от деня в занималнята пред телевизора. Основното занимание на интервюираните деца, настанени в ДВНМН, е гледането на телевизия.
Другите занимания, по техни думи, почти не се провеждат, а ако има такива, са по
тяхна лична инициатива - игра на карти, ползване не компютър, четене на книга и
други занимателни игри. Някои от децата рисуват, като използват наличните материали в дома.
Служители от ДВНМН – Пловдив разказват, че децата могат да участват в организирани дейности, като озеленяване с цветя и дръвчета, косене на трева, варосване,
чистене на сняг, но тези занимания са по желание и задължителен труд няма. В
ДВНМН – София децата се включват активно в поддържане на хигиената на помещенията. Децата в ДВНМН – Пловдив и София задължително измиват чиниите си след
всяко хранене. Дете, настанено в ДВНМН – Горна Оряховица, разказва, че е отказало
да се включи в дейност по поддържане на хигиената и за това един от служителите
на дома го ударил два пъти силно в корема. Детето не се оплакало за случилото се.
2.7. Контакти с външния свят
Децата имат право на свиждания, които, по думите на служителите, могат
да бъдат по всяко време. Свижданията се провеждат с разрешение на началника и в
присъствие на психолог. Местоживеенето на 73% от настанените в ДВНМН през 2013
г деца. се различава от местонахождението на институцията, в която са задържани.
Сам по себе си този факт предполага трудности за поддържане на редовни контакти
между задържаното дете и близките му.
Както вече беше споменато, ДВНМН - Пловдив е разположен извън населеното
място, много трудно достъпен е и няма удобна връзка с публичния транспорт. Това
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е съществена пречка за осъществяване на редовни посещения от близки на децата,
задържани в институцията.
Някои от домовете разполагат с компютър и интернет връзка, което позволява
на децата да поддържат връзка с родители и приятели. В дома има телефон, от който
децата могат да звънят. Разполагат и с телефонните номера на ИДПС и социалната
служба. По думите на дете, настанено в ДВНМН – София, то „по принцип“ има право
на телефонни обаждания, само на стационарен номер, но предимно родителите му
осъществяват връзка с него. До сега е ползвало само веднъж телефона на дома, под
наблюдението на служители. Дете, настанено вече около 20 дни в ДВНМН – Горна
Оряховица, не е контактувало с роднини, нито някой от семейството му е идвал на
свиждане.
При настаняването на деца, които не са български граждани, се уведомява съответното посолство и детето бива предавано на консула. Имало е случай с момиче
от Полша, което е било предадено в посолството.
В някои от домовете децата са посещавани от неправителствени организации
от България и чужбина, като „Лекари без граници“.
2.8. Дисциплинарна практика
ПОДДВНМН предвижда следните наказания, които могат да се определят на
децата при неспазване на вътрешния ред в дома: мъмрене, предупреждение и изолиране до три денонощия в самостоятелна стая.1 Наказанието се налага с писмена
заповед на началника на ДВНМН. Забранено е „налагането на наказания, свързани с
физическо насилие и лишаване от храна, вода и физиологични нужди“. 2 В нормативния акт липсват базисни процесуални гаранции за осигуряване на справедлив дисциплинарен процес, като например право на изслушване на детето, право на достъп
до правна помощ, задължение за уведомяване на родител или друг законен представител или орган по закрила на детето, право на обжалване.
БХК не констатира нито един случай на официално регистрирано дисциплинарно наказание, наложено на дете. Същевременно, началниците на институциите
споделиха различни използвани от тях методи за наказание при лоша дисциплина,
конфликти с други настанени или опити за бягство. Такива мерки в ДВНМН – София
например са наказване със стоене мирно до стената, „затваряне в стаята“ като форма
на изолация, отказ за закупуване на хранителни стоки от магазини при изявено желание от страна на децата, забрана за гледане на телевизия.3
В ДВНМН – Бургас, Горна Оряховица и Пловдив се налагат дисциплинарни
наказания „изолиране в самостоятелна стая“. В ДВНМН – Бургас наказанието се
изпълнява в два тесни изолатора, оборудвани само с по два дървени нара, в които
не прониква естествена светлина. Стаята, пригодена за изолатор в ДВНМН – Горна
Оряховица, е също с ограничен достъп до естествена светлина и в лошо материално
състояние. Използва се в ситуации, в които, както споделят служителите, „детето
буйства“, за не повече от час. Наказанието се налага с вътрешна заповед, издадена от
началника на дома. Изолаторът в ДВНМН – Пловдив също е тъмен, без пряк достъп
на естествена светлина, с разположено в него легло на два етажа. Единичната изолация е форма на физическо ограничаване, която може да окаже тежки последици
върху психическото здраве и е недопустима по отношение на ненавършили пълнолетие лица.

1 Правилник за организацията и работата на ДВНМН (1998), чл. 25, ал. 1.
2 Ibid, чл. 25, ал. 4.
3 Информация от интервю, проведено с началничката на ДВНМН – София на 27 август 2013 г.
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В информационния масив на МВР е регистриран единствен случай на използване на помощни средства – белезници, по време на конвоиране на непълнолетно
лице от служители на ДВНМН – София.1
2.9. Персонал
Персоналът в дома се състои обикновено от началник, педагог, психолог, медицинско лице, хигиенист, шофьор. Освен постоянния персонал има и дежурни полицаи, обикновено по двама на смяна. Те обслужват дома за временно настаняване
на дежурства от по 24 часа. Единият полицай, който още се нарича евакуатор, предприема пътуванията в рамките на деня, за да закара съответното дете до зададената
му дестинация. Другият полицай е на пост 24 часа в дома и отговаря за приема и
настаняването на непълнолетните в институцията.
В ДВНМН – София служителите споделиха, че разполагат с достатъчен персонал и работата е разпределена равномерно. Служителите в домовете в страната не
винаги са удовлетворени от заплащането, като текучеството е най-голямо при дежурните полицаи. Длъжностната характеристика на наеманите служители не винаги се спазва, а понякога е толкова общо формулирана, че позволява на хора без опит
с деца да заемат длъжността.
В ДВНМН – Пловдив съществува задължение служителите да завършат специализиран курс в Академията на МВР за работа с деца и деца правонарушители.
МВР също провежда обучение за стрелкова подготовка, по физическа подготовка и
по полицейска лична защита. Всяка тема е с продължителност от 45 мин. По-характерни теми са: ЗМВР, Правилник за устройството и дейността на МВР, Указ № 904 за
борба с дребното хулиганство, ПОДДВНМН, Правила за вътрешния ред на ДВНМН,
ЗБППМН, Наредба за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила и
всички инструкции, касаещи дейността на служителите. 2 Резултатите от обучението
са повишаване на информираността и компетентността на служителите за вземане
на адекватни решения и недопускане на нарушения при приемане на малолетни и
непълнолетни лица и в работата си с тях. В някои от домовете (в Пловдив и Бургас)
споделиха, че служителите им участват в обученията на МВР. В миналото МВР са организирали и семинари на тема дискриминация и детска престъпност, но не всички
служители са имали възможност да участват. Също така по своя инициатива служителите в домовете понякога сами организират вътрешни обучения.
Има случаи на наложени дисциплинарни наказания на служители на ДВНМН,
допуснали бягства на деца от институциите, както и за осъществени от тях „неправомерни действия по настаняване на непълнолетно лице“.3
2.10. Дискриминация и други нарушения на основните права
Относно зачитане правото на личен живот и лично пространство по време на
посещение в ДВНМН – София се установи, че в спалните помещения има поставено
видеонаблюдение и през нощта настанените спят със светнати лампи, за да може да
се следи за евентуални опити за бягство. Децата, настанени в ДВНМН – Горна Оряховица, също са под постоянно видео наблюдение в спалните помещения. По думите
на интервюирани в ДВНМН – София и Горна Оряховица деца, те не могат да изказват
свободно мнението си пред служителите, защото се страхуват от последствия.
Събираната от МВР статистическа информация относно преминалите през
ДВНМН деца съдържа остаряла, обидна и стигматизираща децата терминология.
1 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи по реда на ЗДОИ с Решение № 812104 от
26 август 2014 г.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Така например Отчетът за дейността на домовете за временно настаняване
на малолетни и непълнолетни през периода 1 януари 2012 - 30 юни 2014 г. (Образец
№ 7) съдържа графите „цигани“, що се отнася до етническата принадлежност на децата, и „психопати“, използвана за целите на провежданите в домовете психо-педагогически прегледи.1 Същият образец съдържа и графата „олигофрени“ 2 – диагноза,
която от години не се използва в Международната класификация на болестите, в
сила за България от 2005 г.3
БХК получи данни, че върху дете, настанено в ДВНМН – Горна Оряховица, е
упражнено физическо насилие при отказа му да участва в хигиенизирането на помещения на територията на дома. Според думите на детето, служител му е нанесъл
два удара с юмрук в корема, за да го принуди да почисти стаята. Детето споменава,
че същият служител има лошо отношение и се държи предизвикателно и агресивно.
2.11. Инспекции
ДВНМН подлежат на инспекции от вътрешни за системата на МВР органи,
както и външни независими институции.
За периода януари 2012 – юни 2014 г. централните и областните структури на МВР4 са осъществили общо 11 проверки в ДВНМН, като в ДВНМН – София
са извършени четири проверки,5 в ДВНМН – Бургас са били пет, в ДВНМН – Пловдив и ДВНМН – Варна по една, а в ДВНМН – Горна Оряховица нито една.6 Само при
една от проверките, извършена от Инспектората към МВР по сигнал на ДАЗД, е
констатирано нарушение.7
Освен това, звено „Държавен здравен контрол“ към дирекция „Управление на
собствеността и социалните дейности“ осъществява санитарно-хигиенен контрол
включително на местата за задържане към МВР. Текущият здравен контрол пък се
упражнява и от началниците на медицинските служби на Медицинския институт
на МВР. 8 За периода януари 2012 - юли 2014 г. домовете са посещавани от сектор ДЗК
с различна регулярност. Например в ДВНМН – Бургас са извършвани проверки четири пъти в годината, докато в други, като ДВНМН – Пловдив, е извършена само една
проверка годишно.9
Резултатите и констатациите от извършваните от структурите на МВР инспекции и проверки не се обявяват публично. Така дори и да бъдат установени
нарушения, обществото няма да научи за тях и не би могло да изисква тяхното отстраняване.

1 Ibid.
2 Ibid.
3 Министерство на здравеопазването (2005), Наредба за въвеждане на класификационни статистически системи
за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури (Загл. изм. –
ДВ, бр. 75 от 2014 г.), достъпна на: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135496837. Международната класификация на
болестите, 10-та ревизия, може да бъде намерена тук: http://ncphp.government.bg/2011-08-17-20-11-05.html.
4 Сред тях са дирекция „Инспекторат“ към МВР; сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ , отдел
„Криминална полиция“ на ОД МВР; отдел „Охранителна полиция“ на ОД МВР, сектор „Човешки ресурси“ на ОД
МВР.
5 По информация в ДВНМН – София са извършени и 28 проверки от началника на ДВНМН. Информация,
получена от Министерство на вътрешните работи по реда на ЗДОИ с Решение № 812104 от 26 август 2014 г.
6 Ibid.
7 Виж и т. 2.2. „Настаняване“.
8 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи, Медицински институт към МВР по реда на
ЗДОИ с Решение 82121в-6932 от 22 август 2014 г.
9 Ibid.
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ДВНМН подлежат на инспекции и от страна на Централната комисия за борба
с противообществените прояви.1 По думите на началничката на ДВНМН – Варна, в
дома никога не е идвал член на централната комисия. Друг орган, който осъществява надзор по законността на настаняването, е прокуратурата. В ежегодните си доклади обаче нито ЦКБППМН, нито прокуратурата упоменават осъществяването на
каквато и да е тяхна дейност, свързана с ДВНМН.
Що се отнася до външен контрол, през 2012 г. и 2013 г. ДВНМН не са били обект
на инспекция от страна на омбудсмана на Република България в качеството му на
Национален превантивен механизъм (НПМ). 2 За периода 2010 – 2014 г. Европейският
комитет за превенция на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне и наказание (КПИ) е посетил само ДВНМН – Варна през 2010 г., като КПИ няма специални
препоръки и констатации за ДВНМН.3
Децата в ДВНМН не се разпознават от държавните институции като уязвими. Държавната агенция за закрила на детето не осъществява институционален
контрол върху работата на ДВНМН, условията там и третирането на малолетните и
непълнолетните. Така, на практика няма инспектиращи или проверяващи органи,
които да осъществяват постоянен и навременен контрол по спазването на правата на
децата в ДВНМН,4 което е предпоставка за нарушения и произвол.

1 Правилник за организацията и работата на ДВНМН (1998), чл. 4, ал. 3.
2 Омбудсман на Република България (2013), Годишен доклад на омбудсмана на Република България за дейността му
през 2012 г. като Национален превантивен механизъм. Омбудсман на Република България (2014), Годишен доклад
на омбудсмана на Република България за дейността му през 2013 г. като Национален превантивен механизъм,
достъпен на: http://www.ombudsman.bg/documents/prevantiven%20mehanizam%202014.pdf.
3 CPT (2012), Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out from 18 to 29 October 2010, p. 23.
4 На министъра на вътрешните работи не е специално вменена функция да осигурява спазването на правата на
децата. Съгласно Закона за закрила на детето отговорностите на министъра на вътрешните работи като орган за
закрила са единствено да „а) осъществява предоставянето на полицейска закрила на дете чрез специализираните
органи на Министерството на вътрешните работи; б) участва в осъществяването и контрола на специализираната
закрила на деца на обществени места; в) осъществява контрол по отношение на преминаването на деца през
българската държавна граница“. Закон за закрила на детето (2000), чл. 6а, ал. 4, т. 2.
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В. Специализирани социални
институции и социални услуги

1. Домове за деца, лишени от
родителска грижа

Домовете за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), са институции за деца,
които предоставят социални услуги по отглеждането и възпитанието им. Там се настаняват деца на възраст от 3 до 18 г., за които са изчерпани възможностите за отглеждане
в семейна среда, което се преценява от дирекциите за социално подпомагане и от съда. На
практика около 50% от децата и младежите, които живеят в тях, са диагностицирани
с някакво увреждане/ заболяване, макар това да не е критерий за настаняването. Децата нямат възможност да вземат решения, да обжалват настаняването си, да защитят
правата си.
Материалните условия, отношението на служители и учители и образованието
на настанените деца са крайно незадоволителни. Те са резултат от тежките условия
на труд (ниско заплащане, липса на обучение и супервизия, неадекватно съотношение на
деца и персонал), липсата на мотивация и перспектива за работещите в тези домове. Насилието, конфликтите, наказанията са ежедневие, а смислените дейности и занимания
са рядкост. Проверките от отговорни институции са формални и не водят до спазване
на най-добрия интерес на децата.
1.1. Обща информация
Домовете за деца, лишени от родителска грижа, са институции за деца, които
предоставят социални услуги по отглеждането и възпитанието на деца в риск.1 Те
се управляват от кмета на общината, на чиято територия са разположени, който е
и работодател на служителите в тях. Настаняването в тях не е свързано със здравословното състояние или с каквито и да е особености на поведението на децата.
ДДЛРГ са наследници на институции за деца сираци, т.нар. „сиропиталища“, макар
че понастоящем в тях се настаняват много по-широк кръг деца и само под 2% деца с
починали родители. Те се разделят на два типа – за деца на възраст от 3 до 7 г. и за
деца от 7 до 18 г. (максимум до 20 г. – до завършване на средно образование). Обект на
изследване от БХК бяха условията и режимът на настаняване във втория тип институции, тъй като при тях в редица случаи може да се говори за лишаване от свобода,
1 Според ЗЗДет. дете в риск е: дете, чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или
чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа; което е жертва на злоупотреба,
насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън
семейството му; за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено,
интелектуално и социално развитие; което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания,
констатирани от специалист; за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от
училище. Закон за закрила на детето (2000), Допълнителни разпоредби, § 11.
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поради способността на много настанени деца да формират мнение и да изразяват
желание/ нежелание да пребивават там. Изследователи на БХК извършиха мониторингови посещения в пет ДДЛРГ за деца от 7 до 18/ 20 г. – ДДЛРГ „Асен Златаров“ и
ДДЛРГ „П. Р. Славейков“ в София, ДДЛРГ „Мария Луиза“ и ДДЛРГ „Олга Скобелева“ в
Пловдив и ДДЛРГ „Христо Райков“ в Габрово.
В ДДЛРГ се настаняват деца на постоянна и седмична грижа, както и деца с
дневен престой или с наложена от МВР мярка за полицейска закрила.1 В процеса
на деинституционализация, както и поради понижаващата се раждаемост, броят на
ДДЛРГ и броят на настанените в тях деца драстично намалява. За период от 13 години домовете от 102 намаляват на 53, а децата от 7145 общо за цялата страна достигат
бройката от 1851, като 1535 от тях са настанените в домове за деца от 7 до 20 години. 2
Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България“
предвижда до 2025 г. всички деца да бъдат изведени от институциите.3 Към края на
2013 г. профилът на децата в ДДЛРГ за деца от 7 до 20 г. е следният:
Фигура № 3
Деца и младежи
в ДДЛРГ (7-20 г.)
към 31.12.2013 г. в
проценти

Деца на
институционална
грижа (7-18 г.)

9%
10%

Източник: ДАЗД

Деца на седмична
грижа

58%
23%

Младежи на
институционална
грижа (18-20 г.)
Деца на дневна
грижа

Въпреки закриването на тези домове и драстичното намаляване на броя на
децата в тях, настанявания продължават да бъдат осъществявани. Предстои всички
ДДЛРГ да бъдат заместени с нова форма на резидентна услуга в общността, т.нар.
центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ).4
1.2. Настаняване
През 2013 г. в ДДЛРГ за деца от 7 до 18 г. има 343 новопостъпили.5 От всички
настанени в ДДЛРГ 80% попадат там със заповед на Агенцията за социално подпомагане (АСП).6 По информация на ДАЗД, 60% от децата през 2013 г. постъпват в
ДДЛРГ от биологичните си семейства, 2% - от настойници или попечители, а оста1 Министерство на труда и социалната политика и Министерство на образованието и науката (2007), Правилник
за организацията и дейността на домовете за деца, чл. 10.
2 Информация, получена от Държавна агенция за закрила на детето по реда на ЗДОИ със Заявление № 14-00-37
от 31 март 2014 г.
3 Министерски съвет (2010), Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България“,
с. 7, достъпна на: http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1026.
4 Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане (1998). Според правилника „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.
5 Информация, получена от Държавна агенция за закрила на детето по реда на ЗДОИ със Заявление № 14-00-37
от 31 март 2014 г.
6 Ibid.
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налите са деца, преминали от други институции или услуги. Преминаващите деца
носят белезите на трайна институционализация и са сред тези с най-затруднено социално включване. Децата роми, настанени в тези институции през 2013 г., са били
близо три пъти повече от децата от български етнос.1 Това съотношение е устойчиво
през годините.
Ръководен принцип съгласно Закона за закрила на детето е отглеждането на
деца да се осъществява в семейна среда, а настаняването в ДДЛРГ да се предприема
в краен случай, при изчерпани всички други възможности за интервенция. 2 Водещи
мотиви при настаняване на деца, идващи от семейна среда, са лошите материални
условия на живот, ниският родителски капацитет и невъзможността на родителите
да полагат грижи за детето. Много често бедността се явява като единствен мотив
за извеждане на дете от семейната среда, но този подход е погрешен и води до допълнително задълбочаване на уязвимостта сред членовете на най-маргиналните
групи в обществото. Вместо това, държавата трябва да положи усилия в посока прилагането на други социални и икономически мерки за подпомагане на семействата
да излязат от състоянието на бедност.3 Следва да се отбележи също, че извеждането
от семейна среда и настаняването в ДДЛРГ понякога се обосновава и с нуждата от
превъзпитание и справяне с противообществени прояви.4
Първоначално, настаняването в ДДЛРГ най-често се извършва посредством
временна административна мярка за закрила, наложена със заповед на директора
на ДСП.5 Дирекция „Социално подпомагане“ (Д„СП“) определя населеното място и
конкретната институция, в която да се настани детето. Няма нормативно изискване
за настаняване в близост до местонахождението на семейството (ако има такова),
така че да се запази емоционалната връзка между дете и родители или близки. Профилирането на ДДЛРГ също не е предвидено в закона. При значителен брой деца се
наблюдава паралелно настаняване в ДДЛРГ и в друга специализирана институция или резидентен тип услуга, при което децата фактически живеят извън дома
си. Такива са случаите на деца, настанени във ВУИ или СПИ, посещаващи оздравителни училища, специални учебно-професионални центрове или изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“.6
Продължителността на настаняването в ДДЛРГ се определя от съда в рамките на конкретен срок – до навършване на 18 г., или безсрочно – до отпадане на
основанията за мярката за закрила. Отговорност да следи за отпадане на причините
за мярката за закрила има ДСП по местонахождение на ДДЛРГ, а не ДСП, оценила
първоначалния риск и инициирала настаняването. Този факт се отразява негативно
върху темповете на извеждане на деца от институциите и успешната им реинтеграция в семейството.7
През 2013 г. от домовете са излезли 561 деца, като таблицата по-долу представя
броя на напусналите по видове причини за напускане.

1
2
3
4
5
6

Ibid.
Закон за закрила на детето (2000), чл. 3, т. 2.
CRC, Report on the Fortieth Session (Geneva, 12 to 30 September 2005), CRC/C/153, § 658-659.
Районен съд – Силистра, Решение № 226 от 25 април 2014 г. по ГД № 531/2014 г.
Закон за закрила на детето (2000), чл. 27, ал. 1.
Информация, събрана от БХК в хода на изследването от интервюта с деца, настанени в ДДЛРГ, ВУИ и СПИ и от
интервюта с директори на ДДЛРГ, ВУИ и СПИ.
7 Интервю с директорката на ДДЛРГ „Асен Златаров“, проведено на 3 юли 2014 г.
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Таблица № 16: Брой напуснали ДДЛРГ по причини през 2013 г.
Реинтегрирани
Напуснали поради пълнолетие
При приемни семейства
При близки и роднини
ЦНСТ
Осиновени/ одъщерени
Друга институция
Преходно жилище
ВУИ
СУПЦ
СПИ
Друго

133
119
84
47
37
34
22
14
10
9
7
45

Източник: ДАЗД
1.3. Съдебен контрол и правна помощ
Съдебният контрол за спазване на фактическите и правните основания за настаняване на дете в институция е основна гаранция срещу противозаконното и произволното настаняване. Според закона, до един месец след издаване на заповедта
за временно настаняване ДСП прави искане до съда за разглеждане на мярката по
закрила, а съдът има задължение да разгледа делото „незабавно“ и да се произнесе
с решение до един месец.1 По думите на директорите на домовете, нормативните
срокове не се спазват и се наблюдава огромно забавяне при подаването на молба от
ДСП за настаняване на детето по съдебен ред, насрочването и разглеждането на
делата. Същото се констатира и при преглед на съдебната практика. Така например,
малолетно момиче е настанено в ДДЛРГ – Панагюрище със заповед за спешно настаняване на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – София от юни 2007
г. Съдебното настаняване на детето е факт с решение на Районен съд – Панагюрище
едва 4 години по-късно – през юни 2011 г. 2 В друг случай, малолетно момиче остава
с временна мярка за настаняване по административен ред в ДДЛРГ - Шумен повече
от две години, докато в един момент ДСП не решава да инициира настаняване по
съдебен ред.3
С императивни разпоредби ЗЗДет. въвежда процесуални гаранции за участие на детето в производства, които засягат негови права и интереси.4 На базата на
преглед на съдебната практика по настаняване в ДДЛРГ се констатира, че тези гаранции не винаги се съблюдават. В някои случаи правото на детето да бъде изслушано лично и да изрази мнение по отношение предприеманата спрямо него мярка
за закрила се пренебрегва.5 За участие на детето в съдебното производство съдът
обикновено служебно назначава особен представител – адвокат. Съгласно общите
правила на гражданския процес, малолетните са недееспособни и се представляват
от родителите си. Непълнолетните извършват сами съдопроизводствени действия,
но с одобрението на родителите си. Необходимост от особено процесуално предста1
2
3
4
5

Закон за закрила на детето (2000), чл. 27-28.
Районен съд – Панагюрище (2011), Решение № 49 от 2 май 2014 г. по ГД № 67/2011 г.
Районен съд – Шумен (2013), Решение № 399 от 16 май 2013 г. по ГД № 1130/2013 г.
Закон за закрила на детето (2000), чл. 15.
Районен съд – Провадия (2013), Решение № 294 от 22 ноември 2013 г. по ГД № 699/2013; Районен съд – Провадия
(2013), Решение № 242 от 16 октомври 2013 г. по ГД № 655/2013 г.; Районен съд – Плевен (2013), Решение № 1216
от 10 юли 2013 г. по ГД № 1984/2013 г.; Районен съд – Нова Загора (2010), Решение № 26 от 3 февруари 2010 г.
по ГД № 42/2010 г.
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вителство възниква, когато лицето, срещу което трябва да се извършат нетърпящи
отлагане процесуални действия, е процесуално недееспособно и което няма законен
представител или попечител, както и когато между представляван и представител
съществува конфликт на интереси.1,2 Така, едновременно с процесуалното представителство, се реализира и правото на детето на достъп до правна помощ. Съдът използва различни законови разпоредби като основания за назначаването на такъв
представител – Закона за закрила на детето, Закона за правната помощ, Гражданския
процесуален кодекс или и трите паралелно.3 Видно от съдебната практика обаче процесуалните представители не са достатъчно активни в ролята си на защитници на
правата и интересите на децата и по правило поддържат искането на ДСП за настаняване.4 Интервюираните деца също споделят, че за първи път се срещат с адвокатите си броени минути преди делото. В същото време, при липса на ясно дефинирано в
закона задължение за назначаване на процесуален защитник, в редица случаи правна помощ изобщо не се предоставя.5
Съдебното решение за настаняване може да се обжалва в седемдневен срок
пред по-горестоящата съдебна инстанция. Съгласно ЗЗДет., децата имат право на
жалба във всички производства, които засягат техните интереси.6 В същото време, за
извършването на валидни съдопроизводствени действия общите правила на гражданския процес изискват малолетните и непълнолетните да действат съответно
чрез или с одобрението на своите законни представители. Така, в хипотезите, при
които представляващите детето поддържат мярката по настаняване в ДДЛРГ или
изцяло отсъстват от производството, се оказва, че за детето е невъзможно самостоятелно да обжалва наложената му мярка за закрила.
Децата, настанени в ДДЛРГ, не са сред изрично изброените в закона лица, които могат да поискат от съда прекратяване на мярката по закрила. Когато законните
представители не могат или са дезинтересирани да инициират такова производство,
каквито са например случаите, когато настойник или попечител е директорът на
ДДЛРГ, децата се оказват без ефективен достъп до съд.
В хода на посещенията БХК констатира, че директорите на ДДЛРГ често не
разполагат със съдебните решения за настаняване на децата, дори и в случаите, в
които съдебно настаняване е имало. Причината е, че ДСП не препраща до тях копия
от съдебните актове, а съдът няма задължение да изпраща преписи от решенията
нито на ръководителите на ДДЛРГ, нито на децата, тъй като те формално не са заинтересовани по делото страни.
1.4. Материални условия
Сградите на посетените домове не отговарят на нуждите на децата. Те са хаотични, прекалено големи, без вентилационни/ климатични системи и непригодени за деца с увреждания. В ДДЛРГ „Христо Райков“ дограмата е стара, а част от
1 Граждански процесуален кодекс (2009), чл. 29.
2 Районен съд – Провадия (2013), Решение № 294 от 22 ноември 2013 г. по ГД № 699/2013 г.; Районен съд –
Панагюрище (2013), Решение № 33 от 14 март 2013 г. по ГД № 20/2013 г.
3 Районен съд – Горна Оряховица (2014), Решение № 223 от 7 май 2014 г. по ГД № 397/2014 г.; Районен съд –
Попово (2011), Решение № 35 от 25 февруари 2011 г. по ГД № 1000/2011 г.,
4 Районен съд – Варна, Решение (номер неизвестен) от 12 август 2014 г. по ГД № 8439/2014 г.; Районен съд –
Панагюрище (2013), Решение (номер неизвестен) от 13 февруари 2013 г. по ГД № 20/2013 г.; Районен съд Попово, Решение № 35 от 25 февруари 2011 г. по ГД № 1000/2011 г.
5 Районен съд – Ботевград (2014), Решение № 96 от 25 април 2014 г. по ГД № 276/2014 г.; Районен съд – Ботевград
(2014), Решение № 13 от 16 януари 2014 г. по ГД № 1490/2013 г.; Районен съд – Ихтиман (2013), Решение № 163
от 25 септември 2013 г. по ГД № 825/2013 г.; Районен съд – Нова Загора (2010), Решение № 26 от 3 февруари 2010
г. по ГД № 42/2010 г.
6 Закон за закрила на детето (2000), чл. 15, ал. 8.
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прозорците – счупени. В ДДЛРГ „П. Р. Славейков“ е настанено незрящо дето, но средата не е пригодена за неговите потребности. Движението на децата в сградите на
някои от институциите е крайно ограничено. Така например вратата към груповото
отделение в ДДЛРГ „Олга Скобелева“, което е част от цял комплекс услуги в сградата,
стои заключена, особено в часовете за самоподготовка. ДДЛРГ „Христо Райков“, гр.
Габрово е разположен на двата последни етажа в несамостоятелна сграда и входната
врата към него е постоянно заключена, а дворно място липсва. В този дом, за да се избягват конфликтите, пораждани от ограниченото движение на децата, служителите
позволяват на настанените да пушат на терасата към телевизионната зала.
Основният критерий за настаняване на деца в една стая е липсата на конфликти. Мнението им за това с кого искат да съжителстват не се взема под внимание.
При конфликт те са настанявани в друга стая, а иначе постоянно и лесно останалите
деца влизат в стаите им. Така децата не възприемат стаите си като лично пространство. Нерядко в една стая живеят по повече от две деца. Децата израстват в условия,
които ги научават да не разпознават границите в отношенията между хората и да не
уважават личното пространство на другия. Само някои от настанените в домовете,
предимно най-големите, имат привилегията да заключват стаите си. Съществува
осезаема разлика в обзавеждането на отделните стаи (ДДЛРГ „Олга Скобелева“ – гр.
Пловдив и ДДЛРГ „Асен Златаров“ – гр. София), като условията в спалните на по-големите деца са по-добри и в тях има повече лични вещи.
Въпреки обособяването по възрастови групи и пол, съществуват ежедневни
конфликти и насилие между децата. Различният профил на настанените и прилагането на единна методика за работа с тях води до неефективна грижа и задълбочава
техните проблеми.
В повечето институции санитарните възли са общи и недостатъчни (с изключение на ДДЛРГ „П. Р. Славейков“); хигиената не е на нужното ниво (ДДЛРГ
„Асен Златаров“, ДДЛРГ „Христо Райков“); често душовете са развалени, а достъпът до баните е ограничен (ДДЛРГ „Олга Скобелева“ вечер, ДДЛРГ „Христо
Райков“ постоянно).
Децата сами поддържат хигиената в стаите си и това обяснява различния им
вид. Различията в изградените хигиенни навици на съжителстващи деца са честа
причина за конфликти. Много деца имат проблем с личната хигиена. В ДДЛРГ „Асен
Златаров“ децата се грижат изцяло за поддържане на чистотата в груповото отделение и биват заставяни да правят това срещу облага да им се позволи излизане от
дома, след почистване. Но в повечето стаи личните вещи са разхвърляни по земята
или натрупани върху мебелите. Деца от ДДЛРГ „П. Р. Славейков“ разказват, че са принуждавани да чистят стаите на други деца, които категорично отказват да го правят
и възпитателите не са в състояние да ги контролират.
За децата недостатъчното количество, липсата на достъп извън часовете за
хранене и еднообразието на храната са проблем. Това е причина за ежедневни конфликти със служители на дома, защото много от настанените не искат да вечерят
между 18 и 19 часа и, по думите на директорите, „тормозят“ нощните възпитатели.
Храната в ДДЛРГ „Христо Райков“ и ДДЛРГ „Асен Златаров“ се приготвя от външен
доставчик и децата се оплакват от нейното еднообразие, липсата на вкус и от факта,
че се сервира студена. Настанените в ДДЛРГ харчат месечните си джобни пари предимно за храна. Всички деца получават еднаква сума за джобни разходи на месец1
– на стойност от 33 лева, независимо от възрастта си, но някои от тях разполагат с
повече пари от външни източници и съответно си купуват повече храна. В ДДЛРГ
„Христо Райков“ има деца любимци, на които се пази допълнително храна. На
непослушните деца в ДДЛРГ „Асен Златаров“ не се дава допълнително десерт,
1 Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане (1998).
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а на тези, които помагат, им се раздават вафли. Независимо че всички настанени
получават месечни стипендии, има деца, които просят.
Основен източник на обувки и дрехи са даренията, а някои деца споделят, че
пазаруват от магазини втора употреба с лични средства, защото не харесват предоставените им такива от дома (ДДЛРГ „Мария Луиза“ - гр. Пловдив). Често повод
за конфликт между настанените е „изчезването“ на дрехи или „заемането“ им без
знанието на детето, което ги притежава. Видно от външния вид на децата, някои от
тях разполагат с повече средства. Те споделят, че получават пари, дрехи и обувки
от роднини и доброволци, при които ходят през уикенда или по празниците. Други
деца разполагат единствено с това, което получават от дома. Деца от домовете, предимно момичета, разказват, че повечето дрехи и обувки, които имат, са „подарък
от приятел“.
1.5. Медицинско обслужване
Здравният статус на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, е изключително разнообразен (вж. таблица № 17). Така, докато към 31 декември 2013 г. едва 7%
от децата, настанени на седмична и дневна грижа, не са били клинично здрави, то
цели 32% от децата и 48% от младежите (над 18 г.), настанени на институционална
грижа, са били с някакво заболяване или увреждане.

С хронични
заболявания

С психични и
неврологични
заболявания

С вродени
малформации

С различна степен
на умствена
изостаналост

С физически и
множествени
увреждания

С хипотрофия

Клинично здрави

Таблица № 17: Здравен статус на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ (7 – 18/20 г.)
към 31.12.2013 г.

Деца на седмична и
дневна грижа

1

1

0

18

0

0

272

Деца на
институционална
грижа

41

64

45

178

26

22

776

Младежи на
институционална
грижа

4

9

5

23

5

0

53

Общо

46

74

50

219

31

22

1101

Източник: ДАЗД

Въпреки високия дял на децата с увреждания и/ или хронични и други заболявания, практиката по осигуряване на медицинска грижа също е разнородна. По
информация на ДАЗД, от всички 53 дома лекар на щат има само в един – ДДЛРГ –
Силистра, а в цели 18 институции няма медицинско лице на щат. В някои от тях
има медицински лица, назначени от съответната община. Въпреки че в ДДЛРГ „Олга
Скобелева“ медицинската сестра е общински служител, на практика тя не упражнява професията си независимо. В други ДДЛРГ (включително ДДЛРГ „Асен Златаров“)
няма никакво медицинско лице, а нуждата от медицинска помощ се преценява от
персонала, който не е обучен за това. Външното медицинско обслужване децата получават от личен лекар и личен стоматолог, които се избират служебно и за всички
деца, като до тях децата имат достъп отново по преценка на персонала.
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В ДДЛРГ се настаняват деца, част от които имат нужда от ежедневна специализирана медицинска грижа, която в условията на институцията се осигурява трудно. Често наличният медицински персонал не е мотивиран да работи с децата, като
по думите на някои от тях не взема под внимание оплакванията им, дори и при
наличието на открити рани (ДДЛРГ „П. Р. Славейков“). Така, в повечето случаи децата, настанени в ДДЛРГ, нямат достъп до качествено и независимо медицинско
обслужване, което е от особено значение за превенцията и противодействието на насилие и малтретиране. На практика, въпреки констатираните от БХК случаи на насилие на персонала към децата, не се установиха случаи, в които медицински лица
да са установили или документирали подобни инциденти.
БХК констатира проблем с липсата на достатъчно персонал в ДДЛРГ. Това е
особено видимо в следобедните часове и през нощта, когато при спешност, няма достатъчно служители, които да придружават деца до болничното заведение. Установиха се случаи, в ДДЛРГ „Олга Скобелева“ и ДДЛРГ „Мария Луиза“ – гр. Пловдив , в
които деца са откарвани с линейка в болнично заведение заедно с член на персонала,
като след това пребивават там без постоянен придружител.
В ДДЛРГ до голяма степен липсва независима психологическа грижа за децата. Въпреки че в повечето институции има психолози на щат, те са част от персонала,
като децата трудно общуват с тях и предпочитат да се доверяват на външни, често
непознати лица. БХК установи случай на самонараняване в един дом – рязане с бръснарско ножче в областта на шията в ДДЛРГ „Асен Златаров“.1 В една от посетените
пет институции (ДДЛРГ „Олга Скобелева“) се констатира наличието на външна супервизия от психотерапевт, което е предпоставка за качествена психологическа грижа. В домовете, които се намират в сгради, в които се помещават и други социални
услуги (ДДЛРГ „Олга Скобелева“, ДДЛРГ „П. Р. Славейков“), децата имат възможност
да използват и тях. Това, обаче, е силно затруднено или липсва в други институции.
Децата и младежите, настанявани в ДДЛРГ, нямат достъп до обстоен медицински преглед при постъпването си. Заедно с достъпа до независим медицински
персонал, медицинските прегледи при постъпване са предпоставка за превенция на
малтретиране на деца в рамките на институцията и извън нея.
Трайната институционализация, бедността и фактът, че голяма част от децата
и младежите в ДДЛРГ имат умствена изостаналост, прави настанените в тези институции силно уязвими, като част от децата биват склонявани към проституция и
въвличани в трафик, а други употребяват наркотици. Рискът от заразяване с ХИВ/
СПИН и полово предавани болести на децата е голям. Въпреки това, персоналът на
институциите няма адекватен подход към тези проблеми, което поставя здравето
и живота на децата в опасност. Така през 2012 г. се установява че деца, настанени в
ДДЛРГ „Асен Златаров“, са заразени с ХИВ, 2 като по-късно същата година едно от тях
умира.3 Персоналът в ДДЛРГ не действа адекватно в посока превенция. Децата се
изследват за ХИВ/ СПИН и полово предавани болести със съдействието на РЗИ, но
от разговорите с тях става ясно, че в някои случаи те не знаят за какво им се взимат
проби, както и какви са резултатите.
1.6. Дейности и образование
Всяко дете има индивидуален план за грижа, но нито едно от тях не знае за
наличието на такъв. Всички деца споделят, че нямат достъп до личните си досиета
и не са запознати с фактите около настаняването и престоя си в дома. Участието
1 Интервю със служител от Приют „Гаврош“ – гр. Варна, проведено на 29 май 2014 г.
2 Вж. например БТВ (2012), „Серопозитивните деца от дом „Асен Златаров“ вече са в болница“, 2 юли 2012 г.
3 Вж. например Стандарт (2012), „Момиче от „Надежда“ угасна от СПИН“, 15 ноември 2012 г.

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

245

ГЛАВА 3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРЕННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

на децата във вземане на решения, касаещи личния им живот, е силно ограничено
в ДДЛРГ.
Реална оценка на потребностите на децата не се осъществява. Децата не
участват в дейности, които отговарят на индивидуалните им особености, а в такива,
които са достъпни за момента – безплатни, в близост до дома, организирани благодарение на спечелени проекти. В плановете за грижа не се посочват причините, поради които децата участват или прекратяват участието си в определени занимания.
Прави впечатление прекалено натовареният седмичен график, без реално децата да
участват във всички планирани мероприятия. Организираните дейности от ДДЛРГ
се характеризират със спорадичност, краткотрайност и накъсаност. Децата изреждат
редица дейности в и извън дома, в които са участвали, но голяма част от тях споделят, че реално не се занимават с нищо сериозно и скучаят постоянно. В повечето
случаи те сами се отказват от участие. Не са малко и случаите, в които, особено що
се отнася до дейности извън институцията, децата биват отстранявани от заниманията. Причините за това, според самите тях, са техните закъснения и негативното
отношение и дискриминационните нагласи на останалите спрямо тях. Според служителите, децата в ДДЛРГ трудно се адаптират към строго структуриран режим и
дисциплина. Децата проявяват желание за участие в занимания, но споделят, че
бързо губят интерес и лесно се обезкуражават, особено когато липсва подкрепа и
позитивно отношение от страна на възрастен.
Налице е формален подход към документално оформяне на организираните дейности за деца, настанени в домове. При плануването на такива дейности
липсва реално отчитане на уврежданията на момичетата и момчетата от ДДЛРГ,
с което до голяма степен се обяснява и неуспешното реализиране на тези мероприятия. Те не са съобразени с личните характеристики, интелектуалните затруднения и
поведенческите проблеми на деца от институции1 и липсва адекватна грижа в тази
насока.
Реална пречка за посещаване на предпочитани дейности на децата е липсата
на финансови средства за осигуряване на занимание, което да отговаря на талантите, интересите и потребностите на всяко дете. Децата, настанени в ДДЛРГ, споделят,
че има разделение между тях и останалите деца, когато става подбор за дейности,
организирани от и чрез училище. Нерядко класните ръководители обявяват в клас,
че се набират ученици за определени дейности, най-вече в спортни клубове, и че това
не се отнася за децата от домовете. В организираните лагери, екскурзии и мероприятия от страна на домовете се включват само деца, настанени в тях, което допълнително подчертава социалната им изолация. Ограничените финансови средства, с
които разполагат домовете за организацията на такива дейности, предопределя и
тяхното ниско качество.
В дейности, организирани от домовете (но извън тях), са включвани само децата с добро поведение. Тези, които бягат от дома, не посещават редовно училище,
създават проблеми; конфликтните или трудно контролируемите са наказани с неучастие за назидание. Тези деца обикновено бездействат в дома, а това ги кара да
бягат и така са въвлечени в омагьосан кръг от наказания, разочарования, стигматизация, враждебност и агресия. Те споделят, че нямат планове и трудно си представят
бъдещето. Единствената им мечта е да имат семейство.

1 Здравен статус на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ (7-18/ 20 г.) към 31 декември 2013 г,
Информация, получена от Държавна агенция за закрила на детето по реда на ЗДОИ със Заявление № 14-00-37
от 31 март 2014 г.

246

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата

Голяма част от децата основно гледат телевизия в свободното време. Поради
недостатъчно телевизори в домовете възникват конфликти около избора на телевизионна програма. Надделяват по-силните физически деца или решението на възпитателите.
Не всички деца в ДДЛРГ имат реален достъп до образование. Децата са насочени към различни училища в зависимост от тяхната възраст и възможности. Критерий за подбор на училището е и неговата отдалеченост от институцията, защото
липсва персонал, който да придружава децата. Те са записани в масови училища, но
проблем са нередовните посещения. Има случаи, какъвто е този на ДДЛРГ „Асен Златаров“, където, по думите на директорката, голяма част от децата от различни възрасти отказват да ходят на училище.1 Тя обяснява отказа им с липсата на отношение
към образованието, породено от социалния им статус, етническа принадлежност, социалната среда, в която израстват преди постъпването в дома, незаинтересованост
на родителите, начален образователен дефицит и др. В дома е организиран образователен курс за децата, които не посещават училище. Директорката на ДДЛРГ „Христо
Райков“ споделя, че дете от дома на 16 години е в пети клас и никое от училищата
в Габрово не желае да го приеме, което наложило прекъсване на образованието му.
Намесата , като настойник на детето, не е ефективна, защото не са предприети допълнителни действия за продължаване на образованието му. Подобна е ситуацията
и в ДДЛРГ „П. Р. Славейков“, където дете на 17 години е в трети клас и много рядко
посещава учебни занятия. 2 Според възпитателите тези деца „много трудно стават сутрин“. Децата споделят, че не искат да ходят на училище поради лошото отношение
към тях (както от съучениците им, така и от персонала на училището); поради срама,
че са от дом или от това, че им липсват знания, или поради това, че не виждат смисъл
в образованието и скучаят в училище. Децата са наказвани, защото бягат от час, а в
същото време липсва всякаква терапевтична работа с тях, за да се намали рискът от
отпадане от училище. Поведенческите проблеми и интелектуалните затруднения
на много от децата, настанени в ДДЛРГ, не се вземат под внимание, не са диагностирани правилно или напълно, или не са установени изобщо, което води до нереално
оценяване и неефективна образователна помощ.
Образователното ниво на повечето от настанените в ДДЛРГ е ниско и не отговаря на класа, в който са записани. Децата с отличен успех са изключително малко
и са трайно институционализирани деца, които имат добри отношения с персонала
на дома и с класните си ръководители в училище. Според служителите в домовете,
децата, които са настанени от скоро и идват от семейна среда, обикновено са тези,
които са повтаряли многократно клас в училище. Реално след настаняване в ДДЛРГ
се прави за пръв път оценка на образователните потребности на децата. Тези със
СОП се освобождават от задължително усвояване на общообразователния минимум
в училище, преминават в следващия клас, като се обучават по индивидуална програма и не повтарят класовете.
Голяма част от учениците в горните класове посещават професионални гимназии и споделят, че харесват профила на училището си, но въпреки това често не
посещават занятия. Избрани от персонала деца са включвани в професионални курсове, стажове и обучения.
Децата със специални потребности имат ресурсен учител в училището, което
посещават. Домовете не осигуряват качествено допълнително ограмотяване за настанените деца, макар че има регламентирано време за това. Служителите споделят,
че тази подготовка се осъществява много по-трудно при децата в горните класове, за1 Интервю с директор на ДДЛРГ „Асен Златаров“, проведено на 3 юли 2014 г.
2 Интервю с дете, настанено в ДДЛРГ „П. Р. Славейков“, проведено на 2 юли 2014 г.
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щото материалът е обемен, а липсва персонал за оказване на индивидуална помощ.
Децата разказват, че често ходят без подготвени домашни. По наблюдения на БХК,
по-голяма част от настанените не владеят чуждия език, който изучават в училище.
1.7. Контакти с външния свят
Грижата за децата в ДДЛРГ е дневна, седмична и постоянна, като най-голяма
част от децата ползват постоянна. Повечето от тези деца имат семейства, но не поддържат редовни контакти с тях. Свижданията са редки и спонтанни. Според интервюираните служители от домовете, децата, които са посещавани от родителите си,
излизат с тях за определено време, но често не се завръщат в дома в уговорения час.
Има деца, които въобще не са посещавани. Според служители децата на седмична
грижа (които прекарват събота и неделя или ваканциите си вкъщи), са обект на липса на контрол и лошо влияние от страна на семействата им. Децата скитат, просят,
не подготвят домашните си и често се връщат мръсни, недохранени и разстроени от
родните си домове.
Кръгът на общуване на децата, настанени в ДДЛРГ (особено на тези с найдълъг престой), е силно ограничен. Колкото по-трайно е настанено едно дете в дом,
толкова повече се стесняват контактите му извън него.
Бягствата от ДДЛРГ са често явление. Някои от децата бягат, за да се върнат
вкъщи. Разказват, че им липсват родителите и роднините и искат да са с тях, а не в
институцията. Бягат, защото са подстрекавани от родителите си да работят за тях
вкъщи или на улицата (ДДЛРГ „Асен Златаров“) или за да се оженят или омъжат още
ненавършили пълнолетие (ДДЛРГ „Мария Луиза“). Причина за бягство са и личните
приятелства на децата с непълнолетни и пълнолетни извън дома. Момичета, настанени в ДДЛРГ, разказват, че имат интимни партньори и често бягат, за да са с тях.
Децата споделят, че някои от приятелите им дават пари, правят им подаръци и се
грижат за тях. Голяма част от момичетата, според думите на служители, са настанени в домовете, защото са жертва на трафик. Контактите на тези момичета са неконтролируеми и дори след настаняване в дом. Много от тях бързо попадат в ръцете на
същите или нови трафиканти.
Децата бягат и при конфликт (такива конфликти са ежедневие) с друго дете
или с персонала. Между децата и служителите в ДДЛРГ не се изгражда връзка на
доверие. Настанените се доверяват много по-лесно и по-често на хора извън институцията, което крие огромен риск за тях. Децата бягат също и за да се разходят извън
дома, както те обясняват, за да си починат, за да се разнообразят. Децата се разхождат
безцелно по улиците на града или скитат и просят, след което се връщат сами или са
довеждани от „безплатното синьо такси“, както наричат полицейската кола.1 Честите
бягства са предпоставка за злоупотреби и трафик на деца, настанени в ДДЛРГ.
В часовете за разходка извън дома децата от домовете просят. Екипът на БХК
засече дете от ДДЛРГ „Асен Златаров“ да общува с непозната жена на улицата, която
му купи закуска. Децата разказват, че употребяват алкохол и цигари, срещат се с приятели, които ги подтикват към кражби или сексуални контакти, и се скитат безцелно.
Голяма част от децата, настанени в ДДЛРГ, разполагат с мобилен телефон,
а останалите използват служебен от дома, за да осъществяват контакти с близки и
познати. В ДДЛРГ „Христо Райков“ деца разказват, че често „изчезвал“ служебният
телефон, защото някои деца го използват без разрешение и след това го подхвърлят
някъде в сградата.
1 Данните за честите бягства и противообществените прояви на децата се потвърждават и от интервю с инспектор
„Детска педагогическа стая“ (ИДПС) от IV РУП в Пловдив, на територията на което се намират и двата ДДЛРГ в
града, проведено на 16 май 2014 г.
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Много малка част от настанените в ДДЛРГ имат собствен компютър. Това са
предимно по-големи деца, според които компютърът им е подарък от приятели или
са си го купили със собствени средства. Останалите използват компютрите на разположение в дома или посещават компютърна зала, за да ползват интернет. Достъпът
до интернет в ДДЛРГ „Олга Скобелева“ е неограничен. Дете на 15 г. от ДДЛРГ „Христо
Райков“, преживяло тежка емоционална травма, споделя за случилото се във Фейсбук. Непознато лице, представящо се за адвокат, предлага услугите си и детето осъществява контакт. Това е пример за силната уязвимост на децата, настанени в ДДЛРГ,
и липсата на реална превенция от ревиктимизация.
Няма реален контрол върху външни лица, които изявяват желание за доброволческа дейност с деца от ДДЛРГ. От една страна, настанени поддържат дълготрайни и системни контакти с доброволци, които ги извеждат на разходка (ДДЛРГ
„Олга Скобелева“, „Мария Луиза“) или ги приютяват за събота и неделя в домовете
си (ДДЛРГ „Асен Златаров“). От друга, деца споменават за взаимоотношения със случайни „благодетели“, които им купуват вещи и им предоставят парични средства.
Много рядко се допускат посещения от приятели на децата в дома. Лица под
14 години не се допускат да посещават децата от дома в Габрово. Всички останали се
допускат само срещу лична карта. В ДДЛРГ „Олга Скобелева“ са забранени посещенията на децата от техни приятели като опит за превенция от неподходяща компания
и лошо влияние.
Вниманието на обществеността върху децата от ДДЛРГ е главно по време на
новогодишните празници. Тогава те са обсипвани с внимание под формата на дарения, посещения и организирани дейности. След това всичко утихва и социалната
изолация е отново налице. Децата са осъзнали много ясно това и споделят, че само
по Коледа всички си спомнят за тях.
1.8. Персонал
Според Методиката за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, единствените длъжности
за специалисти, които са нужни за функционирането на ДДЛРГ са директор, социален работник/ педагог и възпитател. Наличието на психолог е препоръчително, а
медицинско лице не се споменава.1 Това води до големи несъответствия между различните населени места. Така например ДДЛРГ „П. Р. Славейков“ към 31 декември
2013 г. е с капацитет 80 деца, като към същата дата в дома са настанени общо 69 деца.
При тази заетост персоналът на дома се състои от 46,5 щата, 2 което е и най-големият
като брой персонал в ДДЛРГ за страната. В други домове има недостиг на персонал.
По думите на служители на ДДЛРГ има нужда от повече възпитатели по време на
следобедните и нощните смени и при екстремни ситуации се налага да се търси помощ от персонал, който не е на смяна.
Често персоналът на ДДЛРГ не е мотивиран в работата си с децата. Причините за това включват: прекалено голямата натовареност, ниското заплащане, липса
на перспектива относно институцията. Няма системна външна супервизия, където
служителите на дома да могат да дискутират случаи на деца и проблеми, свързани
с тях.3 Всичко това води до високо емоционално напрежение и случаи на вербална и
физическа агресия спрямо децата, както самите те споделят.
1 Министерство на труда и социалната политика (2012), Методика за определяне на длъжностите на персонала в
специализираните институции и социалните услуги в общността, Приложение № 14А.
2 Педагогическият персонал в ДДЛРГ „П. Р. Славейков“ е 28,5 щата, като бройката се допълва от 2 психолози,
3 социални работника, 4 щата административен персонал и 9 щата помощен персонал. Отделно домът е
посещаван от мед. сестра, която е извън този щат.
3 Единствено в ДДЛРГ „Олга Скобелева“ се установи наличие на външна супервизия.
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В ДДЛРГ няма ефективна охрана. Подборът на охранителите не зависи от управата на дома, а се назначава от общинските власти (с изключение на ДДЛРГ „Христо Райков“). Често, по думите на персонала, намесата на общинските охранители не
е своевременна и адекватна.
БХК установи случай на сериозен конфликт на интереси, в който групова възпитателка от ДДЛРГ „П. Р. Славейков“ е и членка на МКБППМН, като по този начин
тя участва във вземането на решения относно налагането на възпитателни мерки на
деца, за които се грижи именно тя. Един и същи човек се грижи за децата и участва в
комисия, от която зависи дали престоят на същите тези деца да бъде прекратен или
не, дали да се наложи допълнителна мярка и др. Нейното мнение не е независимо и
поради пряката отговорност за грижа, то може да бъде третирано като субективно.
1.9. Дисциплинарна практика и наказания
Въз основа на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за
деца (НКССУД), всеки доставчик на услуги, включително ДДЛРГ, трябва да разработи
и да следва специална процедура за възпитание и дисциплина.1 За целта трябва да
е създадена нарочна процедура за налагане на дисциплинарни наказания, книга за
тяхната регистрация, а децата да са информирани по достъпен и разбираем начин за
правилата за поведение и възможните последствия от неспазването им.
Не всички от посетените ДДЛРГ имат разработени дисциплинарни правила
и процедури. 2 Където такива има, те предвиждат наказания като: забележка, порицание и предложение за възпитателно дело (ДДЛРГ „Христо Райков“); задържане
на финансови средства за месеца, забрана за излизане от дома, чистене, ограничаване на достъпа до компютърната зала, допълнителни дежурства, работа на двора
(ДДЛРГ „Мария Луиза“), лишаване от телефон, полагане на обществено полезен
труд и възстановяване на щетата от собствени средства (ДДЛРГ „Олга Скобелева“).
Важно е да се отбележи, че съгласно българското законодателство недееспособните
лица, каквито са малолетните и непълнолетните, не носят деликтна отговорност.3
Това прави разпоредбите, предвиждащи децата да покриват причинените от тях
вреди със собствени средства, недействителни.4 Друго наказание, което се налага
често, е изключване от група за почивка на море или екскурзия. Повечето дисциплинарни наказания се налагат по субективната преценка на възпитателите, като предварително разработените процедури и предвидените гаранции за защита на децата
не се спазват. Никъде не е предвидена възможност за обжалване на наложеното
наказание пред орган, външен за институцията. Физическите наказания, макар и
забранени, се налагат във всички посетени от БХК домове.
НКССУД предвижда, а ДДЛРГ възпроизвеждат във вътрешните си процедури,
възможност за използване на „физически ограничения“ по отношение на дете, когато се налага запазване на живота и здравето му.5 Липсата на легална дефиниция
на понятието „физически ограничения“, както и липсата на яснота за конкретните
хипотези, при които такива ограничения могат да бъдат предприемани, създава реален риск от неправилно приложение на разпоредбата и нарушаване права на децата.6 Така например през 2012 г. в ДДЛРГ – Асеновград три момичета, едно от които
1 Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца (2003), чл. 3.
2 В интервю помощник-директора на ДДЛРГ „П. Р. Славейков“ заяви, че няма официално разписани правила за
налагане на дисциплинарни наказания на децата, проведено на 02 юли 2014 г.
3 Закон за задълженията и договорите (1950), чл. 48.
4 Препоръка за отпадане на такава разпоредба е отправяна от ДАЗД към ДДЛРГ „Христо Райков“.
5 Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца (2003), Приложение 1 към чл. 17, Стандарт 18,
т. 2.
6 Българското законодателство регламентира налагането на временни физически ограничения – изолиране и

250

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата

малолетно, по нареждане на директорката са били наказвани за нерегламентирано
напускане на институцията с престой в изолатор от един до три дена. През времето
на наказанието момичетата са били заключени против своята воля в едно помещение, като излизането им е било възможно единствено с придружител – възпитател
за кратки периоди с цел поддържане на личната хигиена или хранене. Районен съд
– Асеновград намира, че възможността за налагане на „физически ограничения“ не
може да бъде тълкувана като законово основание за нарушаване на личната свобода
на придвижване на децата и осъжда директорката на ДДЛРГ – Асеновград за противозаконно лишаване от свобода.1
Механизмите, чрез които децата могат да се оплачат или да отправят сигнал
за нарушения, са неефективни или напълно отсъстват. Обикновено жалбите са устни и не се регистрират, което води до липсата на гаранции за решаване на проблемите, споменати в тях. Номерът на Националната детска телефонна линия не винаги се обявява на видно за децата място. Има случаи, в които децата с помощта на
средствата за масова информация алармират за сериозни нередности, случващи се
в институциите. Такъв е случаят на момче от ДДЛРГ „Асен Златаров“, чиито разкази
за насилие, сексуални злоупотреби и самонаранявания в институцията са отразени
в електронните медии. 2
1.10. Насилие и нарушения на други основни права
Физическото насилие между децата в ДДЛРГ е ежедневие. Този факт се потвърждава от ДАЗД, която през 2012 г. прави тематична проверка.3 По-силните физически и психически деца използват ударите и болката, за да налагат волята си, в
повечето случаи неконтролируемо. Заплахите от физическо насилие и неговото прилагане е основен начин за общуване. В голяма степен децата не го разпознават като
нарушение, защото не познават друг вид общуване и защото прагът им на търпимост
е много висок. В случите, в които се оплакват на възпитател за упражнено върху тях
насилие от друго дете, често липсва ефективна намеса. Всички интервюирани деца
са на мнение, че „няма никакъв смисъл“ да се оплакват, „защото става по-лошо“ и „на
никого не му пука“. Те търсят начини за саморазправа или просто се примиряват със
ситуацията, подчиняват се на по-силните още при отправена заплаха за насилие и/
или търпят постоянно такова.
По думите на настанените в домовете деца, физическото насилие, упражнявано от служители, е значително намаляло в сравнение с предходни години. Много от
насилниците работят все още там и се грижат за децата, но вече не им посягат „както
преди“. Причината според тях е в това, че служителите „вече се страхуват“ (ДДЛРГ
„П. Р. Славейков“), че „директорите им забраняват“ (ДДЛРГ „Олга Скобелева“, „Мария
Луиза“), че „не смеят, защото децата пораснаха и вече не търпят“ (ДДЛРГ „Христо
Райков“, „Асен Златаров“). Някои от децата все още се страхуват от възпитателите,
други се възползват от новата ситуация и се държат предизвикателно.
имобилизиция с механични средства, като каиши и ограничителни ризи, само по отношение на „пациенти
с установени психични разстройства“. Тези мерки, които водят до лишаване от свобода, могат да се налагат
единствено в лечебни заведения при спазването на строго определени процедури. Министерство на
здравеопазването и Министерство на правосъдието (2005), Наредба № 1 от 28 юни 2005 г. за реда на прилагане
на мерки за временно физическо ограничаване при пациенти с установени психични разстройства.
1 Районен съд – Асеновград, Присъда № 61 от 10 декември 2013 г. по НОХД № 11/2012 г. Присъдата е отменена
от ОС – Пловдив и делото е върнато на РП – Асеновград за отстраняване на нарушения.
2 Виж например Blitz.bg (2013), „Тодор Стефанов от интерната „Асен Златаров“: Бях изнасилен на 8 години в дома
за деца!“ 18 ноември 2013 г.; Bnews (2013), „В адския дом в „Надежда“ бие лично директорката“, 23 октомври
2013 г.
3 Държавна агенция за закрила на детето (2012), „Тематична проверка на ДАЗД констатира 46 случая на насилие
в домовете за деца, лишени от родителски грижи“, Прессъобщение, 27 юли 2012 г.

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

251
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Екипът на БХК констатира немалко случаи на словесно и физическо насилие
върху деца от страна на служители. Обикновено физическото насилие е съпроводено
с демонстративно надмощие и обиди. Настанените споделят своите преживявания.

Случаи на насилие в ДДЛРГ
Служител от ДДЛРГ „Христо Райков“ унижава децата, като ги „затапва“. Преди
им е удрял шамари, блъскал ги е, „дращил“ ги е, а сега предимно ги „засрамва пред
останалите“. Служителка от същия дом ги обижда много често, като употребява нецензурни изрази от рода на „мръсна черна пачавра“.
...
Дете, настанено в ДДЛРГ „П. Р. Славейков“, разказва, че е пряк свидетел на
побой от страна на служителка върху друго дете. Причината за побоя е залепена лепенка на стената в спалното помещение. Служителката пребила момичето с „ритници и шутове“, дърпала я за косата. Същата удря системно „с ключове по главата“ и „с
каквото попадне“, но „не смее да бие всички наред“, а само тези, за които е сигурна,
че няма да се противопоставят. Останалите ги „наказва строго и за дълго време“. За
да могат да слизат до дворното пространство на дома, „за цигара“, наказаните децата
трябвало да „вършат услуги“ – „отиваш до автогарата и вземаш багажа на госпожата“.
В същия дом децата са обиждани с думите: „цигани“, „мангасари“, „маймуни“. На
по-малките деца служителите им удрят „леки шамарчета“, „дърпат уши, ама леко“,
наказват ги да стоят в баните или прави до стената в коридорите и стаите. Екипът
на БХК стана свидетел на пренебрежителното отношение на една от служителките,
която коментира за дете, че няма смисъл да говорим с него, защото било от ромски
произход, едвам пишело и не можело да се изразява, като в тона ясно пролича ирония и насмешка.
...
По думите на деца от ДДЛРГ „Асен Златаров“ възпитатели посягат върху деца,
но „зависи от децата“, когато „детето прекали и не знае как да се държи го удрят“.
Децата свидетелстват за физическо насилие и в същото време оправдават служителите: „Обиждат и удрят децата, когато са го заслужили, когато прекалят“.
...
В ДДЛРГ “Олга Скобелева“ по-големите деца разказват, че ги наричат „малоумници, простаци“, но „без посягане“, а малките ги „пошляпват по дупето“. Служители
наричат момче с увреждания „жаба“, а деца им подражават.
...
В ДДЛРГ „Мария Луиза“ служител упражнява физическо насилие върху децата. Чест потърпевш е дете със затруднен слух и говор.

Социалната изолираност и продължителната институционализация поставят
момичетата и момчетата от ДДЛРГ във висок риск от сексуално насилие и експлоатация. През 2012 г. ДАЗД констатира 10 случая на сексуално насилие – пет от страна
на външни лица, четири – от други домуващи и един случай от член на персонала.1
През 2014 г. пред БХК деца споделят, че съществуват случаи на сексуално насилие
на територията на дома, но отказват да споделят повече подробности, защото, както
те се изразяват, „изпитват страх“ и „нямат желание“ да говорят на тази тема. Интервюирани деца и от петте посетени дома свидетелстват за сексуално насилие меж1 Ibid.
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ду настанените. По думите на служители и деца от ДДЛРГ, много момичета биват
склонявани към проституция и въвличани в трафик с цел сексуална експлоатация.
Липсва системен контрол от страна на отговорните институции и ефективна работа
с децата в посока превенция.
Голяма част от децата споделят, че не могат да изказват свободно мнението
си пред служителите в домовете, защото се страхуват от последствия. Предпочитат
да замълчат или да прикрият това, което мислят.
Кражбите са често явление в ДДЛРГ. Най-често се крадат пари, след това дрехи,
лични предмети и играчки. По-голямата част от децата нямат никаква възможност
да опазят вещите си. Нерядко конфликтите между настанените са за заеми, които не
се връщат. Децата с готовност заемат пари, но рядко връщат заетото. Често вземат
дрехите, които харесват, без да питат и понякога не ги връщат или ги връщат в лошо
състояние. При момичетата се краде дори личното бельо, а при момчетата - спортните обувки и принадлежности. За нанесени материални щети на базата на дома и за
откраднати вещи децата се наказват с отнемане на суми от месечните им джобни, с
които да възстановят счупеното или отнетото. По-силните физически и психически
деца се сдобиват по един или друг начин с желаните вещи и предмети.
Някои от по-големите деца, настанени в домовете, работят нерегламентирано, с „мълчаливото съгласие“ на персонала. Такъв е случаят с деца от ДДЛРГ „Олга
Скобелева“ и „П. Р. Славейков“. Децата споделят, че го правят, за да имат средства за
телефонната си сметка, за да могат да си купуват, както те се изразяват, „нормални“
дрехи и обувки и да излизат с приятели. Външният вид на тези деца е осезаемо различен от останалите. Обзавеждането в стаите им е много повече и те притежават
значително по-голям брой лични вещи. Според децата, понякога им се налага да
работят по време на учебни занятия и успехът им значително е намалял.
1.11. Инспекции
Въпреки множеството проверки и установени нарушения на правата на децата в ДДЛРГ, констатациите на БХК показват, че тези проблеми продължават
да съществуват.
Държавната агенция за закрила на детето е основният държавен орган, който следи за спазването на правата на децата, настанени в ДДЛРГ. ДАЗД извършват
множество инспекции – за периода януари 2012 г. – юли 2014 г. са осъществени общо
130 проверки.1 Предписанията на ДАЗД често включват отстраняване на нередности
по документацията на домовете, като подходът е буквален, формален и неефективен. През 2012 г. Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ на ДАЗД извършва
планова проверка във всички съществуващи към онзи момент ДДЛРГ относно „ефективните форми на работа и преодоляване на насилие над деца“. Направени са редица
констатации за нарушения, свързани с насилие между деца, от служители към деца,
от лица извън институцията спрямо настанените и не на последно място факта, че
служители на домовете укриват голяма част от тези случаи. 2 Две години по-късно
насилието в ДДЛРГ продължава да е ежедневие. Още по-тревожно е, че омбудсманът
на Република България, който през 2012 г., в качеството си на Национален превантивен механизъм също е посетил 19 ДДЛРГ, не съобщава за регистрирани случаи на
насилие.3
1 В тази бройка са включени и проверки и в ДДЛРГ за деца от 3 до 7 години. Информация, получена от Държавна
агенция за закрила на детето по реда на ЗДОИ със Заявление № 05-00-6 от 31 юли 2014 г.
2 Държавна агенция за закрила на детето (2012), „Тематична проверка на ДАЗД констатира 46 случая на насилие
в домовете за деца, лишени от родителски грижи“, Прессъобщение, 27.07.2012 г.
3 Омбудсман на Република България (2013), Годишен доклад на омбудсмана на Република България за дейността му
през 2012 г. като Национален превантивен механизъм.
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2. Приюти за безнадзорни
деца

Функционирането и устройството на приютите за безнадзорни деца не са ясно
законодателно регламентирани. Там попадат не само безнадзорни деца, но и всички други категории деца в риск, както и деца, извършители на статусни нарушения. БХК констатира прекомерни срокове на настаняване, множество повторни настанявания, като
в много случаи това реално води до трайна институционализация на децата, настанени
в приют.
Децата в приют нямат право да инициират обжалване на настаняването си,
нито преразглеждане на мярката от съда на по-късен етап. По-голяма част от приютите разполагат с малко пространство, което води до пренаселеност. Не всички деца имат
достъп до образование. Въпреки че ползват „услуга в общността“, контактите на настанените с външния свят са силно ограничени.
Насилието и агресивното поведение между деца, както и между деца и персонал,
е нерядко явление. В рамките на проекта бяха установени случаи на опити за самоубийство и самонаранявания. През 2013 г. има един смъртен случай в приют.
Персоналът е недостатъчен, а институционален контрол върху приютите липсва.
2.1. Обща информация
Съществуването на приютите за безнадзорни деца е предвидено първоначално като част от режима за борба срещу противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни.1 Съгласно тази нормативна уредба, целта на настаняването е да
се осигури социално, медицинско и битово обслужване и психологическа помощ на
децата до момента, в който „бъдат прибрани от своите родители или лицата, които
упражняват родителски функции, или бъдат настанени в подходящо здравно, социално или учебно-възпитателно заведение“. 2 След въвеждане на понятието „дете в
риск“3 приютите са преосмислени като краткосрочни социални услуги, които трябва
да бъдат съобразени с нови принципи и стандарти за закрила на детето, както и нови
процедури и срокове на настаняване.4 Паралелното съществуване на двете нормативни уредби обаче е пречка за реформиране на услугата и гарантиране спазването
на най-добрия интерес на детето.
1 Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), Глава 7.
2 Министерство на труда и социалната политика (1999), Правилник за устройството и дейността на приютите за
безнадзорни деца, чл. 1.
3 Закон за закрила на детето (2000), Допълнителни разпоредби, § 11.
4 Закон за борба срещу противообществените прояви (1958), чл. 39а, ал. 1. През 2004 г. редът за настаняване
в приют е изменен, като е предвидено да се осъществява по реда на Закона за закрила на детето. За повече
информация вж. т. 2.2. „Настаняване“.
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По данни на Агенцията за социално подпомагане (АСП) към септември 2014 г. в
България функционират четири приюта за деца (във Варна, Добрич, Перник и Русе), с
общ капацитет 60 места (вж. таблица № 18).1 В страната има и пети приют в София, който не е делегирана държавна дейност и като такъв не е регистриран като доставчик на
социални услуги. 2
Три от приютите се управляват от неправителствени организации – Български червен кръст (Приют – Русе), сдружение „Гаврош“ (Приют – Варна) и фондация
„Конкордия“ (Приют – София), а другите два, Приют – Добрич и Приют – Перник, се
поддържат от съответните общини.
Таблица № 18: Капацитет на приютите и брой настанени деца (2012-2013 г.)
Брой приюти
2012 г.
5
2013 г.
6
Източник: ДАЗД

Общ капацитет
90
100

Общ брой настанени деца
141
185

2.2. Настаняване
Съгласно нормативната уредба, в приютите се настаняват безнадзорни деца –
лица, ненавършили 18-годишна възраст и оставени без грижата на родителите или
на лицата, които ги заместват.3 За много деца приютът е транзитно звено между
семейството и институцията, между една дългосрочна социална услуга и друга. В
приютите обаче попадат не само деца, родителите или близките на които са се оказали във временна или трайна невъзможност да полагат грижи за тях, но и такива
от всички други категории „деца в риск“ – жертви на насилие; деца, за които липсват
адекватни социално-битови условия на живот; деца, извършители на статусни нарушения – просия, скитничество, проституция. Тези структури се ползват и за настаняване на деца до 48 часа с наложена мярка „полицейска закрила“.4 Официалните
данни също потвърждават, че двете основни причини за настаняване в приют са
„бедност“ и „насилие в семейството“, а не фактическа безнадзорност.5 На практика
причината за настаняване на деца с неподходящ профил в приютите често е липсата
на алтернативна резидентна услуга в населеното място (най-вече Приют – Варна и
Приют – Добрич). През последните години в приюта в гр. Русе, наред с другите категории лица, се настаняват деца и пълнолетни жени – чужди граждани, задържани
при опит за незаконно преминаване на границата.6 За тях настаняването в приют
изпълнява функциите на задържане в арест. В приютите се настаняват деца до 18
г., без ясно дефинирана долна възрастова граница (вж. таблица № 19). Близо 50% от
всички настанявани през 2012 г. и 2013 г. деца в приютите са от ромски произход
(вж. таблица № 20). За периода 2012-2013 г. по-малко от 50% от напусналите приютите деца са реинтегрирани в семейството.
1 Агенция за социално подпомагане (2014), Информация за приютите за деца към 30 септември 2014 г., достъпна
на: http://www.asp.government.bg/ASP_Files/APP/PRIJUT.xls. Информация, получена от Държавна агенция за
закрила на детето по реда на ЗДОИ със Заявление № 05-00-6 от 31 юли 2014 г.
2 Настоящото изследване се базира на посещенията на екипа на БХК в приютите във Варна, Добрич, Перник
и Русе.
3 Закон за борба срещу противообществените прояви(1958), Допълнителни разпоредби, чл. 49а, т. 3.
4 Закон за закрила на детето (2000), чл. 37-41.
5 Информация, получена от Държавна агенция за закрила на детето по реда на ЗДОИ със Заявление № 05-00-6 от
31 юли 2014 г.
6 В интервюта с началниците на Гранично полицейско управление – Русе и Следствен арест – Русе стана ясно, че
при залавяне при опит за незаконно пресичане на границата на семейства с малолетни деца, бащите се задържат
с мярка за неотклонение „задържане под стража“, докато майките и децата се настаняват с постановление на
прокурора в приюта. Настаняването в приюта трае докато бащата не бъде освободен от ареста, който период, по
данни на приюта в гр. Русе, е до 3 месеца.
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Таблица № 19: Разпределение по възраст на децата (2012-2013 г.)1
Възраст
До 7 г.
От 8 до 14 г.
От 15 до 17 г.
Над 18 г.
Източник: ДАЗД

Брой
65
196
64
1

Таблица № 20: Етническа принадлежност на децата в приютите (2012-2013 г.)2
Етническа принадлежност
Български произход
Ромски произход
Турски произход
Друга (чужди граждани - сирийци,
афганистанци, руснаци)
Източник: ДАЗД

Брой
125
161
23
17

В нормативната уредба в България действат две различни процедури за настаняване на безнадзорни деца в приют. ЗБППМН, чл. 39а, ал. 1 изрично препраща
към чл. 26 от ЗЗДет., който урежда настаняването на дете извън семейството по
предложение на родителите, прокурора или дирекция „Социално подпомагане“.
Предложението за настаняване се разглежда в рамките на съдебно производство,
като до произнасянето на съда със заповед на дирекция „Социално подпомагане“
може да се предприеме временно административно настаняване. От друга страна,
Правилникът за устройството и дейността на приютите за безнадзорни деца (ПУДПБД) допуска настаняване без съдебна санкция, въз основа единствено на заповед
на дирекция „Социално подпомагане“, по „мотивирано предложение“ на прокуратурата, МКБППМН, МВР или друг държавен орган.3 Като уредени в нормативен акт
от по-висока степен, по отношение на настаняването в приют следва да се прилагат
разпоредбите на ЗБППМН.4 Тъй като Законът за закрила на детето е специален закон
относно всички деца в риск и за всички ситуации, в които попадат, то водещ е принципът за съдебно разглеждане на всяко настаняване извън семейството.
Въпреки това, БХК установи, че е налице паралелно приложение на двата
нормативни акта, което води до случаи на незаконно настаняване. Така например
през 2013 г. са извършени 11 настанявания единствено въз основа на прокурорско
постановление.5 През същата година има и два случая на деца, настанени по решение на ръководството на самия приют, което принципно не е допустимо.6 Извън тези
хипотези, друга порочна практика, установена във всички приюти, е прекомерното
забавяне на производството по съдебно настаняване или изцяло липсата на такова.7
Максималният срок за настаняване също е регламентиран по начин, който
предопределя противоречива съдебна практика. Пребиваването в приют не може
1 Ibid.
2 Информация, получена от Държавна агенция за закрила на детето по реда на ЗДОИ със Заявление № 05-00-6 от
31 юли 2014 г.
3 Министерство на труда и социалната политика (1999), Правилник за устройството и дейността на приютите за
безнадзорни деца, чл. 8, ал. 1 и 2.
4 Съгласно Закона за нормативните актове „[а]ко постановление, правилник, наредба или инструкция
противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по
степен акт“. Закон за нормативните актове (1973), чл. 15, ал. 3.
5 Информация, получена от Държавна агенция за закрила на детето по реда на ЗДОИ със Заявление № 05-00-6 от
31 юли 2014 г.
6 Ibid.
7 За по-задълбочен анализ на тези проблеми, вж. mutatis mutandis глава „Кризисни центрове“, т. 3.2. „Настаняване“.

256

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата

да превишава повече от три месеца, като при изключителни обстоятелства дирекция
„Социално подпомагане“ може да го удължи до общо не повече от шест месеца.1 Дефиницията на „приют“, поместена в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, обаче определя максимален срок на настаняване до три месеца,
без възможност за удължаване. 2 Според АСП „[м]аксималният срок на настаняване
в приютите е три месеца, като е възможно да се удължи след преглед на мярката за
закрила и преценка на всички обстоятелства по случая“, като времето на престоя в
приюта „не може да надвишава период от шест месеца“.3 На практика при по-голямата част от изследваните решения за настаняване съдът фиксира конкретни срокове
на престой в приютите – обикновено до шест месеца,4 но има и такива, които достигат до пет години.5 Нещо повече, има случаи, в които съдът съвсем произволно
и без оглед на краткосрочния характер на услугата настанява деца за срок „до
навършване на пълнолетие“,6 „до завършване на образователната степен – основно образование VIII клас“7 или „до настъпване на обстоятелства, водещи до
прекратяване на настаняването или до промяна на мярката за закрила“.8 Стига
се и до там съдът да демонстрира явно непознаване на нормативните разпоредби,
като директно назовава услугата „приют“ – „специализирана институция“.9 Проблем
възниква и при определянето на началния момент, от който тече срокът на настаняването. Често съдът посочва, че това е моментът на влизане в сила на решението,
а не този, от който детето реално е започнало да пребивава в приюта.10 Забавянето в
работата на социалните служби при търсене на алтернативно настаняване е също
причина за удължаване на периода на престой в приюта или повторно настаняване.
С оглед на констатираните продължителни срокове на престой на децата в приютите може да се заключи, че предназначението на услугата е модифицирано и в много
случаи води до трайна институционализация.
2.3. Съдебен контрол и правна помощ
В хода на изследването БХК установи, че децата не се информират за правото си на достъп до правна защита. Те не получават копие от административната
заповед, с която е определена мярката за закрила, нито им се осигурява достъп до
друга релевантна информация за предстоящото съдебно производство. В случаите
на незаконно настаняване с прокурорско постановление изобщо не се упражнява
съдебен контрол върху настаняването. Съдът призовава родителите, но тяхното
участие в съдебното производство не е задължително. При преглед на съдебната
практика11 се констатира, че в някои случаи в съдебните заседания децата се пред1 Министерство на труда и социалната политика (1999), Правилник за устройството и дейността на приютите за
безнадзорни деца, ал. 9, ал. 1.
2 Правилник за прилагане на закона за социалното подпомагане (1998), Допълнителни разпоредби, § 1, ал. 1,
т. 34.
3 Информация, получена от Агенция за социално подпомагане по реда на ЗДОИ с Решение № 92-759 от
5 септември 2014 г.
4 Районен съд – Добрич (2013), Решение (номер неизвестен) от 13 май 2013 г. по ГД № 1069/2013 г.; Районен съд –
Добрич (2013), Решение (номер неизвестен) от 18 януари 2013 г. по ГД № 4046/2012 г.; Районен съд – Бяла (2010),
Решение № 7 от 3 август 2010 г. по ГД № 396/2010 г.
5 Районен съд – Добрич (2011), Решение (номер неизвестен) от 14 февруари 2011 г. по ГД № 5247/2010 г.
6 Районен – Добрич (2014), Решение (номер неизвестен) от 3 април 2014 по ГД № 255/2014 г.
7 Районен съд – Русе (2012), Решение № 1878 от 7 ноември 2012 г. по ГД № 6328/2012 г.
8 Районен съд – Балчик (2013), Решение № 92 от 28 юни 2013 г. по ГД № 296/2013 г.
9 Районен съд – Бяла (2011), Решение № 75 от 22 юли 2011 г. по ГД № 508/2011 г.; Районен съд – Бяла (2010),
Решение № 7 от 3 август 2010 г. по ГД № 396/2010 г.
10 Районен съд – Русе (2011), Решение (номер неизвестен) от 13 септември 2011 г. по ГД № 6496/2011 г.; Районен
съд – София, Решение (номер неизвестен) от 7 май 2014 г. по ГД № 21057/2013 г.
11 Районен съд – Русе (2013), Решение № 2203 от 27 декември 2013 г. по ГД № 5372/2013 г.; Районен съд – Бяла
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ставляват от особен представител.1 Има случаи, в които съдът решава по същество
въпроса за настаняването без да изслуша детето, без участието на родителите му и
без да осигури участието на друг процесуален представител или защитник на настанявания – единствено въз основа на доказателствата, представени от молителя. 2
Липсата на правна защита съществено ограничава възможностите за активно участие на детето в процеса и е предпоставка за честото допускане на настанявания за
произволно дълги срокове. Дори при назначен особен представител обаче, защитата
на правата и интересите на децата не винаги е гарантирана. Във всички изследвани
случаи на участие на особен представител в производството по настаняване неговото становище е било в подкрепа на молбата на ДСП за настаняване в специализираната услуга. Нещо повече, служителка на Приют– Русе сподели, че в случаите, когато
на детето се назначава служебен адвокат, неговата роля в процеса по настаняване е
изцяло формална и не защитава ефективно интересите на децата.
За да определи мярката за закрила, съдът взема предвид и становището на
ръководството на приюта за необходимостта и адекватността на мярката, което в
преобладаващите случаи също е положително. При преглед на съдебната практика
е идентифициран само един случай на отхвърлена от съда молба за настаняване на
дете в приют.3 4
2.4. Материални условия
Приютите за безнадзорни деца са разположени в централните части на пет
областни града в България, с изключение на Приют – Перник, който е разположен
в отдалечен от центъра квартал. Помещават се в самостоятелно обособени сгради,
като всички те са част от комплекс социални услуги (дневен център, ЦОП и др.) и
през деня се посещават от повече деца. Изключение е приютът в Добрич, който дели
сграда с други резидентни услуги за възрастни хора с психически и физически увреждания. При посещение там екипът на БХК стана свидетел на викове от пациентите от долните етажи на комплекса, а децата споделят, че са ежедневно в близост до
тях – когато слизат по стълбите, за да излязат от сградата или на двора.
Материалната база е добра, но помещенията в сградите са с малка площ и
недостатъчен брой за децата, които обслужват, поради което е налице пренаселеност. Много на брой деца са настанени в малки стаи (с изключение на Приют – Добрич). В Приют – Варна, например, има пет двойни легла в малка и тясна стая – десет
деца разделят няколко квадратни метра площ. Броят на гардеробите е недостатъчен,
липсват всякакви други мебели, а единственото свободно място в стаята е тясното
пространство между леглата.
Служители споделят, че понякога се приютяват повече деца от обявената за
капацитет бройка, като им се осигурява място за спане в общите помещения. Поради
липсата на помещения децата гледат телевизия, подготвят домашните си и се хранят
на едно и също място (Приют – Русе, Приют – Варна и Приют – Перник). Санитарните
възли са недостатъчни и в някои случаи труднодостъпни. Така например в Приют
– Перник санитарните помещения са разположени в мазето, като за капацитет от
десет деца са осигурени две тоалетни, едната от които е заключена и се ползва само

1
2
3
4

(2011), Решение № 75 от 22 юли 2011 г. по ГД № 508/2011 г.; Районен съд – Бяла (2010), Решение № 7 от 3 август
2010 г. по ГД № 396/2010 г.
За фигурата на особения представител, вж: т. 1.3. „Съдебен контрол и правна помощ“ в подглава „Домове за деца
лишени от родителска грижа“.
Софийски районен съд (2014), Решение № III-84 от 30 септември 2014 г. по ГД № 9275/2014 г.
Районен съд – София, Решение (номер неизвестен) от 14 февруари 2014 г. по ГД № 18563/2014 г.
Във връзка с правото на детето да обжалва мярката по настаняване в приют и да иска нейното прекратяване,
вж., mutatis mutandis, т. 1.3. „Съдебен контрол и правна помощ“ в подглава „Домове за деца лишени от родителска
грижа“.
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от персонала. В приюта във Варна санитарните помещения са много малки и тесни.
Посетените от БХК приюти не предоставят адекватни условия за деца с физически увреждания, а такива биват настанявани в приютите. Пример за това е незрящо дете от приюта в Добрич, което е настанено за пет години там, а физическата
среда не е пригодена за неговите нужди. Детето посещава училище за незрящи с
пансион към него, но по време на почивните дни и ваканциите се връща в приюта.
Ефективно разделение на децата реално не съществува. Момичетата и момчетата са настанени в различни стаи, но те са разположени на един и същ етаж в непосредствена близост (с изключение на приюта в Русе). В приютите деца от различни
възрасти живеят в една и съща стая, като в приютите в Добрич и Русе има деца под
седемгодишна възраст, които съжителстват с деца до 18 години.
Момичетата и момчетата разполагат с много малко лични вещи. По-голямата
част от тях почти нямат такива, а тези, които имат, нямат достатъчно пространство
да ги съхраняват. Носят собствените си дрехи, а на тези, които нямат такива, им се
осигуряват от приюта, както и обувки и постелен инвентар1. Децата носят стари, но
запазени дрехи и обувки, а постелният инвентар е в добро състояние. Дрехи и обувки се осигуряват за децата и от дарения, които обаче не винаги достигат до самите
деца. Така например дете от приюта във Варна разказва, че някои от служителките
преглеждат и подбират за себе си от дарените дрехи, а останалото разпределят между децата. То пояснява, че всички деца знаят за случващото се, но никой не смее да се
оплаче на директорката, защото се опасяват от последствия.
Личното пространство на децата е крайно ограничено. Децата нямат никаква възможност за уединение. Крият ценните си вещи под възглавниците и други
„тайни места“, за да съумеят да ги опазят. Оплакват се, че им липсват или изчезват
личните вещи и това е причина за конфликти. Кражбите между децата в приютите
са ежедневие. Спалните са в близост до общите помещения, в които деца от приюта и
от дневния център съжителстват, и достъпът до тях е неограничен (Приют – Варна).
Храната в приютите е от външен доставчик и не е достатъчна според децата и
служителите. Често децата компенсират с повече хляб, за да се заситят. Вечер огладняват, но нямат достъп до храна извън часовете за хранене. Получават допълнително, ако има, но само по време на храненията по график. Понякога храната, която им
се сервира, е студена.
2.5. Медицинско обслужване
При посещенията си екипът на БХК установи, че в приютите се настаняват
деца с разнообразен здравен статус, като редица случаи на деца, настанени или
преминали през приютите, които страдат от тежки заболявания. 2 Така например в
Приют – Перник е настанено момче със сърдечни проблеми; в Приют – Варна има
настанени две психично болни деца, едно от които проявява агресия. В Приют – Добрич е настанено дете с епилепсия, което заради болестта си е било изведено от ВУИ.
Въпреки това и въпреки че социалната услуга „приют“ включва и предоставяне на
здравни грижи,3 няма ясна законова рамка относно медицинското обслужване в
тези места. Така, според Правилника за устройството и дейността на приютите за
безнадзорни деца от 1999 г. по норматив приютите трябва да разполагат с два щата
1 Министерство на труда и социалната политика (1999), Правилник за устройството и дейността на приютите за
безнадзорни деца, Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1.
2 Тази информация се потвърждава и от ДАЗД, според които през 2013 г. през всички посетени от БХК приюти
за преминали 3 деца с инфекциозни заболявания, 47 с остри простудни заболявания, 4 деца с психични
отклонения и 7 деца с гастроентерити и ентероколити. Информация, получена от Държавна агенция за закрила
на детето по реда на ЗДОИ със Заявление № 05-00-7 от 18 август 2014 г.
3 Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане (1998), Допълнителни разпоредби, § 1, ал. 1, т. 35.
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за медицинска сестра/ фелдшер.1 В същото време, според Методиката за определяне
длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги
в общността на МТСП, наличието в екипа на приютите на медицинско лице е само
препоръчително. 2 Поради това несъответствие медицинското обслужване зависи от
спецификата на всеки един приют. Приют – Варна споделя щатната бройка за медицинско лице с други социални услуги в същия комплекс.3 В приюта в Добрич няма
вътрешно медицинско обслужване.
Външното медицинско обслужване се осъществява от лични общопрактикуващи лекари и лични стоматолози. Предвид режима в приютите, достъпът до лекарска помощ става по преценка на персонала, който не е специално обучен за това.
Достъпът до лекарска и болнична помощ допълнително се затруднява от липсата
на достатъчно персонал, който да придружава децата по време на хоспитализация
или друга болнична помощ. Така, деца се хоспитализират без придружител4 или се
вика допълнителен персонал, който не е на смяна.5
През 2013 г. в Приют – София е имало един смъртен случай на дете, настанено там.6 Въпреки че БХК изрично поиска от ДАЗД информация относно обстоятелствата около този случай, такава не беше предоставена, защото ДАЗД не разполага с
нужната информация.7
Във всички приюти е проблем, че често децата се настаняват без налични медицински документи относно историята на минали заболявания. В Приют – Варна
няма практика да провеждат преглед при постъпване, а се разчита единствено на
документацията, предоставена на приюта от отдела за закрила на детето.
Настанените деца в приютите често имат нужда от специална психологическа
грижа. Въпреки че такава има, в някои случаи персоналът споделя, че не успява да
предоставя достатъчно сигурна грижа на деца. Така например според служителите
на Приют – Варна персоналът изключително трудно успява да контролира агресивността на момиче, настанено в приюта, което застрашава своята сигурност и тази на
другите настанени и персонала. Децата в приюти имат възможност и да получават
допълнителна психологическа грижа по време на настаняването си и след това. По
думите на служители на Приют – Русе, след напускане, децата посещават Дневния
център за работа с деца от улицата в същата сграда в продължение на една година.
Децата от Приют – Перник посещават и Центъра за обществена подкрепа в същата
сграда. Настанените в Приют – Добрич и Приют – Варна също имат възможност да
посещават социални услуги, които се намират в същата сграда. Въпреки тези възможности, БХК констатира няколко опита за самоубийство и самонаранявания. В
Приют – Варна дете прави порезни рани с бръснарско ножче в областта на гърлото,
като според персонала причината за това е, че детето използвало самонаранявания
в опит да избегне наказания. Реалната психологическа причина не е установена. В
Приют – Русе по думите на служителите е имало два суицидни опита. В единия от
1 Министерство на труда и социалната политика (1999), Правилник за устройството и дейността на приютите за
безнадзорни деца, Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2.
2 Министерство на труда и социалната политика (2012), Методика за определяне на длъжностите на персонала в
специализираните институции и социалните услуги в общността, Приложение № 9.
3 По информация на ръководството на Приют – Варна, към персонала на приюта е предвиден 0,375 щат за
медицинска сестра.
4 БХК научи за поне един случай, в който дете от Приют – Добрич е било откарано в болница без придружител от
приюта.
5 Всички приюти.
6 Информация, получена от Държавна агенция за закрила на детето по реда на ЗДОИ със Заявление № 05-00-7 от
18 август 2014 г.
7 Информация, получена от Държавна агенция за закрила на детето по реда на ЗДОИ със Заявление № 14-00-101
от 28 октомври 2014 г.
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тях детето прави опит за самоубийство заради липса на внимание от страна родителите си. В друг случай от Приют – Добрич дете скача от третия етаж, за да избяга от
институцията. Детето е със сериозни здравословни проблеми и е жертва на трафик,
като причината за скачането е, че то продължава да проституира.
В някои случаи директорката на приюта1 дава съгласие за провеждането на
спешни медицински интервенции въпреки нормативното изискване във всички
случаи, когато не е възможно своевременно да се вземе информирано съгласие от
родител или попечител, да се вземе становище от ДСП. 2
2.6. Дейности и образование
Повечето занимания през свободното време на децата в приют се организират от доброволци. Поради различния профил, възраст и престой на децата е трудно
да им се осигурят дейности, които да отговарят на потребностите на всяко едно от
тях. Това е и основната причина голяма част от тези деца да описват ежедневието
си като скучно и монотонно. Така, дете от приюта в Добрич споделя, че много му
харесва там, никога не е живяло в по–добри условия и никога не са се отнасяли толкова добре към него, но в същото време скучае през цялото време. За да разнообрази
ежедневието си, то почиства редовно стаята си. Друго дете от приюта във Варна разказва, че има няколко различни дейности, но нито една от тях не отговаря на възрастта и интересите му. Единственото, в което е склонно да участва, е оцветяване на
картинки с деца по десет години по–малки от него, само защото това е възможност
да упражнява любимото си занимание – да рисува. Те споделят, че често се бият, защото няма какво да правят. Липсата на дейности през свободното време ги потиска и
признават, че се чувстват тъжни, бездействат и мислят за проблемите си.
Достъпът до интернет е контролиран и се ограничава при нарушаване на
реда в приюта. В повечето случаи за по-големите деца това е единственият контакт с
външния свят. Има възможност за гледане на телевизия, но всички деца, независимо
от предпочитанията и възрастта си, гледат една и съща програма, защото телевизорът е един за всички. Телевизията е основното им занимание, когато децата са в
приюта. Както установи екипът на БХК, събирането на много деца в едно помещение
за дълго време създава предпоставки за напрежение и конфликти.
Дворовете на приютите са оборудвани с детски площадки, но само по–малките
деца имат желание да ги използват. По–големите деца споделят, че не желаят да стоят на двора, а предпочитат да излизат и да се срещат с техни връстници. От разказите
на децата става ясно, че повечето време прекарват в сградата. Много деца отказват
да се включват в организираните дейности в приюта. В организираните дейности извън институцията, където повечето изявяват желание да участват, не са включвани
всички деца, защото няма достатъчно персонал, тъй като някои деца са наказани да
не участват или защото не е осигурено участие за всички.
По-големите деца имат право да се разхождат за определено време – няколко
часа всеки ден, освен ако са наказани. По-малките излизат с възпитател, най-често
в близост до приюта, където не се налагат пътни разходи и не е нужно да се наема транспортно средство. Не всички деца участват в разходките. Зависи от техния
брой, от поведението и от желанието им. Понякога разходки не се провеждат изобщо.
1 Приют – Добрич.
2 Закон за здравето (2005), чл. 87, ал. 5: (Нова – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) Когато за непълнолетен
или малолетен, настанен по съдебен ред извън семейството, съгласието на родител, попечител или настойник по
ал. 2 и 4 не може да бъде получено своевременно, информирано съгласие изразява лице, на което са възложени
грижите за отглеждане на детето след положително становище на дирекция „Социално подпомагане“; и ал.
6: (Нова – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) Когато непълнолетният или малолетният е настанен
временно по административен ред по чл. 27 от Закона за закрила на детето, информираното съгласие по ал. 5
се изразява от дирекция „Социално подпомагане“.
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Основната причина за постоянното присъствие в приюта на децата е липсата
на средства, с които да се осигурят екскурзии и лагери. Поради краткосрочния характер на социалната услуга, в бюджетите на приютите няма предвидени средства
за ваканции, като такива им се организират с помощта на дарения.1 Така например
децата в Перник не са ходили на театър и кино точно по тази причина. В Русе децата
ходят на лагер, но по думите на социалната работничка, транспортът до курортната
база и обратно възлиза почти на същата сума, която е нужна за летуването им и това
затруднява целия процес на организация и честотата на такива мероприятия.
Обикновено само децата, които се задържат за по-дълъг период в приюта, посещават училище. Понякога намирането на училище е труден и бавен процес. Често
децата са настанявани по време на учебната година, което допълнително затруднява
достъпа им до образование. Нерядко детето е голямо, а образователното му ниво е
ниско и отговаря на началните класове. Краткият престой, набавянето на нужните
документи, нежеланието на детето или отказът на училища да го приемат поради
статуса му забавят този процес. Голяма част от настанените деца са слабо грамотни,
изобщо не са ходили на училище или са прекъснали твърде рано.
Не са малко и случаите, в които децата бягат от час и не посещават училище.
По разказите им, те бягат, защото се чувстват зле в новото училище, не познават никого и никой не им обръща внимание. Деца от приютите в Добрич и Варна споделят,
че бягат от училище, защото ги е срам, тъй като възрастта им не отговаря на класа,
който посещават, и защото им липсват основни знания.
Когато има основно училище в близост до приюта и когато отношенията с директорката са добри, какъвто е случаят с приюта в Русе, достъпът до образование на
голяма част от настанените е осигурен. Въпреки различията във възрастта, дарбите
и интересите на децата, повечето от тях са настанявани в едно и също училище.
2.7. Контакти с външния свят
В по-голяма част от приютите входните врати са заключени през цялото време и движението на децата е ограничено. Те излизат за точно определено време и
нерядко след подписана декларация. 2 Тези ограничения са най-вече за да се намали
броят на бягствата. Въпреки мерките за сигурност и камерите, които са разположени
в общите помещения и дворните пространства, децата продължават да бягат. Бе установен случай на дете от приюта в Добрич, което, за да избяга, е скочило от третия
етаж на сградата. Детето е жертва на трафик, със сериозни здравословни проблеми.
Причина за няколкото поредни бягства е фактът, че момичето продължава да проституира. Във всички приюти се съобщава за деца, които са избягали и се издирват от
полицията. Някои от тях се връщат сами (Приют – Варна), други са в неизвестност с
месеци (Приют – Перник).
В приютите няма ограничения на посещенията и те могат да бъдат чести, дори
ежедневни, но децата рядко са посещавани от семействата си. Така например по думите на директорката на Приют – Перник само две от осемте настанени към момента
на посещението деца имат свиждания. Много от настанените дори не си ходят вкъщи през ваканциите. Има случаи, какъвто е този на дете от приюта в Добрич, в които
родителите посещават децата, не за да ги видят, а за да извлекат финансови облаги
от тях, като ги подтикват към проституция. Изключение са децата, които се прибират
всяка събота и неделя у дома. Повечето деца са постоянно в приюта и имат редки
контакти с родители и роднини от служебния телефон или по интернет – с приятели. Успешната реинтеграция на детето в биологичното семейство и работата с родителите в тази насока, по думите на служители от приютите, са трудно осъществими.
1 Интервюта с директорките на Приют – Перник и Приют – Русе.
2 Приют – Перник.
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Децата в приютите имат ограничен кръг на общуване. Те най-често контактуват с децата и персонала на институцията, доброволците, които ги посещават и с учителите и съучениците си в училище. Единични са случаите, в които децата общуват с
хора, с които нямат роднинска връзка, но които са загрижени за тях и ги подкрепят.1
По-голямата част от децата, настанявани в приюти, контактуват с хора, които,
по думите на служители от приютите, им влияят зле, като ги подтикват към извършване на противообществени прояви и бягства. Това са техни връстници, роднини и
други лица - в повечето случаи пълнолетни, които излагат живота и здравето на
децата на риск. Опитите за ограничаване на тези контакти – ограничаване на движението на децата извън приюта, провеждани разговори с членове на персонала,
тематични беседи и други, са неефективни. Част от по-големите деца, настанени в
приютите, под претекст, че отиват на училище или излизат на разходка, извършват
бягство или са подтиквани към такова и попадат в компанията на тези лица.
2.8. Дисциплинарна практика, използване на сила и подаване на
оплакване
В приютите липсва официална дисциплинарна практика, а екипът на БХК не
беше запознат с процедури за налагане на наказания. В разговори с децата бе установено, че неформално се налагат следните наказания: почистване на двора, лишаване
от телевизия, миене на стълби, почистване на банята, лишаване от разходка, лишаване от телефон и лишаване от храна. Момиче от приюта в гр. Перник се оплака,
че с цел поддържане на дисциплината един от възпитателите понякога използва
физическа сила и ги заплашва с поставяне на инжекции. В същия приют притеснение буди наличието на медицински изолатор, който се намира в подземието на
сградата и в който по време на посещението на БХК имаше кожен колан. Въпреки че
по думите на персонала изолаторът не се използва, не стана ясно дали и за какво се
използва той.
В приюта в гр. Перник има разработена и поставена на видно място „Процедура за изразяване на мнението и оплаквания“. Тя предвижда писмена форма за подаване на оплаквания срещу качеството на услугата до служители в приюта и възможност за обжалване на получения отговор пред директора на социалната услуга. Не се
посочва информация обаче, за други държавни институции или неправителствени
организации, към които децата могат да се обърнат за помощ и подкрепа. В случай
че искат да направят оплакване, някои деца споделят, че се обръщат към социалните
си работници.
Създадени като краткотрайни социални услуги, приютите не са в състояние
да упражняват функции по възпитание и отглеждане на деца. Колкото по-продължително е задържането, толкова по-вероятно е да се породи чувство на безпокойство
и тревога у децата, както и да зачестят случаите на отклонение от установения вътрешен ред и бягства. Вместо към прекратяване на мярката по настаняване в приют
обаче, на някои места се пристъпва към налагане на възпитателна мярка и последващо настаняване във ВУИ или СПИ. 2 При бягство от институцията или връщане
след установения вечерен час,3 децата се обявяват за национално издирване.
2.9. Персонал
Персоналът в приютите не е достатъчен. Това ясно личи в случаи, в които
дете трябва да се заведе в болница по спешност. Когато служител напусне или е
1 Приют – Добрич и Приют – Русе.
2 Районен съд – Перник (2014), Решение (номер неизвестен) от 15 май 2014 г. по ЧНД № 508/2014 г.
3 В някои приюти вечерният час е изключително ранен. Така например в Приют – Перник вечерният час е
17.30 ч.
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уволнен, ръководството бърза да запълни мястото му, без да осъществява реален
подбор на персонала.1 Броят на служителите не достига и според самите тях. В приютите се настаняват деца в тежко емоционално и психическо състояние, което води
до конфликти между тях и персонала, който споделя, че има случаи, в които работещите не успяват да се справят. Така например дете с психично отклонение и силна
агресия е настанено в Приют – Варна, като персоналът споделя, че те не разполагат с
достатъчно на брой персонал и се справят изключително трудно.
Законовата уредба не е единна относно вида и броя на персонала в приютите
за деца. Така според Правилника за устройството и дейността на приютите за безнадзорни деца при норматив от 20 места персоналът на приюта трябва да се състои от
15 души – 2 социални работника, 2 педагози, 1 психолог, 2 мед. сестри / фелдшери и
8 души помощен персонал, включително охрана. 2 Според Методиката за определяне
длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в
общността, обаче, охрана не е предвидена, а наличието на медицински лица и възпитатели е само препоръчително.3
Само в един от приютите се установи наличието на системна външна
супервизия,4 което е важна предпоставка за предоставяне на качествена психологическа и социална грижа. Прекалената интензивност, ниското заплащане и неосигуряването на супервизия намалява мотивацията на персонала и води до емоционално претоварване.
Персоналът във всички 4 посетени приюта е преобладаващо от женски пол.
Липсата на служители от мъжки пол води до стереотипизиране на ролята на мъжете
и жените в осигуряването на грижа за децата.
2.10. Насилие и нарушение на други основни права
По разкази на децата те са принудени да общуват и съжителстват с други настанени, които за тях са напълно непознати и не рядко много по–големи или по–
малки от тях, без общи интереси, с много различни характери, различни навици и
обременени с различни проблеми. Така доста често средата, в която съжителстват
тези деца, може да се окачестви като напрегната. Служителите разказват, че между
новодошлите и останалите се пораждат конфликти за лидерство. По-големите или
по-силните деца контролират останалите със заплахи и физическо насилие.
В приютите във Варна, Русе и Перник децата разказват за насилие помежду
им. То най-вече се изрязва в обиди от различно естество, заплахи и физическо посегателство – блъскане, удари с юмрук, шамари, скубане. В Русе дете се оплаква от
сексуално насилие под формата на опипвания от страна на друго настанено дете в
същия приют. Във Варна дете признава, че ежедневно удря другите деца, защото е
по-силно и „може да го прави“. Така, по неговите думи, „поддържа реда в приюта“.
Разказва, че само съзнава, че е много агресивно, но признава, че не може да се контролира. Детето споделя, че е жертва на физическо насилие и пряк свидетел на такова у дома. Подкрепа и ефективна терапевтична работа с децата в приютите обаче
липсва.
Поради различния профил на настанените деца, често се получава ревиктимизация след постъпването в приюта. Според служители на приютите, някои от
децата, жертви на насилие, имат сериозни психически проблеми и са агресивни към
1 Интервю с директорката на Приют – Добрич.
2 Министерство на труда и социалната политика (1999), Правилник за устройството и дейността на приютите за
безнадзорни деца, Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2.
3 Министерство на труда и социалната политика (2012), Методика за определяне на длъжностите на персонала в
специализираните институции и социалните услуги в общността, Приложение № 9.
4 Приют – Перник.
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персонала и останалите деца.1 Те ежедневно създават конфликти и не рядко правят опити за самонаранявания, на които останалите деца на различни възрасти са
свидетели. 2 Така се създава напрегната атмосфера и повечето деца също агресират,
защото се натоварват с преживяното. По-малките деца подражават на поведението
на по-големите и често започват да проявяват агресивност след настаняването и по
време на престоя си в приюта. Мерките, които се вземат от страна на служителите за
намаляване на насилието, се свеждат до разговори с децата, както и наказания, свързани с ограничаване на престоя им извън приюта и поемане на задължения, найвече с участие в хигиенизиране на помещенията в него. Тези мерки не са ефективни,
а насилието продължава да съществува. Липсва професионален подход и методи за
овладяване на детската агресия.
Много от настанените деца в приютите скитат и просят по време на часовете,
определени за разходка или по време на бягство от институцията. Момичета, жертви на трафик, често напускат приюта без разрешение и са обявени за издирване. Такъв е случаят на дете от приюта в Добрич, което е в неизвестност от няколко месеца и
в допълнение има сериозни здравословни проблеми. Липсва активна терапевтична
работа с децата, настанени в приют, в посока превенция и намаляване на бягствата.
Всички интервюирани деца споделят, че не могат да изкажат свободно мнението си, нямат доверие на персонала, често крият проблемите си и трудно се решават
да ги споделят със служители на приюта. Липсата на диалог и доверие между деца
и възрастни е ясен знак за неефективна грижа от страна на персонала в приютите.
Общуването между настанените и служителите е наситено с напрежение. Заплахи,
предупреждения, наказания и ограничения са използваните методи за общуване от
страна на служителите спрямо децата по време на техния престой. Момичетата и
момчетата предпочитат да споделят с връстниците си, но рядко имат тази възможност, защото нямат приятелски отношения с голяма част от другите деца, настанени
в приюта.
2.11. Инспекции
Приютите подлежат на проверки от различни институции, сред които Държавната агенция за закрила на детето, Инспекторатът към изпълнителния директор
на Агенцията за социално подпомагане, регионалните здравни инспекции, местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
(МКБППМН). За периода януари 2012 – юли 2014 г. ДАЗД е извършила 6 проверки
по сигнал в приютите в страната, като за същия период не са осъществени планови
такива.3 Редицата проблеми, установени от БХК, включително прекомерния престой
на децата в приютите, повторните настанявания и здравния им статус, правят децата в приютите силно уязвими. ДАЗД обаче не разпознава това, въпреки че събира
ежегодна информация от всички приюти в страната.
Инспекторатът към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане „осъществява специализиран контрол по законосъобразното прилагане
на нормативните актове в областта на социалното подпомагане“.4 Същевременно,
нормативната уредба, уреждаща функционирането на приютите, продължава да е
противоречива. Нещо повече, приютът в София не е регистриран като доставчик на
1 Приют – Варна и Приют – Русе.
2 Приют – Варна, Приют – Русе и Приют – Добрич.
3 Информация, получена от Държавна агенция за закрила на детето по реда на ЗДОИ със Заявление № 05-00-6 от
31 юли 2014 г.
4 Агенция за социално подпомагане (2014), Отчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2013
година, с. 52, достъпен на: http://www.asp.government.bg/ASP_Files/APP/GODISHEN%20OTCHET%20ASP%20-%20
2013-.pdf.
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социална услуга в АСП. Наред с това не става ясно дали инспекторатът е провел проверки в приюти за периода 2011–2013 г.1
МКБППМН също би трябвало да осъществяват контрол върху намиращите
са на територията на съответната община приюти. 2 Въпреки това, в докладите за
дейността на Централната комисия и местните комисии за борба с противообществените прояви за периода 2010–2013 г. не е отразена каквато и да е информация за
осъществен подобен контрол.3
Липсва реален институционален контрол. Дори и проверки да биват правени, констатациите от тях не са публични, което лишава обществеността от възможността да упражнява граждански контрол върху приютите за деца.

1 Агенция за социално подпомагане (2012), Отчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2011 г.,
достъпен на: http://www.asp.government.bg/ASP_Files/APP/img389.tif; Агенция за социално подпомагане (2013),
Отчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2012 г., достъпен на: http://www.asp.government.
bg/ASP_Files/APP/GODISHEN%20OTCHET%20ASP%20-%202012.pdf; Агенция за социално подпомагане (2014),
Отчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2013 г., достъпен на: http://www.asp.government.
bg/ASP_Files/APP/GODISHEN%20OTCHET%20ASP%20-%202013-.pdf.
2 Закон за борба с противообществените прояви (1958), чл. 10, ал. 1, т. и).
3 Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (2012,
2013 и 2014), Доклади на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните за състоянието и тенденциите на престъпността и противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните за 2011, 2012 и 2013 г. Престъпления срещу тях. Дейност на Централната и местните комисии
за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
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3. Кризисни центрове

Повечето кризисни центрове и през 2014 г. остават непрофилирани. Това означава, че все още не се осъществява реално отделяне на децата, жертви на насилие и
трафик, от децата, извършители на противообществени прояви. Процедурите по
настаняване в кризисни центрове не винаги се спазват и детето може да бъде настанено дори за максимално предвидения срок от шест месеца без съдебна санкция, което не би следвало да се допуска. Често децата не са запознати с правото им на правна помощ и не се изслушват в съда, поради неспазване на изискването да се разглежда
делото незабавно. В повечето КЦ се е стигало в отделни случаи до престой от осем/
девет месеца и след неуспешна реинтеграция дори до повторно настаняване за срок
от шест месеца в същия център. Дългият престой в кризисен център, който се явява заведение от закрит тип, доказано има отрицателно влияние върху психиката
на децата.
3.1. Обща информация
Според АСП към края на септември 2014 г. в България функционират 15 кризисни центъра за деца, пострадали от насилие или жертви на трафик, с общ капацитет
155 места.1 Съгласно Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане
(ППЗСП) кризисният център е социална услуга от резидентен тип. 2 Потребителите
на услугата са лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, и се настаняват за срок до шест месеца. Нормативната уредба на всички социални услуги от резидентен тип е обща 3, тоест липсва каквато и да е конкретна
законова регламентация, касаеща единствено КЦ, като се изключи легалното определение на понятието „кризисен център“.
Кризисният център е представен и като форма на социална услуга за задоволяване на „ежедневните потребности“4, което подменя изцяло смисъла му като
място за кризисна интервенция. Поради липсата на социални услуги, които да дават
1 Агенция за социално подпомагане (2014), Списък с кризисни центрове в България за деца, пострадали от
насилие или жертви на трафик към 30 септември 2014 г., достъпен на адрес: http://www.asp.government.bg/
ASP_Files/APP/KC%20za%20deca.xls. Броят на кризисните центрове, посочени от АСП и Държавната агенция за
закрила на детето (ДАЗД), се разминава. Посещенията на 14 кризисни центъра бяха извършени в периода от м.
юли 2013 г. до м. ноември 2013 г. от изследователите на БХК извън рамките на сегашния проект.
2 Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане (1998), чл. 36, ал. 2.
3 Кризисният център е „комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма
на експлоатация, които се предоставят за срок до шест месеца и са насочени към оказване на индивидуална
подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социалнопсихологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна
интервенция“. Ibid, Допълнителни разпоредби, § 1, ал. 1, т. 25.
4 Ibid.
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краткосрочна възможност за предоставяне на грижа за задоволяване на „ежедневните потребности“, в кризисните центрове (както и приютите) се настаняват освен
пострадалите от насилие и други деца само по социални причини. Оказва се, че
настаняването в кризисен център реално може да не бъде обвързано с кризисна ситуация или наличие на значителен риск от такава за детето. Така се стига до неспазване на профила на услугата, деца биват настанявани в КЦ само защото няма къде
другаде да бъдат приютени.
Липсата на профилиране и/ или неспазването му, в случаите когато има
такова определение, не позволява ефективното разделяне на деца жертви от деца
в конфликт със закона. През март 2012 г. Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) утвърдиха Методическо
ръководство за предоставяне на социалната услуга „кризисен център“ (Методическо
ръководство)1, с което направиха опит да регламентират условията за разкриване и
функциониране на кризисните центрове и профилирането им за:
• деца, пострадали от домашно насилие;
• деца, жертви на трафик на хора;
• деца с девиантно поведение, просещи деца и деца в конфликт със закона.
Въпреки заложените добри практики, Методическото ръководство практически е неприложимо. В малкото случаи, при които е предприето профилиране, дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), съдиите и районните съдилища не се задължават да спазват профилирането и съответно продължават да се настаняват деца от
трите посочени по-горе групи на едно място.
3.2. Настаняване
Административно настаняване
Според ДАЗД за календарната 2013 г. общо 312 деца са настанени в КЦ от ДСП
или с полицейска закрила. 2 През 2013 г. 72% от общия капацитет на кризисните центрове е бил запълнен. Това е увеличение с 11% спрямо 2011 г.3 Съгласно Закона за
закрила на детето (ЗЗДет.) настаняването на деца извън семейството се извършва
от съда.4 До произнасянето му ДСП извършва по настоящия адрес на детето временно настаняване по административен ред със заповед на директора на ДСП. Когато
има опасност за здравето и живота на детето, административното настаняване в КЦ
може да се осъществи по реда на спешното настаняване извън семейството и в тези
случаи мярката за закрила се прилага незабавно.5 В останалите случаи се следва да
се прилага общият ред на административния процес и към настаняване може да се
пристъпи едва след влизане в сила на заповедта на ДСП. В КЦ дете може да бъде
настанено и от специализираните органи на Министерството на вътрешните работи
(МВР) с т. нар. полицейска закрила.6 Полицейската закрила се предоставя за срок от
48 часа и незабавно се уведомяват ДСП, в чийто район е предприета закрилата.
1 Агенция за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето (2012), Методическо ръководство
за предоставяне на социалната услуга „Кризисен център“ (по-нататък за краткост: Методическо ръководство),
достъпно на: http://stopech.sacp.government.bg/file.php?fid=341.
2 Информация, получена от Държавна агенция за закрила на детето по реда на ЗДОИ със Заявление № РД-12-28
от 11 септември 2014 г.
3 Български хелзинкски комитет (2013), Кризисните центрове в България през 2013 г., с. 6-7.
4 Закон за закрила на детето (2000), чл. 25.
5 Правилник за прилагане Закона за закрила на детето (2003).
6 Полицейската закрила е спешна мярка, която се взема, когато детето е: обект на престъпления или има
непосредствена опасност за живота или здравето му, както и когато има опасност то да се окаже въвлечено в
престъпление; изгубено или е в безпомощно състояние; останало без надзор. Закон за закрила на детето (2000),
чл. 38.
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В едномесечен срок от издаването на заповедта ДСП прави искане за настаняване до районния съд (РС).1 Въпреки че ДСП няма правомощия за определяне
срока на настаняването, в много от заповедите за настаняване се формулира такъв. Също така ДСП не винаги спазва едномесечния срок за подаване на молба в
съда, а понякога и въобще не подава такава. При сигнализиране от страна на БХК за
случаи на неподаване на молба, социалните работници от отдел „Закрила на детето“
(ОЗД) съобщават, че детето е било настанено краткосрочно2 и престоят ще бъде прекратен преди разглеждането на делото.3 Липсата на длъжността юрист в отделите за
закрила на детето сериозно възпрепятства изготвянето на молби. Също така, трябва
да се отбележи, че когато ДСП подават молбите, често го правят в края на едномесечния срок, с което не спомагат настаняването да се разгледа от районния съд
във възможно най-кратък срок от фактическото приемане на детето в КЦ. Като цяло
процедурите по настаняване в кризисни центрове не винаги се спазват и дете може
да бъде настанено дори за максимално предвидения срок без съдебна санкция, което
не би следвало да се допуска.
Някои от малкото профилирани центрове изискват предварително изпращане
на социален доклад, за да бъде извършена преценка дали детето отговаря на профила на центъра, но тя рядко се спазва. Служителите в повечето центрове твърдят,
че не могат да си позволяват да отказват прием при наличие на свободни места. Дори
в определени случаи да са категорично против, често биват принудени по различени
причини да настанят детето. Социалният доклад4 и планът за действие са „задължителни документи“ при настаняването. Случва се дете обаче да бъде изпратено без
социален доклад или докладът да не включва важна информация, като например
информация за здравния статус на детето.5 Няма и утвърдена практика ДСП да
подават информация към КЦ дали и кога са подали молба до съда за настаняване на
дете. ДСП също така няма задължение да настанява в КЦ, намиращо се в близост до
настоящия адрес на детето. Понякога се избира най-отдалеченият КЦ, за да се осигури откъсване от средата с цел защита, но няма ясни правила за избор на КЦ.
Съдебно настаняване
Съдът може да настани дете в КЦ за определен срок, може да отмени настаняването или да наложи друга, по-подходяща мярка за закрила.6 Съдът също трябва да
разгледа искането от ДСП незабавно 7 в открито заседание и да се произнесе в едномесечен срок. Според информация на служители в КЦ и отдел „Закрила на детето“ в
нито един случай на настаняване изискването за незабавно разглеждане не е спазено. Сроковете, в които се гледат делата, варират от едномесечен до три-четири
месеца (в Софийски районен съд) от реалното настаняване на детето, като най-често
дела се насрочват между месец и половина и два след приема му. Обичайната практика е съдебните решения да потвърждават административните заповеди.

1 Ibid, чл. 27.
2 „Краткосрочни услуги“ са услугите, предоставяни за срок до 3 месеца. Правилник за прилагане на закона за
социално подпомагане (1998), Допълнителни разпоредби, § 1, ал. 1, т. 46.
3 Български хелзинкски комитет (2013), Кризисните центрове в България през 2013 г., с. 23.
4 Заповедта за настаняване в КЦ се придружава от социален доклад и план за действие. Социалният доклад трябва
да съдържа „оценка на риска; нуждите на потребителя; наличните ресурси, в случаите, когато настаняването не
е спешно“. Методическо ръководство (2012).
5 Български хелзинкски комитет (2013), Кризисните центрове в България през 2013 г., с. 19.
6 Ibid, с. 23.
7 Закон за закрила на детето (2000), чл. 28, ал. 4.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРЕННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

Причини за настаняване
Предоставената от ДАЗД статистика1 за причините за настаняване на децата в
КЦ може да се проследи във фигура 4 по-долу. Основната причина за настаняване е
насилие в семейството, най-често физическо или психическо (вж. фиг. 5). Продължава да намалява делът на децата, жертви на трафик, което включва и деца, жертви
на „вътрешен трафик“. 2
Има и значителен брой случаи на деца, настанени поради неясни причини, въпреки че основанията за настаняване на деца извън семейството са изчерпателно изброени в ЗЗДет.3 Наблюдава се голямо увеличение на дела на децата в категорията
„Друго“ (към 21% през 2013 г.). 4 Според доклад на ДАЗД най-вероятно става дума за
„неглижиране и неполагане грижи или занемаряване“.5 Към тази група могат да бъдат причислени безнадзорните и скитащите деца, жертви на семейства с нарушена
структура, за които е характерна липсата на капацитет на родителите да упражняват
контрол върху децата си. В заповедите се срещат общи формулировки като „недостатъчен родителски капацитет“ или, когато става въпрос за конкретни случаи, „не са
относими“ към изброените в закона причини. В такива случаи с настаняването в КЦ
по-скоро се постига решаването на семеен проблем – извеждане от семейната среда,
въпреки че вместо настаняване в кризисен център, за тази категория деца би било
по-подходящо настаняването в ЦНСТ.6
В предоставената справка от ДАЗД като причина за настаняване не е включено „девиантно поведение и конфликт със закона“. Според изследването на БХК през
2011 г. около 5% от децата са били настанени в КЦ поради извършени преобладаващо
противообществени прояви.7 Разбира се, в значителна част от случаите причините
за настаняване са комплексни - децата са едновременно и жертви на насилие, и жертви на експлоатация, което в повечето случаи е резултат на неглижиране от страна
на родителите.
Продължителност
Съгласно ППЗСП настаняването в КЦ е дългосрочна услуга, но не може да
бъде за срок по-дълъг от шест месеца. В Методическото ръководство обаче е записано, че „независимо от нормативно регламентирания срок за ползване на услугата
КЦ (до 6 месеца), препоръчителен за предоставянето срок, с оглед нейния характер,
цел и философия, е три месеца“. 8

1 Информация, получена от Държавна агенция за закрила на детето по реда на ЗДОИ със Заявление № РД-12-28
от 11 септември 2014 г.
2 Български хелзинкски комитет (2013), Кризисните центрове в България през 2013 г., с. 21.
3 Закон за закрила на детето (2000), чл. 25: Основанията за настаняване на дете извън семейството включват:
1. чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са
ограничени;
2. чиито родители, настойници или попечители без основателна причина трайно не полагат грижи за детето;
3. чиито родители, настойници или попечители се намират в трайна невъзможност да го отглеждат;
4. което е жертва на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо,
психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
5. в случаите по чл. 11 от Конвенцията от 1996 г.
4 Информация, получена от Държавна агенция за закрила на детето по реда на ЗДОИ със Заявление № РД-12-28
от 11 септември 2014 г.
5 Държавна агенция за закрила на детето (2011), Анализ на резултатите от тематична планова проверка на
дейността на кризисните центрове, връзката и взаимодействието им с дирекции „Социално подпомагане“, с. 4-5,
достъпен на: http://sacp.government.bg/media/cms_page_media/22/I_KC_ANALIZ-short.doc.
6 Български хелзинкски комитет (2013), Кризисните центрове в България през 2013 г., с. 21.
7 Ibid, с. 22.
8 Ibid, с. 28.
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По-голямата част от наличните съдебни решения в КЦ определят максимално допустимия от закона шестмесечен престой (вж. фигура 6). Само една част
от тях отчитат факта, че детето в повечето случаи вече има продължителен реален
престой в КЦ, който варира от месец до два-три, и постановяват настаняване „за срок
от шест месеца от настаняването по административен ред“.1 Други обаче разпореждат шестмесечният срок да започне да тече от влизане в сила на съдебното решение.
В повечето КЦ в отделни случаи се е стигало до престой от по осем-девет месеца
и дори, след неуспешна реинтеграция, до повторно настаняване отново за срок от
шест месеца в същия център. В други случаи, след изтичане на шестмесечен срок
детето се изпраща в друг КЦ отново за срок от шест месеца. 2
В повечето случаи децата са информирани, че престоят в КЦ е ограничен до
шест месеца, затова и трудно приемат новината, че реално ще останат повече от шест
месеца, което е наложило и въвеждане на специални психологически консултации.
Дългият престой в кризисен център, който се явява заведение от закрит тип, доказано има отрицателно влияние върху психиката на децата.3
3.3. Съдебен контрол и правна помощ
Достъп до правна помощ
Изследователите на БХК не откриха нито едно дете, което да е било запознато с правото му на правна помощ. По преценка на съда, на детето може да бъде
назначен особен представител (адвокат). Независимо от това, в съдебната зала децата се придружават най-често единствено от служители на ОЗД и КЦ.4
Изслушване в съда
Детето задължително се изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на интересите му.5 Най-тромава е процедурата по съдебно
настаняване в гр. София. За разлика от всички останали центрове, където деца споделиха, че са били изслушвани от съдия, в КЦ „Вяра, Надежда и Любов“ в София нито
едно от децата6 (някои с престой над четири-пет месеца) не отговори положително
на въпроса дали е присъствало на съдебно заседание, на което се е разглеждало настаняването му в КЦ.7 Също така, в нито едно от досиетата на децата нямаше съдебно
решение. Често престоят на децата в КЦ бива преустановен преди делото да се гледа
и в почти всички случаи - преди издаване на съдебното решение, което обяснява
неявяването в съда.
Предсрочно прекратяване
В отделни случаи, когато в съдебните решения срокът е фиксиран на шест месеца, все пак е предвидена възможност при промяна на обстоятелствата 8 този срок
1 Районен съд – Видин (2013), Решение № 404 от 26 юли 2013 г. по гр.д. № 1199/2013 г.
2 Български хелзинкски комитет (2011), Кризисните центрове за деца в България – между социалната услуга и
институцията, с. 21.
3 Български хелзинкски комитет (2013), Кризисните центрове в България през 2013 г., с. 30. Случаят на 14-годишната
Д. Л. от Плевен.
4 Български хелзинкски комитет (2011), Кризисните центрове за деца в България – между социалната услуга и
институцията, с. 20.
5 За повече информация вж. Глава 2 „Анализ на правната рамка на реда и условията за настаняване на деца в
затворени институции в България“.
6 Проведени интервюта с деца, настанени в центъра по време на посещението на изследователи на БХК на
1 ноември 2013 г.
7 Български хелзинкски комитет (2013), Кризисните центрове в България през 2013 г., с. 26.
8 Независимо дали са записани в решението по настанителното дело, основанията за прекратяване на
настаняването, изброени в чл. 29 от Закона за закрила на детето, дават право за предсрочно прекратяване на
престоя, ако е налице някое от тях.
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да бъде прекратен предсрочно. Прекратяването може да се извърши временно от
ДСП до произнасяне на съда. Повечето ДСП обаче приемат за законно основание за
прекратяване на престоя в КЦ изтичането на максимално допустимия шестмесечен
срок. В много редки случаи ДСП има практика за предсрочно извеждане на децата от КЦ. Също така, децата не могат сами да инициират преразглеждане на мярката
си по настаняване.
Обжалване
Заповедите за настаняване на ДСП се издават и обжалват по общия ред, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс (АПК).1 Според АПК съществува „изборност на реда за оспорване“2 и „административният акт може да се оспори пред
съда и без да е изчерпана възможността за оспорването му по административен ред“.
В заповедите за настаняване в КЦ обаче обичайно е записано, че подлежат на обжалване пред регионални дирекции „Социално подпомагане“ (РДСП), което е непълнота.
Настанителната заповед може да бъде оспорена в срок от 14 дена от съобщаването
на заинтересованите лица 3 и докато не изтече този срок, съществува забрана за
изпълнението . В случаите на спешно настаняване извън семейството, родителите имат право да обжалват както самата мярка на настаняване, така и незабавното
й изпълнение.
В значителна част от разгледаните заповеди от ДСП се установиха пропуски, като липса на мотиви за предварително настаняване, както и непосочване на
срока, в който може да бъде обжалвано разпореждането. Разпореждането, с което
се допуска предварителното изпълнение, подлежи на обжалване пред административния съд в срок от три дни от съобщаването му. Случаите на обжалване на административни заповеди за настаняване са единични. На БХК е известен само един
случай на обжалване от 2012 г.
Въпреки че законодателят е предвидил възможност за обжалване в седемдневен срок на първоинстанционното решение за настаняване пред окръжен съд, БХК
не регистрира случаи на такива обжалвания. Темповете, с които работи българското правораздаване, не му позволяват да бъде ефективен коректив на престоя на
деца в КЦ. Притеснителен е фактът, че дори когато съдът грубо нарушава закона, каквито са случаите за настаняване в КЦ за срок по-дълъг от максимално допустимия,
тези решения не са обжалвани.
3.4. Материални условия4
Според изследване на БХК от 2011 г. материалните условия във всички КЦ са
добри, в някои от тях те могат да бъдат определени и като отлични (Пещера, Варна,
Пловдив). Спалните помещения са просторни и в най-честия случай в едно спално
помещение се настаняват 2-3 деца. Освен с легла, стаите са оборудвани и с гардероби,
шкафчета и бюра. Само в КЦ в Силистра има голямо общо спално помещение със седем легла, но към всяко легло има ракла и малък гардероб, което оформя личен кът.
В КЦ „Вяра, Надежда и Любов“ в София големите спални помещения са разделени от
преградни PVC плоскости, които оформят относително самостоятелни спални за по
2 деца в иначе общо помещение.

1
2
3
4

Закон за закрила на детето (2000), чл. 27, ал. 6.
Административнопроцесуален кодекс (2006), чл. 148.
Ibid, чл. 84, ал. 1.
Български хелзинкски комитет (2011), Кризисните центрове за деца в България – между социалната услуга и
институцията, с. 34.
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В почти всички КЦ има сключени договори след проведена обществена поръчка със службите за социален патронаж или с местни заведения за обществено хранене. Стойността на един храноден през 2011 г. варира в границите от три (Пловдив)
до шест-седем лева (Пещера). Услугите - държавна отговорност, се финансират от
държавния бюджет чрез общинските бюджети на съответните общини. Стандартът
за годишната издръжка на едно място в кризисните центрове за 2014 г. е 8251 лв.1
Фигура № 7
Бюджет на база стандарт
за издръжка на едно
място в кризисните
центрове по години
(2008-2014)
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3.5. Медицинско обслужване
Разположението на кризисните центрове в отдалечени населени места спрямо постоянното местоживеене на децата оказва влияние върху качеството на медицинското обслужване. Повечето кризисни центрове не разполагат с медицински
персонал, въпреки че децата, които попадат в КЦ, често се нуждаят не само от психо-социална работа за овладяване на кризи и преодоляване на преживени травми.
Ако кризисният център няма сключен граждански договор с лекар, е необходима
промяна на адресната регистрация на детето и временен избор на личен лекар. 2 Не
във всички населени места, в които са разположени КЦ, има на разположение лекар 24 часа в денонощието. При необходимост се вика екип на Спешна медицинска
помощ от близкия град.
Първоначалният медицински преглед е задължителен, което включва и кръвни изследвания. В зависимост от индивидуалните особености на случая се прави
преценка за необходимите изследвания. КЦ понякога се превръщат и в заведения,
където се настаняват деца със сериозни здравословни проблеми. Това от своя
страна изисква необходимото материално и кадрово обезпечаване, с каквото КЦ не
разполагат. През годините е имало случаи на деца със заразни болести като хепатит
В и сифилис, наркозависими деца, както и бременни момичета. В някои центрове до
излизане на резултатите новопостъпилият нощува отделно.
Проблем за повечето КЦ е стоматологичната помощ, когато такава се налага. В повечето случаи тя се осигурява безвъзмездно от стоматолози на добра воля.
Скъпо струващи услуги обаче не се правят (например в КЦ Драгоман имаше момиче с избити предни зъби, но никой не се наема да поеме разходите по поставяне
на импланти).

1 Информация, получена от Държавна агенция за закрила на детето по реда на ЗДОИ със Заявление № РД-12-28
от 11 септември 2014 г.
2 Български хелзинкски комитет (2011), Кризисните центрове за деца в България – между социалната услуга и
институцията, с. 18.
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3.6. Дейности и образование
Според решението А. и други срещу България настаняването в кризисен център
е лишаване от свобода с цел възпитателен надзор по чл. 5, т. 1d от Европейската конвенция по правата на човека. Преди всичко в такъв случай лишаването от свобода е
законно, само ако на детето е осигурен достъп до образование или поне, ако задържането предполага техния скорошен трансфер в институция, в която това може да
се осъществи.
Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца задължава
доставчика на социална услуга от резидентен тип да осигури наред с други условия
и „участие на детето в образователния процес и подпомагане на неговата подготовка“. Много от децата, настанени в КЦ, никога не са посещавали училище или, ако
са посещавали такова, степента на завършен клас не отговаря на реалните им
знания. В кризисните центрове в България повечето от децата биват записвани и
посещават детска градина или училище в редовна форма на обучение. В случай на
невъзможност да се посещава училище, алтернативата е децата да бъдат на индивидуална или неприсъствена форма на обучение – тази форма бе възприета по отношение на бременни момичета, момичета, жертви на насилие, и други уязвими лица.
Обаче тази форма на обучение е значително по-неефективна в сравнение с редовната
форма и би следвало да се ползва само в случай на крайна необходимост.
В една значителна част от случаите обаче деца, подлежащи на задължително обучение, не посещават училище. Общият брой на децата, които не посещаваха
училище към края на м. ноември 2013 г., бе 29, което съставлява около една трета от
наличните деца в периода на изследването.1 Докладът на ДАЗД от тематична планова проверка на дейността на кризисните центрове за периода март – юни 2011 г. отбелязва, че от настанените 61 деца в КЦ 32 посещават училище или детска градина, а
незаписани и прекъснали образованието си са 29 – т.е. почти половината от децата. 2
Там е констатирано, че децата, които идват в КЦ без преди това да са посещавали
учебно заведение, и деца, които са настанени след като е започнала учебната година,
не се приемат в училище.
Психо-социалната работа с децата в КЦ е от изключително значение за тяхното възстановяване и справянето с кризисната ситуация. След приема в КЦ мултидисциплинарен екип прави оценка на потребностите на детето и въз основа и
на социалния доклад и на плана за действие на ДСП изготвя кризисен план, който
включва всички спешни действия, които трябва да бъдат извършени по случая. В
някои от КЦ има системен проблем при неподаването на информация от ДСП към
служителите в КЦ. Поради това работещите с децата специалисти не са наясно с
психо-социалния и правния статус на част от настанените деца, не разполагат
със социални доклади, не знаят колко време ще остане детето в КЦ и дали ДСП е
направила искане до съда, за да могат да планират работата си с децата във всеки
отделен случай.
3.7. Контакти с външния свят
Режимът в КЦ е затворен - входът на КЦ почти винаги е заключен, а прозорците или не се отварят, или на тях има решетки. Децата нямат право да излизат
без придружител. Изключение се прави по преценка за ученици, на които се гласува
доверие да се придвижват сами до и от сградата на училището, като в някои случаи
се изисква предварително разрешение и записване. Освен на училище, децата се извеждат организирано и на разходки и културно-масови мероприятия. Самоволното
1 Български хелзинкски комитет (2013), Кризисните центрове в България през 2013 г., с. 33.
2 Ibid, с. 36.
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напускане се счита за бягство. Фактът, че почти във всички КЦ има случаи на бягства, е показателен, че услугата „кризисен център“ не успява да посрещне в пълна
степен нуждата на настанените от контакт с външния свят. Най-активни контакти с
външния свят имат тези деца, които посещават училище.
Телефонни разговори, както и свиждания, се провеждат винаги в присъствието на социален работник, който води и протокол за разговора/ срещата. Дали
детето да осъществи контакт със свой родител или друг близък, преценяват социалните работници. Нямат достъп до интернет, въпреки че в някои КЦ достъпът до
интернет се използва като поощрение.
Поради неравномерното разпределение на КЦ в страната, органите по закрила
настаняват децата в КЦ в области различни от обичайното им местоживеене. Така,
много често родителите и роднините от по-далечни населени места нямат възможност да контактуват пряко с децата си. Според тематичния анализ на ДАЗД
само 52% от децата поддържат контакти с родителите си.
3.8. Дисциплинарна практика
Съгласно Правилата от Хавана не могат да бъдат налагани наказания на деца,
освен при стриктно спазване на разпоредбите на закона.1 По отношение на децата,
настанени извън семейна среда, ЗЗДет. и подзаконовата нормативна уредба не предвиждат налагането на дисциплинарни наказания. Според АСП дисциплинарната
практика и процедурата за подаване на жалби и сигнали от децата, настанени в КЦ,
е регламентирана в Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за
деца (НКССУД). Доставчикът би трябвало да осигурява възможност за свободно подаване на жалби и оплаквания от децата и да разработи процедура за защита от
насилие, злоупотреби и дискриминация. Той осъществява вътрешен контрол върху
работата на персонала и качеството на предоставените грижи. 2 Така например всеки КЦ е създал и приел собствени правила за дисциплинарни практики, 3 което е
в противоречие с международните стандарти.
Бягства и чупенето на инвентара на КЦ са най-тежките провинения (макар
понякога чупенето да е проява/ симптом на криза). Ограниченията, които се налагат
след констатиране на нарушение на правилника, най-често са неучастие в дейностите в центъра или друго мероприятие извън КЦ, както и лишаване от гледане на телевизия. Мерките, които се налагат, са от различен характер: 1) наказание чрез труд
(извънредно включване в графика за почистване на общите и спални помещения), 2)
наказание чрез единична изолация (забрана за излизане от своя кът в спалното помещение), 3) наказание да не се посещава училище, 4) забрана да се гледа телевизия.
Обаче според НКССУД физическо ограничаване на детето би трябвало да се предприема само с оглед предотвратяване на рискове за живота и здравето му. В единични
случаи са налагани и други наказания – например за излизане без разрешение от
1 Ibid, с. 38.
2 Информация, получена от Агенция за социално подпомагане по реда на ЗДОИ със Заявление № РД-04-109 от
5 септември 2014 г.
3 Методика за организацията на работата за предоставяне на социални услуги, приета от КЦ „Вяра, Надежда,
Любов“ – София, чл. 18 – 18.1: 18. Всеки член на персонала в Центъра поощрява социално приемливото
поведение на детето. Когато поведението се приема за неприемливо, персоналът реагира чрез мерки, съгласно
утвърдените от директора „Указания за поощрения и наказания“. 18.1. При прилагането на Указанията
за поощрения и наказания персоналът в Центъра следва основните принципи: а) индивидуален подход
при определянето и прилагането на поощренията и наказанията в КЦ, съобразени с възрастта, степента
на разбиране и индивидуалните потребности на детето; б) уважение на личността на детето и зачитане на
неговото достойнство; в) наказанията не могат да съдържат физическа сила и да причиняват болка или
нараняване; г) зачитане мнението на детето и включването му при определяне степента на поощренията и
наказанията; д) единство от страна на служителите в Центъра при определяне на поощренията, на степента, на
продължителността и отмяна на наказанията; г) гласност на поощренията и наказанията.

276

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата

КЦ – Шумен е наложено наказание да се преписва текст от учебник. Никъде не бе
получена информация за използване на сила или помощни средства спрямо децата.
3.9. Персонал
Според данни, предоставени от ДАЗД, през 2013 г. броят на персонала в отделните КЦ варира от 4 (Варна) до 21 (София).1 Във всички КЦ има назначен психолог
(някъде той е на половин щат). Само в един от КЦ има назначен на щат лекар. 2 Според
анализа на ДАЗД в сферата на услугите работят висококвалифицирани екипи от професионалисти с необходимото образование и квалификация, ползват се и външни
специалисти.3 Въпреки това много често в центровете попадат деца, които не отговорят на профила, и персоналът трудно се справя с техните потребности.
Общото впечатление, което създават ДСП и ОЗД е, че са „затрупани от работа“, а броят на служителите им, работещи по проблемите на децата, е крайно недостатъчен. В допълнение, липсата на адекватно материално стимулиране (ниско
заплащане) води до голямо текучество в ОЗД. В резултат на това тези служби не са в
състояние в пълен обем да изследват статуса на децата и да изготвят необходимия
обем документи. Също така те не успяват да работят с родители и близки с оглед връщането на детето в семейната среда. В отделни случаи след настаняване на дете в КЦ
в друго населено място ДСП счита случая за приключен. Така на практика шансовете
за реинтеграция на детето намаляват чувствително и ефектът от престоя в КЦ води
след себе си до институционализация.
3.10. Инспекции
Всички КЦ имат изработени процедури за осъществяване на вътрешен контрол. Външни инспекции се осъществяват от представители на работодателя на КЦ
– кмета на общината, както и от АСП и ДАЗД (Главна дирекция „Контрол по правата
на детето“), които следят основно за воденето на документацията, като наблягат на
процедурите и сроковете на настаняване. Почти всички КЦ имат препоръки в тази
насока. В един от центровете ДАЗД констатира и недобро взаимодействие с ОЗД и
препоръчва подобряване на координацията между институциите.4 Според НКССУД
доставчикът на услугата осъществява периодичен вътрешен контрол върху работата
на персонала и качеството на предоставяните грижи, а цялостен контрол по предоставяне на услугата осъществява ДАЗД.5 ДАЗД споделиха, че в периода от 2011 г. до
настоящия момент не са извършени проверки на дейността на кризисните центрове.6

1 Информация, получена от Агенция за социално подпомагане по реда на ЗДОИ със Заявление № РД-04-109 от
5 септември 2014 г.
2 Български хелзинкски комитет (2011), Кризисните центрове за деца в България – между социалната услуга и
институцията, с. 38.
3 Държавна агенция за закрила на детето (2011), Анализ на резултатите от тематична планова проверка на
дейността на кризисните центрове, връзката и взаимодействието им с дирекции „Социално подпомагане“.
4 Български хелзинкски комитет (2011), Кризисните центрове за деца в България – между социалната услуга и
институцията, с. 38.
5 Информация, получена от Агенция за социално подпомагане по реда на ЗДОИ със Заявление № РД-04-109 от
5 септември 2014 г.
6 Информация, получена от Държавна агенция за закрила на детето по реда на ЗДОИ със Заявление № РД-12-28
от 11 септември 2014 г.

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

277

Г. Институции за бежанци, лица
търсещи закрила и мигранти

1. Специални домове за
временно настаняване на
чужденци

За изследвания период 2012 – първото шестмесечие на 2014 г. деца чужденци често
са били задържани в центрове от затворен тип, което не винаги е било крайна мярка за
възможно най-кратък период от време. Въдворяването има изключително неблагоприятен ефект върху нормалното физическо, умствено, нравствено и социално развитие на
детето. През март 2013 г. бяха въведени промени в Закона за чужденците в Република
България (ЗЧРБ), които изрично забраняват принудителното настаняване (задържане)
на непридружени деца чужденци в СДВНЧ, но такива деца продължават да се настаняват чрез методи за заобикаляне на закона – завишаване на възраст, както и по-ранната
практика на „вписвания“ в заповедите за настаняване на пълнолетни в СДВНЧ, с които
детето няма никаква семейна или роднинска връзка. В нарушение на международните
стандарти за периода 2012 – 2014 г. в затворените центрове се настаняват и деца, търсещи закрила. След разширяването на капацитета на Държавната агенция за бежанците
(ДАБ) в края на 2013 г., броят на настанените драстично намаля, което е позитивно развитие. Правната помощ, предлагана от Бюрото по правна помощ, не е достъпна и не се
предоставя на задържаните в СДВНЧ лица, измежду които и търсещите закрила, които
разчитат изцяло на неправителствени организации или частни адвокати. За придружени деца, настанени за максимален период от три месеца, не се извършва автоматичен
съдебен контрол за законността на лишаването от свобода. Домовете не предлагат образователни дейности или професионално обучение. Децата в СДВНЧ не се разпознават
от държавните институции като уязвими и Агенцията за социално подпомагане (АСП)
и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) не осъществяват институционален
контрол върху работата на СДВНЧ, въпреки високия брой настанени деца преди 2014 г.
Липсват разработени стандарти за работа с деца, както и координиращи механизми
между АСП/ ДСП и дирекция „Миграция“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП)
на МВР, особено след увеличаването на броя търсещи закрила бежанци и мигранти в държавата.
1.1. Обща информация
Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) са структури на дирекция „Миграция“ към Министерството на вътрешните работи (МВР).
Съществуват два дома в кв. Бусманци на гр. София и в гр. Любимец, които бяха посетени през август и септември 2013 г. При опит за повторно посещение за оценка на
условията след настъпилата бежанска криза в средата на 2013 г. достъпът на Програмата за мониторинг и изследвания на Българския хелзинкски комитет (БХК) беше
отказан (за повече информация вж. глава „Методология“).
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СДВНЧ – Любимец е с капацитет от 300 места, но по време на посещението
през 2013 г. бяха настанени 349 чужденци, от които 263 (75%) бяха търсещи закрила.
От настанените към 16% бяха деца, търсещи закрила, повечето от които от сирийски
произход. СДВНЧ – Бусманци е с капацитет 400 места и през септември 2013 г. също
бе с превишен капацитет, като над 60% бяха търсещи закрила. В момента на посещението имаше между 20 и 30 деца.
Превишеният капацитет на СДВНЧ по време на посещенията се дължеше на
настъпилата бежанска криза и липсата на капацитет към структурите на Държавната агенция за бежанците да поемат настаняването на търсещи закрила. За периода
2012 – първото шестмесечие на 2014 г. близо 1000 деца са преминали през центровете за задържане.1 Броят на новонастанени малолетни и непълнолетни значително
спада през 2014 г. (вж. фигура № 8) след увеличаването на капацитета на ДАБ.
Фигура № 8
Брой новонастанени
малолетни и
непълнолетни лица
(2012 -2014 г.)
Източник: МВР
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На 25 септември 2013 г. със заповед 2 на министъра на вътрешните работи към
дирекция „Миграция“ на МВР в гр. Елхово бе създаден т.нар. Разпределителен център (РЦ) с капацитет 300 души като административна структура на подчинение на
дирекция „Миграция“ на МВР (от 1 юли 2014 г.3 – дирекция „Миграция“ при ГДГП на
МВР). Целта е краткосрочно задържане до 7 дни на чужденците, заловени от Гранична полиция в основния район на нерегламентирано влизане в страната на българотурската граница. За този период с настанените в РЦ – Елхово чужденци се провежда
разпит, за да се установят причините за влизане в България и, ако някои заявят,
че търсят убежище и закрила, те биват пренасочвани към бежанските центрове на
Държавната агенция за бежанците. На практика РЦ – Елхово съставлява структура
за административно задържане на чужденци, но не основава своето съществуване
на изричен текст в нормативен акт от законов ранг 4 съгласно изискванията на националния правен режим.5 В същото време, задържането на търсещи закрила в
РЦ – Елхово и ограничаването на тяхната свобода се извършва в нарушение и на
1 Според доклада на Human Rights Watch, публикуван в края на април 2014 г., организацията е получила данни от
Министерството на вътрешните работи, че през 2013 г. в СДВНЧ – Любимец са били задържани 912 малолетни и
непълнолетни деца, което е сериозно разминаване с данните, предоставени на Българския хелзинкски комитет
(486 деца в СДВНЧ – Любимец), и е крайно обезпокоително. Human Rights Watch (2014), План за овладяване:
Отпращане и задържане от страна на България на сирийци и други търсещи убежище и мигранти, с. 48.
2 Министерство на вътрешните работи (2013), Заповед 1з-1887 от 25 септември 2013 г.
3 Закон за Министерството на вътрешните работи (2014).
4 Например, разпоредба подобна на чл. 44, ал. 7 от Закона за чужденците в Република България - относно
създаването на специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ).
5 Закон за нормативните актове (1973), чл. 1а.
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приетата подзаконова уредба 1. Независимо от краткия престой на търсещите убежище в разпределителния център и сравнително бързия им трансфер и настаняване
към центровете на ДАБ, задържането на търсещите закрила в РЦ – Елхово при горепосочените условия съставлява лишаване от свобода и директно нарушава международните стандарти. Това задържане също така нарушава и действащото национално законодателство в областта на убежището и международната закрила 2 , съгласно
което задържането на лица, търсещи закрила, не е разрешено или допустимо при
никакви условия.
1.2. Настаняване
Задържане в СДВНЧ се предприема спрямо мигранти, на които са наложени
мерки за административна принуда за извеждане от територията на страната - принудително отвеждане до границата на Република България (депортиране) или експулсиране. Принудителното отвеждане до границата 3 се налага спрямо мигранти
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.4
Голяма част от чужденците, задържани в СДВНЧ, са правили опит за преминаване на границата незаконно на вход или изход, без или с подправени документи
или не на установените за това места, и при задържане Гранична полиция налага
принудителна административна мярка (ПАМ). Съгласно Закона за МВР5 след издаване на заповед за налагане на ПАМ може да се издаде като обезпечителна мярка и
заповед за принудително настаняване в СДВНЧ, когато чужденецът е с неустановена
самоличност, възпрепятства изпълнението на заповедта или е налице опасност от
укриване. Най-често се настаняват поради неустановена самоличност или опасност
от укриване.
Според интервюист в СДВНЧ – Любимец, Гранична полиция запознава чужденците със заповедта за налагане на ПАМ и настаняване в СДВНЧ заедно с преводач,
но според интервюираните семейства с деца и непридружени деца6 при издаването
на заповед за налагане на ПАМ не винаги е осигурен преводач и, дори когато има
такъв, не винаги информацията относно наложената мярка и какво би последвало
се представя по достъпен начин. Според доклад на БХК през 2013 г. в случаи на търсещи закрила Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) е изпитала затруднения
в осигуряването на незабавен и адекватен превод при регистрацията на молбите
за закрила на тези лица, основно поради липсата на щатни бройки за преводачи в
структурите на Гранична полиция и използването на външни услуги за превод по
договаряне, което значително затруднява и оскъпява регистрационните процедури.7
Копие от заповедта за налагане на ПАМ и за настаняване в СДВНЧ остава при
чужденците. Комуникацията между настанените и служителите по време на посещенията в двата дома е сериозно затруднена от езиковата бариера поради липса
1 Наредба за отговорността и координацията на държавните органи (2007), чл. 16.
2 Ibid, чл. 16.
3 Принудително отвеждане до границата на Република България се налага, когато чужденецът не може да
удостовери влизането си в страната по законоустановения ред; не напусне страната до изтичане на разрешения
му срок или в сроковете по чл. 39б; се установи, че е влязъл и пребивава в страната с неистински или с преправен
документ за задгранично пътуване или със заместващ го документ.
4 За повече информация: глава „Анализ от правната рамка на реда и условията за настаняване на деца в затворени
институции в България“.
5 Закон за Министерството на вътрешните работи (2014), чл. 80.
6 Проведени са общо 8 интервюта по време на две посещения до СДВНЧ – Любимец и СДВНЧ – Бусманци (за
повече информация вж. глава „Методология“).
7 Български хелзинкски комитет (2014), Правата на човека в България през 2013 г.
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на назначени щатни преводачи. Често се разчита на други настанени, които владеят български или западни езици, за устен превод, но това не е достоверен метод за
комуникация, тъй като може да има конфликт на интереси между самите принудително настанени лица. Според информация, получена по Закона за достъп до информация (ЗДОИ), вече има сключени договори за преводачески услуги за нуждите на
СДВНЧ.1 На практика обаче, превод се използва и осигурява единствено в Разпределителния център - гр. Елхово на дирекция „Миграция“ при ГДГП на МВР.
Регистрацията за настаняване на деца в дома се извършва в съответствие с
Правилата от Хавана. 2 Първо се извършва проверка за наличие на всички необходими документи, както и тяхната редовност, след което се изготвя приемно-предавателен протокол. Децата се настаняват с официален акт, който е издаден в предвидените от закона срокове. Според правилника за вътрешния ред в СДВНЧ трябва да
се извърши обиск на лицето за наличие на непозволени предмети и всички иззети
предмети се описват в протокол. Всеки новонастанен преминава през санитарните
помещения преди настаняване. Интервюист запознава лицето с общия режим и вътрешния ред на дома, който е разписан на девет езика, и обикновено заради обема се
раздава на групи. Правилникът също е разлепен в домовете на видно място.
Задържане на търсещи закрила
Многократно е констатирано, включително в рамките на проекта, че в нарушение на международните стандарти в затворените центрове се настаняват
търсещи закрила. През август и септември 2013 г. БХК установи, че има много случаи на лица, търсещи закрила, предимно сирийски граждани, включително и деца,
които се настаняват в СДВНЧ, и поради несвоевременна регистрация и обработка на
подадените молби остават задържани в СДВНЧ заедно с чужденците с нередовен
статут. Съгласно Директива 2005/85/ЕО за минималните стандарти относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец 3 и Закона за убежището
и бежанците 4, чужденец, който е влязъл в Република България, търсейки закрила, не
може да бъде връщан на територията на държава, в която са били застрашени неговият живот или свобода по причина на раса, религия, националност, принадлежност
към определена социална група, политически убеждения или където е бил изложен
на опасност от изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително
отнасяне или наказание (принцип на non-refoulement).5 Разпоредбата е основополагаща и представлява висша гаранция за правото на един бежанец да получи закрила
в България от самия момент на заявяването на молбата му за закрила. Това означава, че принудителните административни мерки – експулсиране или принудително
отвеждане до границата, не следва да се прилагат спрямо търсещи закрила. До приключване на бежанското производство тези мерки не следва да се привеждат в изпълнение.6 Затова и административното задържане на търсещи закрила от органите
на полицията по чл. 70, ал. 5 от Закона за МВР или чл. 44, ал. 6 от Закона за чужденци
в Република България (ЗЧРБ) губи законово определената си цел и не следва да се
прилага.
Освен това, в края на 2011 г. бяха приети промени във вторичното законодателство и беше отменено автоматичното задържане в СДВНЧ на търсещите закрила,
1 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“ по реда
на ЗДОИ с Решение № 812100-13286 от 4 септември 2014 г.
2 Havana Rules, Rule 21.
3 Council Directive 2005/85/ЕO of 1 December 2005 laying down minimum standards for procedures for granting and
withdrawing refugee status OJ 2005 L 326.
4 Закон за убежището и бежанците (2002).
5 Ibid, чл. 4, ал. 3.
6 Ibid, чл. 67, ал. 1.
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които подават молба за закрила на националните граници.1 Според годишния доклад на БХК за 2012 г. това е довело до спад в регистрацията на молби за закрила на
границата от органите на ГДГП на МВР. 2 Основната обективна причина за този спад
е бил крайно недостатъчният капацитет на ДАБ за прием и настаняване на новопристигналите бежанци. Съгласно закона Гранична полиция няма право да задържа
физически лица за срок по-дълъг от 24 часа. След тяхното изтичане органите на
ГДГП са длъжни да предават чужденците, търсещи закрила, на друг компетентен
орган – ДАБ. От 1999 г. насам обаче ДАБ отказваше да приема неограничен брой търсещи закрила на границата поради крайно ограничения капацитет – проблем, който
се изостри изключително много в средата на 2013 г. След приемането на законодателните промени в края на 2011 г. Гранична полиция бе изправена пред избора или
да нарушава забраната за връщане (non-refoulement) на търсещи закрила, или по алтернативен път да ги въдворява отново в СДВНЧ, чрез избягване на формалната им
регистрация като търсещи закрила. Там, макар и със закъснение, търсещите закрила
имат възможност да подадат молба за закрила до ДАБ чрез администрацията на дирекция „Миграция“. По време на посещенията през август и септември 2013 г. някои
от чужденците в СДВНЧ споделиха, че са подали молба за закрила още на границата,
но са били принудени да се откажат.3 Други споделят, че им е била отказана възможността изобщо да подадат молба за закрила на границата и чак след настаняване в
СДВНЧ са имали възможност да подадат молба.
Така на практика СДВНЧ се превръща в своеобразна „чакалня“ до трансфера на
търсещите закрила в бежанските центрове към ДАБ. При посещенията в двата дома
над 60% от общо настанените бяха търсещи закрила. За 2013 г. общо 5 464 лица, търсещи закрила, са подали молба от СДВНЧ (включително Разпределителния център в
Елхово).4 5 353 от тези молби, или 98%, са били подадени в СДВНЧ от хора, трансферирани директно от границите на страната. За периода от януари 2012 до юни 2014 г.
(първо шестмесечие) 91% от настанените деца са били търсещи закрила. През 2012
г. този процент е 82% (преди настъпването на бежанската криза), а през 2013 г. е 95%.
Разкриването на нови центрове към ДАБ в края на 2013 г. доведе до значителен
спад (почти със 100%) в първото шестмесечие на 2014 г. на новонастанени малолетни и непълнолетни деца, търсещи закрила. Въпреки драстичния спад, през 2014
г. все пак са регистрирани няколко случая на деца, търсещи закрила, настанени
в СДВНЧ.
През ноември 2013 г., след настъпилата бежанска криза в България, беше предложен законопроект5 за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците (ЗУБ), който беше одобрен на първо четене от парламента през март 2014 г.
Направените предложения по своето същество целяха да въведат общ режим на
задържане спрямо всички категории лица, търсещи закрила, без оглед на техните индивидуални особености, уязвимост, възраст, здравословен статус, специални
нужди или други релевантни обстоятелства, както и без оглед на етапа на производството по ЗУБ, на който те се намират.6 В случай на приемането му на второ четене
1 Български хелзинкски комитет (2013), Правата на човека в България през 2012 г., с. 43, достъпен на: http://www.
bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/2012_bg.pdf.
2 Ibid.
3 Проведени са общо 8 интервюта по време на две посещения до СДВНЧ – Любимец и СДВНЧ – Бусманци (за
повече информация вж. „Методология“).
4 Български хелзинкски комитет (2014), Правата на човека в България през 2013 г., с. 68.
5 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците (сигнатура 302-01-42), внесен в
Народното събрание на 19 ноември 2013 г., достъпен на: http://parliament.bg/bills/42/302-01-42.pdf.
6 Български хелзинкски комитет (2013), „Коментар на БХК по законопроекта за изменение и допълнение на
Закона за убежището и бежанците“, Прессъобщение, 28 ноември 2013 г., достъпен на: http://www.bghelsinki.
org/bg/novini/press/single/komentar-na-bhk-po-zakonoproekta-za-izmenenie-i-doplnenie-na-zakona-za-ubezhisheto-ibezhancite/.
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законът би въвел всеобхватно и безусловно задържане в центрове от затворен тип
спрямо всички лица, търсещи закрила, като правило, а настаняването в центрове
от отворен тип би се извършвало на принципа на изключението.1 По този начин се
пренебрегва чл. 8, ал. 1 от Директива 2013/32/ЕС, според който държавите – членки
нямат право да задържат определено лице само на базата на това, че е кандидат за
международна закрила. Предлаганият подход от законопроекта по същество представлява почти идентично дублиране на режима, уреден в Раздел І, Глава V на ЗЧРБ,
а именно - мерки за административна принуда, налагани спрямо мигранти с нередовен статут, спрямо които се предприемат действия по тяхното извеждане от
територията на страната.
Фигура № 9
Профил на децата
в СДВНЧ
(2012 до първото
шестмесечие
на 2014 г.)
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Въдворяването може да има изключително неблагоприятен ефект върху нормалното физическо, умствено, нравствено и социално развитие на детето, особено
като се има предвид, че при задържане децата нямат достъп до образование. Законопроектът нарушава принципа търсещи закрила да се настаняват в затворени
институции само като крайна мярка и след установяване, че по-леки мерки не могат
да бъдат ефективно приложени. Лишаването от свобода на движение и задържането
на деца в центрове от затворен тип нарушава основните правни стандарти за закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето2 и Конвенцията за правата на
детето.3
1 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците (сигнатура 302-01-42), внесен в
Народното събрание на 19 ноември 2013 г., чл. 45в, ал. 2.
2 Закон за закрила на детето (2000), чл. 10, ал. 3.
3 Convention on the Rights of the Child, Art. 37b.
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Задържането на непридружени деца
Според Конвенцията за правата на детето задържане на деца „следва да се използва само като крайна мярка“.1 Комитетът на ООН за правата на детето, изрично
утвърждава, че непридружените деца - мигранти не трябва да бъдат задържани. 2
През март 2013 г. беше направена позитивна стъпка в посока защита правата на
децата чужденци, доколкото с изменение на националното законодателство бе въведена изрична забрана за принудително настаняване (задържане) на непридружени деца - чужденци в СДВНЧ.3 Според ЗЧРБ заповед за принудително настаняване
на деца в специален дом се издава по изключение и със срок до три месеца и то
само спрямо придружените малолетни или непълнолетни лица. Но с предлагания
законопроект за изменение на бежанското законодателство, споменат по-горе, би се
допуснало задържане и настаняване в центрове от затворен тип по отношение на
непридружени деца, търсещи закрила (чл. 45е, ал. 3). Същото е абсолютно недопустимо, тъй като създава по-неблагоприятен от наскоро въведения в чл. 44, ал. 9 от ЗЧРБ
стандарт по отношение на непридружените деца мигранти с нередовен статут, чието задържане е изрично и безусловно забранено от закона. Не съществува никакво
правно или фактическо оправдание и обосновка за това по-неблагоприятно третиране на непридружени деца, търсещи международна закрила, на които по дефиниция
се дължи предприемане на по-благоприятни мерки и стандарти на третиране спрямо мигрантите с нередовен статут.4
Според сега действащото законодателство, в случай на непридружено дете органът, издал заповедта за налагане на ПАМ, уведомява съответната дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), която предприема мерки за закрила, съгласно Закона за
закрила на детето.5 Преобладаващата част от непридружените деца, с които са работили ДСП, са деца търсещи или получили закрила.6 Агенцията за социално подпомагане (АСП) обаче събира данни за непридружени деца чужди граждани едва от март
2014 г.,7 макар и да са работили с деца чужденци и преди тази дата. Събраната информация относно децата чужденци не е диференцирана по отношение на техния статут в България – дали са търсещи/ получили закрила, или мигранти с редовен или
нередовен статут. Също така, не е ясно колко непридружени деца (търсещи закрила
и мигранти с нередовен статут) са били препратени към ДСП от Гранична полиция,
макар и становището на АСП да е, че „в ЗЧРБ и в ЗУБ ДСП имат конкретно разписани ангажименти спрямо разглежданата целева група деца.“8 Съответно няма яснота
какви мерки за закрила реално са били предприети спрямо деца, търсещи закрила
или мигранти, след сигнализиране от Гранична полиция.
През изследвания период 2012 – първото шестмесечие на 2014 г. от СДВНЧ –
Бусманци общо три деца са били настанени в домове за деца, лишени от родителска
грижа. В СДВНЧ – Любимец от началото на 2014 г. са изготвени 15 писма до ДСП, но
1 Ibid.
2 CRC (2012), Report of the 2012 Day of Geneva | Discussion, The Rights of All Children in the Context of International
Migration, p. 18, available on:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/ReportDGDChildrenAndMigration2012.pdf.
3 Български хелзинкски комитет (2014), Правата на човека в България през 2013 г., с. 69.
4 Български хелзинкски комитет (2013), „Коментар на БХК по законопроекта за изменение и допълнение на
Закона за убежището и бежанците“, Прессъобщение, 28 ноември 2013.
5 Закон за чужденците в Република България (1999), чл. 44, ал. 9.
6 Информация, получена от Агенция за социално подпомагане по реда на ЗДОИ с Решение № РД 014-141 от 21
ноември 2014 г.
7 Ibid.
8 Информация, получена от Агенция за социално подпомагане по реда на ЗДОИ с Решение № РД 92-1068 от
декември 2014 г.
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не беше предоставена информация за целия период 2012 – 2014 г.1 Данните обаче посочват, че за периода 2012 – първото шестмесечие на 2014 г. има над 100 непридружени деца, които са били настанени в СДВНЧ, а според Годишния доклад на БХК за 2013
г. в СДВНЧ в Бусманци и Любимец, a от края на октомври 2013 г. и в СДВНЧ – Елхово,
общо 173 непридружени деца, търсещи закрила, са били задържани. Данните, получени от Главна дирекция „Гранична полиция“, посочват много по-занижени данни
(вж. фигура № 11). 2
Причината за по-ниския брой непридружени деца вероятно се дължи на избягването на тяхната регистрация като такива.
Фигура № 11
Брой
непридружени
деца в СДВНЧ
и РЦ - Елхово
Източник: МВР
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Според получена информация от ГДГП, при установяване на случаи на непридружени малолетни и непълнолетни деца веднага се сигнализира ДСП по местопребиваване за предприемане на мерки по Закона за закрила на детето.3 Въпреки
това, след извършени посещения в граничните полицейски управления (за повече
информация: глава „Методология“), през 2014 г. БХК установи, че някои ГПУ не са
наясно с процедурата за сигнализиране на ДСП, а и не във всички случаи в самата
регионална ДСП знаят какви мерки да се предприемат. Например в ГПУ – Брегово са
възниквали случаи с непридружени деца, както и с временно непридружени деца,
след като техни близки или роднини, извършили закононарушения съгласно разпоредбите на НК, са били задържани с постановление на съответната прокуратура за
първоначален срок от 24 часа и на по-късен етап за срок до 72 часа.4 В тези случаи
за малолетните и непълнолетните деца е необходима компетентна и навременна
социална закрила и помощ.5 Въпреки че в някои области има изграден неформален
координационен механизъм между ГПУ и ДСП, това не е обичайна практика в цялата
страна. Необходимост е да се въведе формален координационен механизъм и да
се разработят насоки за оказване на подкрепа на непридружени малолетни и непълнолетни деца, които не са в производство по ЗУБ, както и на деца в производство
по предоставяне на статут, но които са се отклонили от регистрационно–приема1 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“ по реда
на ЗДОИ с Решение № 812100-25324 от 9 декември 2014 г.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Писмо от началника на ГПУ – Брегово до Държавната агенция за закрила на детето, предоставено на БХК при
посещение в ГПУ – Брегово.
5 Европейски парламент, Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (2013), Доклад относно
положението на непридружените малолетни и непълнолетни лица в ЕС (2012/2263(INI)), 26 август 2013 г., достъпен на:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0251+0+DOC+XML+V0//BG.
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телните центрове на ДАБ. Също така, трябва да е възможно полицейските органи да
предприемат спешни мерки за закрила, за да могат да настаняват децата в подходящи условия, а не да се задържат в СДВНЧ.
Децата се настаняват в СДВНЧ с официален акт, издаден в предвидените от
закона срокове. След законодателните промени през 2013 г., които забраниха принудителното настаняване на непридружени деца, такива деца често в течение на
2013-та са били „вписвани“ в заповедта за налагане на ПАМ или заповедта за настаняване в СДВНЧ на пълнолетни лица, включително и на непознати, за да могат
да бъдат задържани в СДВНЧ. Служителите в СДВНЧ – Любимец неофициално потвърдиха тази практика и споделиха за фрапантен случай, при който непълнолетен
сириец е бил причислен към иракски гражданин, непознат за детето. До септември
2013 г. няма установен случай за уведомяване на съответните власти (ДАЗД, АСП,
ДАБ) относно тази практика.
Също така, Програмата за правна защита на бежанци и мигранти на БХК установи тревожни случаи през 2014 г., при които се завишава възрастта на непридружените деца, за да се регистрират като пълнолетни и да се настанят в СДВНЧ.
Правна възможност за оспорване на заповедта за налагане на ПАМ и съответно назначаване на експертиза за определяне на реалната възраст на детето може да се
извърши при обжалване на заповедта за налагане на ПАМ в рамките на четиринадесетдневен срок от фактическото задържане, което често се оказва невъзможно, особено при липсващо осигуряване на безплатна правна помощ в СДВНЧ. В допълнение,
правителството не е установило справедлива и законово регламентирана процедура
за определяне на възрастта.1
Според доклад на Европейския парламент относно положението на непридружените малолетни и непълнолетни лица в ЕС съмненията относно възрастта
на детето по време на оценката на възрастта винаги трябва да са в полза на непълнолетното лице и следва да бъде възможно да се обжалват резултатите от
оценката. 2 След въвеждането на забраната за настаняване на непридружени деца в
СДВНЧ през 2013 г. и липсата на адекватно сътрудничество от страна на ДСП, особено в случаи на непридружени без молба за закрила или отказан статут, Гранична
полиция използва тези методи, за да може да въдвори непридружени непълнолетни
деца в СДВНЧ след изтичане на първоначалния 24-часов полицейски арест на границата, като основна причина за това е липсващият национален координационен
механизъм с АСД/ ДСП и ДАЗД и възможност за реалното настаняване на децата в
институции, специализирани за грижа на деца. Тези заобиколни методи, използвани за въдворяване на непридружени деца в СДВНЧ, до известна степен обясняват
занижения брой новонастанени непридружени деца.
Относно правното представителство на непридружените деца служителите в
СДВНЧ не бяха запознати с процедурата за назначаване на настойник (законен представител) или попечител на непридружени деца, търсещи закрила, и такива без подадена молба за закрила. Според доклада на Human Rights Watch от 2014 г. в СДВНЧ
неформално назначават наслука възрастни задържани, които да поемат грижа за
малолетните и непълнолетните в съоръженията. 3 Докладът на Европейския парламент призовава държавите - членки да гарантират определянето на настойник
или отговорно лице, което да придружава, подпомага и представлява при всички
1 Human Rights Watch (2014), План за овладяване: Отпращане и задържане от страна на България на сирийци и други
търсещи убежище и мигранти, с. 61.
2 Европейски парламент, Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (2013), Доклад относно
положението на непридружените малолетни и непълнолетни лица в ЕС (2012/2263(INI)), 26 август 2013 г.
3 Human Rights Watch (2014), План за овладяване: Отпращане и задържане от страна на България на сирийци и други
търсещи убежище и мигранти, с. 63.
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процедури малолетното или непълнолетно лице и да му предоставя възможност
да се възползва от своите права при всички процедури — от момента на пристигане
на територията на съответната държава членка до намирането на трайно решение.1
Липсата на настойник или попечител не само опорочава валидността на издадените
заповеди за налагане на ПАМ и за настаняване в СДВНЧ, но също така прави невъзможно упражняването на редица права на тези деца като обжалване на заповедта
за налагане на ПАМ и заповедта за настаняване поради липсата на правно валидна
воля за извършването на правни действия пред институциите и съда.
Продължителност на престоя
Възрастни лица могат да бъдат настанявани за период от 6 месеца до отпадане
на обстоятелствата по ЗЧРБ, но по изключение срокът за настаняване може да бъде
продължен допълнително до 18 месеца. 2 Непълнолетни придружени деца не могат
да бъдат задържани за по-дълъг период от 3 месеца.
Настаняването на семейства с деца или придружени деца в СДВНЧ представлява драстично несъразмерна мярка. По-малко рестриктивни мерки, като заповед
за задължително ежеседмично явяване в структурите на МВР, могат да се налагат
съобразно закона, ако чужденците декларират адрес за подписка, в противен случай
обаче се настаняват в СДВНЧ.
Общата средна продължителност на задържане на настанените чужденци
през 2013 г. е 20 и 22 дни в СДВНЧ – Бусманци и СДВНЧ – Любимец, която се увеличава през 2014 г. в СДВНЧ – Бусманци (вж. фигура № 12). Продължителността на
задържане в случай на непълнолетни и непълнолетни лица, търсещи закрила, е в
нарушение на европейските правни стандарти 3, които установяват срок за регистрация от 6 работни дни от подаването на молбата за закрила, когато е направено пред
други органи, които има вероятност да получат подобни молби, но не са компетентни да направят регистрацията съгласно националното право.
Фигура № 12
Среден престой на
настанените (в дни)

СДВНЧ Бусманци
30
25

25

Източник: МВР

СДВНЧ Любимец
25
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20

22
17

15
10

10

5
0

2012

2013

2014 (първо шестмесечие)

1 Европейски парламент, Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (2013), Доклад относно
положението на непридружените малолетни и непълнолетни лица в ЕС (2012/2263(INI)), 26 август 2013 г.
2 Закон за чужденците в Република България (1999), чл. 44, ал. 6.
3 European Parliament and Council Directive 2013/32/EU of 26 June 2013 laying down common procedures for granting
and withdrawing international protection (recast) OJ L 180, Art. 6 (1).
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Фигура № 13
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Изход
Преобладаващата част от децата, които търсят закрила, са изведени и пренасочени към структурите на ДАБ (към 85%). В останалите случаи на изведени деца,
които са без молба или с отказан статут, 36%1 от тях са участвали в програми на Европейския фонд за връщане и насърчаване на доброволното завръщане на граждани
на трети страни, пребиваващи незаконно на територията на Република България.
Повечето деца, участващи в програмата, са придружени. Предвидено е изплащане по
150 евро (ок. 293 лв.) в брой на всеки изведен чужденец и 1000 евро за реинтеграция
в страната по произход, което покрива евентуално медицински разноски, достъп до
образование, ремонти и др. В случай на непридружени деца Международната организация за миграция (МОМ) прави опит да се свърже със семейството в страната по
произход и извършва оценка дали обстановката е безопасна и подходяща за детето.
МОМ съобщи за случаи, при които непридружени деца от Афганистан не са били
върнати, тъй като родителите са отказали да ги приемат обратно. 2
В други 36% от случаите са изпълнени заповедите за налагане на ПАМ, което
включва принудително отвеждане до границата на Република България 3, тъй като
няма случаи на експулсирани деца за периода 2012 – първо шестмесечие на 2014 г.4
Полицейските органи на МВР съпровождат малолетните и непълнолетните чужди
граждани за/ от друга държава при експулсиране, депортиране и/ или репатриране
на лицето.5 Според ЗЧРБ при изпълнението на ПАМ се осъществява наблюдение от
омбудсмана на Република България или от оправомощени служители от неговата
администрация,6 но такова независимо наблюдение все още не се извършва и е предвидено да започне през 2015 г. При изпълнение на заповедите за налагане на ПАМ
лицата най-често се съпровождат до границата с Турция или Гърция според Програмата за правна защита на бежанци и мигранти на БХК. Териториалните структури на
1 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“ по реда
на ЗДОИ с Решение № 812100-13286 от 4 септември 2014 г.
2 Телефонно интервю, проведено с Радослав Стаменков, ръководител на мисията на Международната организация
по миграция в България, на 17 декември 2014 г.
3 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“ по реда
на ЗДОИ с Решение № 812100-13286 от 4 септември 2014 г.
4 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“ по реда
на ЗДОИ с Решение № 812100-25324 от 9 декември 2014 г.
5 Министерство на вътрешните работи (2006), Инструкция № Iз-2019 от 9 ноември 2006 г. за организацията и реда
за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от органите на МВР (по-нататък за краткост: Инструкция
№ Iз-2019), чл. 5.
6 Закон за чужденците в Република България (1999), чл. 39а, ал. 2.
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АСП нямат функционални правомощия за наблюдение при изпълнението на заповеди за налагане на ПАМ спрямо деца.1
При второ запитване към ГДГП относно изясняване на въпроси, свързани с
изпълняването на заповедите за налагане на ПАМ, МВР не даде категоричен отговор дали непридружени деца са били депортирани (принудително отведени до
границата). Въпреки получените първоначални данни от тях относно осъществени
депортации (принудително отвеждане до границата), в допълнителната информация, изпратена от ГДГП, се казва следното: „до този момент дирекция „Миграция“ не
е осъществявала депортация на деца“. 2
Към 19% от изведените деца са били върнати по линия на споразуменията
за реадмисия, сключени между България и други държави членки на Европейския
съюз и трети страни. През 2012 г. трима непълнолетни са предадени за последващо
връщане по реадмисия на компетентните длъжностни гранични лица от страна на
Република Гърция,3 въпреки че условията за прием на мигранти и търсещи закрила
в местата за задържане в Гърция през 2012 г. не са отговаряли на международните
стандарти. За това съобщават критичните доклади на КПИ или множеството решения на ЕСПЧ, осъждащи Гърция за нехуманните и унизителни условия.4 За същата
година обаче данните посочват, че са били върнати по реадмисия още 23 непълнолетни деца, но не беше предоставена информация до кои държави и дали те са
били непридружени. Най-често чужденци са връщани в Гърция, Турция, Румъния
или Сърбия.
Осъждане
Принципът за ненаказване по чл. 31 от Конвенцията за статута на бежанците
от 1951 г. бе масово нарушаван през 2013 г. от страна на органите на прокуратурата
и наказателните съдилища в регионите до българо-турската граница. Според чл.
279 от НК незаконното влизане в страната е наказуемо, но чл. 279, ал. 5, въвеждащ
идентично на чл. 31 от Конвенцията правило за депенализация, опрощава лицата,
които са пресекли незаконно границата в търсене на закрила. До началото на 2013 г.
прокуратурите в съдебните райони, обхващащи като юрисдикция българо-турската
граница, постепенно увеличаваха броя на образуваните наказателни производства
за незаконно влизане по чл. 279, ал. 1 срещу лица, заявили молба за закрила, в явно
нарушение на ал. 5 от същата законова разпоредба.5 Тази практика бе установена за
пръв път от БХК през 2010 г.
След задържане на границата при опит за незаконно преминаване, срещу
чужденците се завежда досъдебно производство по чл. 279, ал.1 от НК и при тези
обстоятелства повечето дела приключват с осъдителни решения или присъди, тъй
като престъплението по чл. 279, ал. 1 от НК е лесно доказуемо от формална страна.
В домовете липсваха копия на присъдите или прекратените дела. Интервюираните
чужденци не притежаваха копие от призовка или съдебни книжа и повечето не са
били изслушвани в съда. В редица случаи бе констатирано, че осъждането става
при съучастието на служебните защитници, които са приемали споразумения при
признание на вина без надлежното уведомяване на подзащитните лица, търсещи
1 Информация, получена от Агенция за социално подпомагане по реда на ЗДОИ с Решение № РД 014-141 от 21
ноември 2014 г.
2 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“ по реда
на ЗДОИ с Решение № 812100-25324 от 9 декември 2014 г.
3 Ibid.
4 Greek Council for Refugees (2013), Detention Conditions, available on: http://www.asylumineurope.org/reports/country/
greece/detention-asylum-seekers/detention-conditions.
5 Български хелзинкски комитет (2014), Правата на човека в България през 2013 г., с. 67.
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закрила, които узнаваха, че са осъдени едва на по-късен етап в производството за
предоставяне на статут и международна закрила.1
От интервюираните лица в СДВНЧ само бащата на едно сирийско семейство
обясни, че разполага със съдебно решение, но каза, че не се е явявал пред съд. Той
също така не знаеше, че може да се обжалва решението. Част от интервюираните
семейства са били представлявани от адвокат, но не винаги е бил назначаван преводач. 2 През 2013 г. не беше открит случай в СДНВЧ за деца, срещу които да е образувано досъдебно производство. Според информация на Правната програма за защита на
бежанци и мигранти на БХК през 2014 г. е имало един случай на непридружено дете,
търсещо закрила, което е било осъдено.
Според годишния доклад на БХК за правата на човека в България за първата
половина на 2013 г. нивото на осъжданията на бежанците за незаконно влизане в
нарушение на чл. 31 от Конвенцията и чл. 279, ал. 5 от НК е достигнал 48% от регистрираните случаи.3 През октомври 2013 г. Съюзът на съдиите и Националната асоциация на прокурорите проведоха конференция относно правилното прилагане на
чл. 31 от Конвенцията и чл. 279, ал. 5 от НК, което доведе до положителен ефект върху
практиката на прокуратурата и съдилищата. В началото на 2014 г. обаче зачестиха
сигналите от търсещите закрила за възобновяване на тази порочна практика, този
път от органите на прокуратурата и съда в гр. Петрич.
1.3. Съдебен контрол и правна помощ
Всички чужденци се настаняват в СДВНЧ със заповед за налагане на ПАМ и
заповед за принудително настаняване. Според ЗЧРБ на всеки 6 месеца началникът
на СДВНЧ изпраща до административния съд по местонахождението на дома списък на лицата, които са пребивавали повече от 6 месеца в съответния СДВНЧ.4 Така
за семействата с деца, настанени за максимален срок до 3 месеца, не е предвиден
периодичен съдебен контрол в нарушение на закона.
Настанените не са запознати, че имат право да обжалват заповедите. Чужденците не получават и информация, че имат право на безплатна правна помощ. Според Закона за правна помощ правната консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводство или завеждане на дело е безплатна и се
предоставя на лица, търсещи международна закрила по реда на ЗУБ5. Това се отнася
и за чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка,
и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по
реда на ЗЧРБ, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.
На практика обаче правната помощ не е достъпна и не се предоставя на задържаните в СДВНЧ лица, измежду които и търсещите закрила. Основната причина за това е липсата на планирани средства за тази категория лица в бюджета на
Националното бюро за правна помощ за 2013 г.6 Домовете се посещават и от частни
адвокати, които се наемат от задържаните за услуги като писане на молби/ търсене на външен адрес (къща/ хотел), често за прекомерно високи суми. Цената се определя от адвоката спрямо финансовите възможности на клиента. Липсата на информация относно процесите често води до злоупотреби с уязвимото положение
на задържаните.
1 Ibid, с. 67.
2 Наказателно-процесуален кодекс (2006) чл. 21, ал. 2. НПК предвижда назначаването на преводач. По отношение
на лице, което не владее български език НПК предвижда задължителен устен и писмен превод в наказателното
производство на разбираем за нея/ него език.
3 Български хелзинкски комитет (2014), Правата на човека в България през 2013 г., с. 68.
4 Закон за чужденците в Република България (1999), чл. 46а, ал. 3.
5 Закон за правна помощ (2006), чл. 21, т. 1, т. 2 и чл. 22, ал. 1, т. 8, т. 9.
6 Български хелзинкски комитет (2014), Правата на човека в България през 2013 г., с. 68.
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Възможност за обжалване
Според ЗЧРБ всички заповеди за налагане на ПАМ могат да се обжалват при
условията и реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок.1 Обжалването на заповедта за налагане на ПАМ за експулсиране не спира изпълнението. Също така обжалването по съдебен ред на заповедите за налагане на ПАМ не
спира издаването на заповед за принудително настаняване в СДВНЧ за срок до отпадането на пречките за изпълнението на ПАМ (чл. 44, ал. 6 ЗЧРБ). Няма законово
изброени изрични основания 2 за принудително настаняване, което се допуска по
преценка на органа, издал заповедта за принудително отвеждане до граница или за
експулсиране, ако са налице пречки за изпълнението на ПАМ.
Според чл. 46а на ЗЧРБ заповедта за принудително настаняване в специален
дом може да се обжалва в 14-дневен срок от фактическото настаняване по реда на
Административно-процесуалния кодекс. Жалбата обаче не спира изпълнението на
заповедта. Съдът разглежда жалбата в открито заседание и се произнася с решение в
срок до един месец от образуване на делото. Явяването на лицето не е задължително.
Решението на първоинстанционния съд може да се обжалва пред Върховния административен съд, който се произнася в срок до два месеца.
Нито в СДВНЧ – Бусманци, нито в СДВНЧ - Любимец са регистрирани случаи
на обжалване на заповедите за налагане на ПАМ и заповедите за принудително настаняване. Частните адвокати, с които разговаряха изследователите в СДВНЧ – Любимец, твърдят, че обжалването не би имало успех, защото заповедта за налагане на
ПАМ и съответното настаняване в СДВНЧ е законосъобразно, въпреки че повечето
бяха търсещи закрила. Интервюираните чужденци също не са наясно, че имат възможност да обжалват заповедите. Непридружените деца, причислени към документите на възрастни, също нямат възможност да обжалват своето настаняване. Според данни, получени от ГДГП, няма данни за обжалвани настанявания/ изпълнени
ПАМ, свързани с деца в СДВНЧ – Бусманци и СДВНЧ – Любимец.3
1.4. Материални условия
Сградният фонд на СДВНЧ – Любимец бе в сравнително по-добро състояние от
СДВНЧ – Бусманци, тъй като домът е бил открит през 2011 г.4 В двата дома имаше две
обособени отделния за жени и семейства и за сами мъже.
През септември 2013 г. БХК констатира пренаселеност и в двата дома поради
нарасналия бежански и мигрантски поток. Поради превишаването на капацитета
на домовете, някои от стаите за отдих бяха преобразувани в спални помещения, а
в някои от помещенията семействата спяха на дюшеци по земята. Помещенията за
семейства с деца и сами жени средно бяха с размер 20-35 м² и броят на настанените
надвишаваше броя осигурени легла, което принуждаваше децата да спят заедно с
родителите. Средно в едно помещение бяха настанени по няколко семейства и съответно липсваше лично пространство за семействата с деца. За да си осигурят такова,
те обособяваха част от помещението с чаршафи или одеяла. В по-големите спални (от
около 40 – 50 м²) бяха настанени над 10 семейства. Помещенията за мъже обикновено
бяха по-големи, с двуетажни легла и средно имаше по 20 – 30 настанени, което създаваше допълнително напрежение между чужденците.

1 Закон за чужденците в Република България (1999), чл. 46, ал. 1.
2 Ibid, чл. 44, ал. 6.
3 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“ по реда
на ЗДОИ с Решение № 812100-13286 от 4 септември 2014 г.
4 Дневник (2011), „Открива се нов център за бежанци в Любимец“, 15 март 2011 г., достъпен на: http://www.
dnevnik.bg/bulgaria/2011/03/15/1059251_otkriva_se_nov_centur_za_bejanci_v_ljubimec/.
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Поради превишения капацитет санитарните помещения, особено в мъжкото
отделение, не бяха добре поддържани, въпреки че се почистваха отделно от хигиенист и от настанените. На някои от етажите в двата дома, където се помещаваха
повече хора, не достигаха тоалетните. Санитарните помещения не се проветряваха
добре и поради влажността в някои от тях се бяха образували плесен и мухъл по стените. Тоалетните се ползваха и за миене на съдове/ чинии и пране на дрехи. В някои
от тоалетните/ баните в двата дома имаше счупени кранчета, душове или писоари,
което ги прави неизползваеми. Баните в мъжкото отделение не разполагаха с кабинки, което допълнително лишаваше настанените от лично пространство. Втора оценка на материалните условия не беше възможно да бъде извършена, тъй като през
май 2014 г. беше забранен достъпът до СДВНЧ на екипа от изследователи на БХК.
В СДНВЧ – Любимец до юли 2014 г. храната се е приготвяла на място в кухненски блок в дома, съобразена с етническите предпочитания и възрастовите особености на малолетните задържани лица, а след това задържаните се хранят от кетъринг, като задържаните малолетни лица нямат специално меню.
1.5. Медицинско обслужване
Медицинското обслужване на настанените чужденци се осигурява от медицинските служби на Медицинския институт на МВР, разположени на територията
на СДВНЧ. Осигурено е 24-часово дежурство и се осъществява в двата дома от лекар,
фелдшер и медицинска сестра. По време на посещенията през 2013 г. повечето настанени се преглеждат в дома в медицинския кабинет, но при усложнения или нужда
от преглед от специалист на чужденците се издава направление и са насочвани към
Медицинския институт, външна болница или спешна помощ. В СДВНЧ – Любимец
всички необходими изследвания се извършват в МБАЛ – Свиленград и МБАЛ – Хасково, а в СДВНЧ – Бусманци в МВР болница.1
Според правилника при настаняване се извършва общ медицински преглед за
установяване на медицинското състояние на чужденците. Често срещани заболявания през 2012 – 2013 г. сред настанените са били астма, епилепсия и диабет. Били са
регистрирани и различни случаи, изискващи специално внимание, като пневмония,
оток на счупена ръка и бременност. В СДНВЧ – София в последните години са били
регистрирани деца с тежки заболявания, през 2012 – 10 деца; през 2013 – 8 деца; през
2014 (първо шестмесечие) – 7 деца. 2 В домовете е имало и случаи на чужденци с хепатит Б и С, както и с ХИВ.
Медицинските кабинети разполагаха с медицински изолатор с решетки, където настанените нямаха право на свободно движение из коридорите. В дома в гр. Любимец имаше изградени два медицински изолатора, където по време на посещението имаше между 10 и 15 човека с инфекциозни болести или психични разстройства.
Според психолозите в СДВНЧ – Бусманци има тенденция да се увеличава броят на
хора с психиатрични заболявания като шизофрения или деперсонализация. Хората
с психични разстройства не получават адекватна грижа в дома и би трябвало да се
пренасочват към специалисти. При констатиране на случаи на заразно болни, същите се транспортират до инфекциозно отделение в МБАЛ – Хасково.
По време на посещенията езиковата бариера се констатира като основна пречка за осигуряване на качествено медицинско обслужване.3 Чужденци доброволци
1 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“ по реда
на ЗДОИ с Решение № 812100-25324 от 9 декември 2014 г.
2 При запитване какви са заболяванията беше представена информация само относно заболяването на едно дете,
че е сърдечно болно. Ibid.
3 Омбудсман на Република България (2014), Годишен доклад на омбудсмана на Република България за дейността му
през 2013 г. като Национален превантивен механизъм, с. 16.
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обичайно изпълняват ролята на преводачи. На ден обичайно се преглеждат към 70
чужденци и заради езиковата бариера медицинският преглед се провежда по-бавно.
Медицинският кабинет трудно се е справял със случаи на краста, въшки и дървеници, които са били сериозен проблем сред настанените. Изключително затруднено е
и осигуряването на стоматологичното обслужване на настанените чужденци. Психологът в СДВНЧ – Бусманци също сподели, че е имало случаи на самонаранявания,
но не е имало опити за самоубийство. През 2013 г. е имало гладни стачки в протест
срещу условията.
Въпреки че медицинският кабинет зарежда лекарства от Медицинския институт, персоналът, както и чужденците, споделиха притеснения относно недостатъчната обезпеченост с медикаменти. Настанените също се оплакаха от липсата
на ангажираност на медицинския персонал към техните оплаквания.1 Липсата
на здравната медицинска документация на чужденците с хронични заболявания
(като диабетици) представляваше сериозна пречка за провеждане на адекватно лечение. Често се е налагало хора с хронични заболявания сами да си купуват лекарства,
тъй като са били неосигурени. Екипът на Националния превантивен механизъм
(НПМ) установиха проблем и с имунизационния статус на настанените деца. 2
Програмата за правна защита на бежанци и мигранти на БХК многократно е
констатирала времево несъответствие между момента на регистрацията на молбата за закрила и момента на личната регистрация на търсещия закрила. Поради
това забавяне много от търсещите закрила, които са били настанени в СДНВЧ, включително деца, са нямали достъп до социално подпомагане и здравно осигуряване.
Според чл. 29 на ЗУБ по време на производството чужденецът има право да остане на
територията на България, има право на подслон и храна, на социално подпомагане,
на здравно осигуряване, на психологическа помощ, на регистрационна карта, на преводач. Това означава, че семейства с деца или непридружени деца, поради ограничен достъп до процедура, са нямали гарантирани правата на търсещи закрила.
В недостатъчна степен е осигурена психологическата помощ на настанените
чужденци. Двама психолози са консултирали около 100 – 150 лица, което поставя
под съмнение качеството и ефикасността на оказваната помощ. Психолозите правят оценка на актуалния статус и рисковото поведение на чужденеца. Всичко това
се вписва в анкетната карта на чужденеца. Психолозите в СДВНЧ – Бусманци също
споделиха, че основният проблем при настанените е, че не са информирани относно
настаняването, продължителността на престоя и извеждането им. Често езиковата
бариера е непреодолима, независимо че от настанените са излъчени хора, които да
превеждат от съответните езици.
Според психолозите настаняването на деца в СДВНЧ натоварва системата и
служителите, тъй като те не могат да се справят с непълнолетни или малолетни,
които изискват специализирана подкрепа. Тези деца често са преживели тежки травми и насилие и имат нужда от специализирана подкрепа, а задържането има допълнително негативен ефект върху развитието им.
1.6. Дейности и образование
Наредба № I-13 от 29 януари 2004 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване
на чужденци не урежда въпроса с достъпа до образование и съответно домовете
не предлагат образователни дейности или професионално обучение. В домовете
не се предлага изучаване на български език. Според чл. 26 от ЗУБ малолетните и
1 Констатирано и от Националния превантивен механизъм. Ibid.
2 Ibid.
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непълнолетните чужденци, търсещи закрила (повечето деца, настанени в СДВНЧ
през периода 2012 – 2014 г.), имат право на образование и професионално обучение
при условията и по реда за българските граждани. Като цяло малолетните и непълнолетните лица, независимо от тяхното правно положение, трябва да получат незабавен достъп до образование, професионално обучение и социално-образователни
консултации и следва незабавно да се даде възможност за записване в училище и да
получат ефективен достъп до езикови курсове по български.
В домовете има развлекателни стаи с телевизор, както и две молитвени стаи за
изповядващите християнство и ислям. Само СДВНЧ – Любимец разполага с компютърна зала, но без интернет. Така чужденците не могат да комуникират с близките
си или да се информират за своите права. Някои от настанените разполагат с радио.
Домът разполага и с две игрища, но няма детски кът. Децата, настанени в затворените центрове, трябва да имат площадки за игра и осигурени различни активности,
които към момента не са налице в СДВНЧ в гр. София и гр. Любимец.1 Поради отсъстващата роля на системата за закрила на детето (вж. т. 1.10. „Инспекции“) домовете
не разполагат със социален работник.
1.7. Контакти с външния свят
Чужденците, настанени в СДВНЧ, имат право на свиждания два пъти в седмицата, като идващите на свиждане трябва предварително да заявят посещението
си. 2 Най-често настанените се посещават от роднини или приятели, които по-рано
са напуснали дома. Настанените могат да осъществят контакт със семейство или
близки по телефона. Всеки разполага с телефон без камера, осигурен от домовете.
Чужденците могат да се обаждат от телефонна кабинка вътре в домовете с телефонни карти, закупени с помощта на служителите.
Настанените имат право на среща с адвокат или лица от консулските служби.
Домът се посещава почти всеки ден и от частни адвокати. Свързването с консулските
служби става при молба на чужденеца. Домовете са посещавани от неправителствени организации като Български червен кръст, ВКБООН, БХК, но за други организации има затруднен достъп. Освен БХК, ВКБООН и БЧК, не се предоставят адреси на
други организации и институции, на които детето и неговото семейство могат да
се оплачат.
1.8. Персонал
В СДВНЧ – Любимец работят 152 служители, а в СДВНЧ – Бусманци са 145,
като са разпределени да покриват 24 часа в денонощието.3 Преобладаваща част от
персонала в домовете е полицейска охрана. Домовете също разполагат с психолози,
медицински персонал, интервюисти, общи работници и други. Няма специализиран
персонал за работа с деца като социални работници. Част от служителите от СДВНЧ
в Бусманци и Любимец са участвали в обучения на тема „Ранна идентификация на
травмирани и жертви на изтезание“, „Професионално изпепеляване“ (ФИЦЕ – България), „Предизвикателствата на работата с чужденци, които имат нужда от международна закрила“, „Езикова квалификация“ (БХК и ВКБООН). По-често се организират
обучения за служителите в Дирекция „Миграция“.

1 Ibid.
2 Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Миграция“ (2012), Правилник за вътрешния ред в Специалните
домове за временно настаняване на чужденци към отдел „СДВНЧ“ при дирекция „Миграция“ на Министерството
на вътрешните работи (по-нататък за краткост: Правилник за вътрешния ред в СДВНЧ).
3 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“ по реда
на ЗДОИ с Решение № 812100-25324 от 9 декември 2014 г.
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1.9. Дисциплинарна практика, използване на сила и жалби
Дисциплинарните мерки, предвидени в Правилника за вътрешния ред в специалните домове за временно настаняване на чужденци, са устно предупреждение1
и настаняване в индивидуална стая с мерки за сигурност (ИСМС)2 . На практика мярката устно предупреждение не се прилага в домовете и заради липсaта на по-широк
спектър от дисциплинарни мерки (от по-леки до по-тежки), които да отговарят на
различни нарушения, е възможно да се злоупотреби с настаняването в ИСМС, което
би трябвало да се използва само като крайна мярка. Обикновено настаняването в
ИСМС се налага, когато се стигне до остри размирици между полицията и настанените или други кризисни ситуации – стачки и самонаранявания. БХК не попадна на
такива случаи, в които са участвали деца. Няма данни за наложени дисциплинарни
наказания на малолетни и непълнолетни лица в СДВНЧ.3
В СДВНЧ – Бусманци има седем наказателни килии, две от тях са самостоятелни, а в останалите има по четири легла. В самостоятелните стаи има само дюшек на
земята и одеяло. Всяка стая има малко прозорче с решетки, от което достига слънчева светлина. В една от самостоятелните килии беше настанен пълнолетен чужденец
по време на посещението през 2013 г. В СДВНЧ в гр. Любимец има три наказателни
килии – една по-голяма стая от 10 кв.м. и две по-малки по около 5 кв.м. Стаите са без
прозорци и съответно няма достъп до естествена слънчева светлина. Само в една
от килиите имаше матрак. Според служителите в дома матраци се поставят, когато
чужденецът бъде настанен в ИСМС.
При налагането на мярка настаняване в ИСМС се изготвя протокол и се попълва дневник за настаняване и престой в ИСМС. Протоколът съдържа името на
настаненото лице, причините за престоя, както и подпис на началника или лицето,
разрешило престоя. Продължителността на престоя не се дефинира предварително.
Максималният престой в изолатора е 15 дни. Малолетни и непълнолетни лица не
се настаняват в изолатора, освен с транзитна цел. Имало е случай, в който група
деца са престояли в изолатор за не повече от 6 часа с цел превеждането им на друго
място (и не е вписано в дневника).
Преустановяването на мярката се предлага от специалист административна
дейност, психолог, интервюист или полицейски инспектор. След настаняването им
чужденците имат всекидневни беседи с интервюистите или психолозите, които преценяват дали настанените там са готови да бъдат освободени.
В правилника за вътрешния ред е дефинирано поведението, представляващо дисциплинарно нарушение, видът и продължителността на наказанието, което
може да бъде наложено, и органите, компетентни да налагат такива наказания. Не
съществува ред обаче, по който чужденецът, настанен в ИСМС, може да обжалва
своето настаняване или престой там, което е в нарушение на Правило 68, б. „Г“
от Правилата от Хавана. 4 Според Правилата от Хавана трябва да бъдат предвидени
органи, пред които може да бъде обжалвано налагането на наказанието и достъпът
до тях. Писмено копие от решението за налагане на наказанието също не се предоставя на чужденците.

1 Правилник за вътрешния ред в СДВНЧ (2012), чл. 50, ал. 3: устно предупреждение се прилага от интервюист,
командир на взвод, командир на отделение, помощник-интервюист, както и от дежурното длъжностно лице в
оперативна дежурна част – Дирекция „Миграция“ (ОДЧ-ДМ).
2 Ibid, чл. 50, ал. 4: настаняване в ИСМС се прилага от началника на сектор СДВНЧ или определен от него служител
и дежурно длъжностно лице в ОДЧ-ДМ.
3 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“ по реда
на ЗДОИ с Решение № 812100-13286 от 4 септември 2014 г.
4 Havana Rules, Rule 68.
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Според служителите и изпратената информация от Главна дирекция „Миграция“ няма данни за използване на помощни средства в СДВНЧ в Любимец и Бусманци спрямо деца. Няма данни за наложени дисциплинарни наказания на служители
от СДВНЧ, свързани със случаи на злоупотреба и малтретиране на деца.
1.10. Инспекции
Контрол в специалните домове се извършва по определената за това нормативна база в МВР, което включва проверки от Медицинския институт, както и от
външни независими организации. Според информация, получена от Столичната регионална здравна инспекция, Медицинският институт (МИ) на МВР провежда хигиенно-епидемиологична инспекция (ХЕИ), която има ангажименти да контролира
битовите условия и санитарно-хигиенното състояние, включително:
• проби от храната, предоставяна на чужденците през последните 24-72 часа;
• инспекции на помещенията за хранене, баните и тоалетните и т.н.;
• инспекции на извършване на ежедневния контрол за хигиенaта в блока за
чужденци.
За периода 2012 – 2014 г. (първо шестмесечие) в СДНВЧ – Бусманци са извършени общо 39 проверки от сектор „Държавен здравен контрол“ на МВР (оставени са
5 предписания). Преглед на оставените предписания в СДВНЧ – Бусманци от МИ
показва, че няма установени хигиенни нарушения, което бе донякъде изненадващо,
особено след огледа на мъжкото крило и по-специално тоалетните и помещенията
с душове, в които имаше огромно количество мухъл по стените и таваните. Няма
данни относно извършени проверки в СДНВЧ – Любимец. Според информация на
МИ хигиенисти се грижат за хигиената и дезинфекционния режим.1 Резултатите и
констатациите от извършваните от структурите на МВР инспекции и проверки
не се обявяват публично. Така, дори и да бъдат установени нарушения, обществото
няма да научи за тях и не би могло да изисква тяхното отстраняване.
Що се отнася до външния контрол, през 2013 г. СДВНЧ – Любимец е бил обект
на инспекция от страна на омбудсмана на Република България в качеството му на
Национален превантивен механизъм (НПМ). За периода 2010 – 2014 г. Европейският
комитет за превенция на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне и
наказание (КПИ) е посетил само СДВНЧ – Бусманци. През 2010 г. КПИ има специални
препоръки и констатации за СДВНЧ. 2 Препоръките за СДВНЧ са следните: търсещите
закрила да не се лишават от свобода, освен като крайна мярка, и ако са задържани в
СДВНЧ, да се отделят от мигрантите с нередовен статут; да се упражнява допълнителна бдителност, за да се предотврати насилието между настанените; да се гарантира минималната жизнена площ от четири квадратни метра за всяко лице; да се
възстановят счупените мебели и да се поддържат санитарните възли; да се отделят
достатъчно пари за ремонтни дейности; да се гарантира достъп до санитарните възли по всяко време на денонощието; да се предоставят санитарни материали за поддръжка на личната хигиена и подходящи дрехи за задържаните; да се спазват/ гарантират хранителните навици/ нужди на настанените; да се включват задържаните в
определянето на менюто; да се разнообразят дейности, в които могат да се включат
настанените през свободното време – да се осигурят повече книги, вестници на различни езици; да се поправят развалените телевизори, като настанените да имат и
достъп до телевизионни програми и на други езици; да има покрити съоръжения
на външните площадки за престой на открито; да бъде предоставена възможност за
1 Информация, получена от Министерство на вътрешните работи, Медицински институт по реда на ЗДОИ с
Решение № 812100-12939 от 2 септември 2014 г.
2 CPT (2012), Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out from 18 to 29 October 2010, p. 24.
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физическа активност; да е осигурен достатъчен медицински персонал в СДВНЧ; да се
гарантира правото на задържаните да имат неограничен и сравнително бърз достъп
до лекар и външни специалисти, включително и до стоматологична помощ; осигуряване на превод, когато медицинските служители не могат да комуникират с чужденците; да се гарантира правото на чужденците да са напълно информирани относно
медицинските интервенции; да се укрепи предоставянето на психологическа помощ
в СДВНЧ; да се разработи допълнително специализирано обучение за работещите в
СДВНЧ; да се подобрят каналите за комуникация между ДАБ и СДВНЧ с цел по-добре
да се информират задържаните чужденци относно положението им; да се гарантира достъп до квалифицирани преводачи; да се гарантира ефективна правна помощ
за настанените, включително за тези, на които им предстои да бъдат депортирани/
експулсирани, както и съдебен контрол върху законосъобразността на задържането,
включително явяване в открито съдебно заседание с правна помощ.1
Децата в СДВНЧ не се разпознават от държавните институции като уязвими. АСП и ДАЗД не осъществяват институционален контрол върху работата на
СДВНЧ, условията там и третирането на малолетните и непълнолетните. Така на
практика няма инспектиращи или проверяващи органи, които да осъществяват постоянен и навременен контрол по спазването на правата на децата в СДВНЧ, 2 което е
предпоставка за нарушения и произвол. Според годишния доклад на ДАЗД от 2012 г.
агенцията осъществява мониторинг и контрол на закрилата на непридружени деца,
граждани на трети страни, търсещи закрила, но не и на деца, които не са търсещи закрила, задържани също в СДНВЧ.3 Според Европейската директива 2013/33/ЕС4 деца
могат да бъдат задържани само като крайна мярка, след като са изследвани други не
толкова рестриктивни мерки, и за възможно най-краткия период. Би трябвало да се
прилагат социални мерки спрямо малолетни или непълнолетни деца чужденци. Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи към Европейския
парламент препоръчва всяка държава членка да носи отговорност, да идентифицира
непридружените малолетни и непълнолетни лица и да ги насочва непосредствено
след тяхното пристигане към специализираните служби, например социални и образователни институции.
ДАЗД трябва да има по-сериозна роля в осъществяване на независим контрол над задържането, продължителността на престоя и условията на прием на
малолетни и непълнолетни деца, включително и непридружени. Също така ролята на социалната дейност в затворените институции е изключително важна, за да се
минимализират негативните психологически последици от задържането.

1 Ibid, pp. 24-30.
2 Министърът на вътрешните работи няма специални функции за осигуряване спазването на правата на децата.
Съгласно Закона за закрила на детето отговорностите на министъра на вътрешните работи като орган за
закрила са: „а) осъществява предоставянето на полицейска закрила на дете чрез специализираните органи на
Министерството на вътрешните работи; б) участва в осъществяването и контрола на специализираната закрила
на деца на обществени места; в) осъществява контрол по отношение на преминаването на деца през българската
държавна граница“; Закон за закрила на детето (2000), чл. 6а, ал. 4, т. 2.
3 Държавна агенция за закрила на детето (2013), Годишен доклад на ДАЗД за 2012 г., с. 18, достъпен на: http://sacp.
government.bg/media/cms_page_media/22/LASTT_DOKLAD-DAZD-2012godina_1.doc.
4 European Parliament and Council Directive 2013/32/EU of 26 June 2013 laying down common procedures for granting
and withdrawing international protection (recast) OJ L 180, Art. 11 (2).
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2. Транзитни центрове
и регистрационноприемателни центрове
за търсещи закрила и
бежанци

Материалните условия, в които израстват настанените придружени и непридружени деца, търсещи закрила на територията на страната, са в повечето случаи крайно
неприемливи. Налице е пренаселеност, неефективно отделяне и липса на адекватна грижа. Условията за настаняване на непридружени деца са неподходящи и липсва всякаква
възможност за интеграция. Координационен механизъм за работа с непридружени деца
не е изграден до момента и не съществува интегрирана база данни за непридружените
непълнолетни лица извън данните, събирани за целите на бежанските производства в Автоматизирана информационна система „Бежанци“. От самото създаване на националната бежанска система в България през 1993 г. в пряко нарушение на закона на непридружените деца, търсещи закрила, не се назначават настойници или попечители, които да
се грижат за техните интереси. Непридружените деца не са представлявани от адвокат
като техен процесуален представител по време на производствата и те се провеждат
единствено в присъствието на социален работник. Присъствието на социалните работници по време на производствата е изцяло формално, понякога такова липсва, а подготовката им за работа с този тип деца е неадекватна. В бежанските центрове не се осигурява
правото на образование и смислени дейности на настанените деца за тяхното социално
и културно развитие. Контактите с външния свят са крайно ограничени. Медицинското
обслужване не е на нужното ниво. В тях не се извършва професионална психо-социална
подкрепа на децата и липсва достатъчно и квалифициран персонал за работа с тях.
2.1. Обща информация
В транзитните центрове (ТЦ) и регистрационно-приемателните центрове
(РПЦ) се настаняват придружени и непридружени деца, търсещи закрила. Тези центрове са под ръководството на Държавната агенция за бежанците. В България към
2014 г. живеят над 2 000 деца, търсещи или получили закрила.1 По-голяма част от
тях са придружени от своите родители или близки, но има и деца, които са сами. Те
попадат в риск и би трябвало да бъдат разпознати като изключително уязвима група.
Тяхната сигурност и зачитане на правата им, особено по време на производството за
1 Български съвет за бежанци и мигранти (2014), Насоки за застъпничество, Достъп до международна закрила на
деца бежанци в Република България.
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оценка на молбата им за закрила или след предоставянето на статут, са застрашени.
Нормите на правото на Европейския съюз признават необходимостта от предприемането на интензивни грижи и мерки за спазване на детските права. Според Конвенцията на ООН за правата на детето, както и според Договора за ЕС и Хартата на
основните права на ЕС, държавите членки, ратифицирали тези документи, са задължени да защитават правата на всички деца, намиращи се на тяхна територия и да гарантират за тяхното физическо и психическо здраве и социално благополучие. През
последната година се наблюдава увеличаване на броя на непридружените деца, които търсят закрила в България. Към края на декември 2013 г. общо 183 непридружени
деца са подали молба за закрила.1 През 2014 г. броят им в България нарасна на 940
непридружени деца. Местата за настаняване към Държавната агенция за бежанците
спадат към категорията на отворените институции, но не се разрешава излизането
на настанените извън центровете до издаването на бежанска регистрационна карта
или нейното преиздаване при изгубване.
2.2. Настаняване
При настаняване всяко дете трябва да е със семейството си, с близки и познати съгласно закона или обичая, при условие, че не се нарушават правата му. За непридружените деца, търсещи или получаващи закрила, се назначава представител,
който да гарантира прилагането на необходимите грижи и закрила. Този представител трябва да е специално обучен и наставлява, представлява и помага на детето
да се възползва максимално от правата си и да изпълнява задълженията си. Според
новите изисквания държавите членки са задължени да правят индивидуални оценки, за да определят специфичните потребности за настаняване на непридружените
деца. 2 Извършваната оценка за всяко едно непридружено дете, чужд гражданин,
намиращо се на територията на България, не е съобразена със специфичните му
индивидуални особености.
Съгласно европейското законодателство, при изчерпване на всички възможни
варианти за настаняване с близки и роднини децата се настаняват в центрове за настаняване, специализирани в приемането на ненавършили пълнолетие, или в други
места за настаняване, подходящи за ненавършили пълнолетие деца. Навършилите
16 години деца или тези над тази възраст могат да бъдат настанени и в центрове
за пълнолетни лица, търсещи закрила, ако това не е в противоречие с конкретните интереси на детето. При всички положения се изисква братята и сестрите да не
се разделят, доколкото това е възможно, а промените в мястото на пребиваване на
непридружените деца да се свежда до минимум. Съгласно българската уредба, първоначалното настаняване – независимо от мястото (семейство на роднини, приемно
семейство, специализирана институция), следва да се извършва като временно настаняване по административен ред със заповед на директора на дирекция „Социално
подпомагане“ по настоящия адрес на детето. В случая, за настоящ адрес на детето следва да се приема адресът на териториалното поделение на Държавната агенция за бежанците, където се извършва регистрацията на непридруженото дете.3 На
практика, настаняване в специализирани институции за отглеждане и възпитание
на деца, лишени от родителски грижи, в България не се прилага, освен в отделни
случаи на малолетни деца в по-ранна възраст, които се придружават от близки или
1 Български хелзинкски комитет, Програма за правна защита на бежанци и мигранти (2013), Годишен доклад за
наблюдение на производството за предоставяне на статут в Република България през 2013 г.
2 С Директива 2011/95/ЕС, Директива 2013/33/ЕС и Директива 2013/32/ЕС Европейската комисия предлага повисоки стандарти за закрила на непридружените деца, обръщайки особено внимание на транспонирането на
съответните разпоредби за непридружените деца.
3 Закон за убежището и бежанците, чл. 84, ал. 2.
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роднини. Тези случаи са изключение и поради профила на непридружените деца в
България – предимно непълнолетни деца на възраст между 14-17 години.
Регистрационно-приемателният център в село Баня, общ. Нова Загора e определен за център за настаняване на уязвими лица, както и на непридружени деца,
търсещи закрила. Центърът е разположен на отдалечено място и е крайно изолиран, което го прави напълно неподходящ за настаняване на деца. Липсва всякаква
възможност за интеграция на непридружените и случаите на бягства сред тях зачестяват. Това излага децата на редица рискове като трафик, експлоатация и бездомност.1 По дефиниция непридружените деца са деца в риск по смисъла на Закона за
закрила на детето, защото се намират в държава, различна от страната им на произход, не са придружени от родители или други близки и роднини, не говорят езика на
страната, в която пристигат, попадат в чужда обстановка и обкръжение, отпаднали
са от образователната система. 2
В национален план липсва координационен механизъм за работа с непридружени деца, въпреки че в началото на 2014 г. бе създадена работна група към
ДАЗД за разработването му. Не съществува интегрирана база данни за непридружените непълнолетни лица между Гранична полиция, Държавна агенция за бежанците, Дирекция „Миграция“ – МВР, АСП, МТСП и ДАЗД.
2.3. Представителство на непридружени деца
Според годишния доклад на БХК 3 през 2014 г. на територията на България молба за закрила са подали 940 непридружени деца, което в сравнение с предходната
година е значително увеличение – с цели 80%. За изминалата 2014 г. всички производства на ДАБ с непридружени деца са продължили да се провеждат единствено
в присъствието на социален работник.4 Правна помощ на административна фаза на
непридружените деца, търсещи закрила, също не е осигурявана, доколкото в 100%
от наблюдаваните производства пред ДАБ непридружените деца не са представлявани от адвокат като техен процесуален представител. Това е нарушение и на
европейските минимални стандарти5 относно общите процедури за предоставяне и
отнемане на международна закрила в държавите членки на ЕС.
През 2014 г. са зачестили производствата на непридружени деца, провеждани
в отсъствието дори на социален работник, каквито са 5% (20 случая) от наблюдаваните производства.6 Установено е, че социалните работници не предоставят никакво
реално съдействие, нито се намесват, когато е необходимо, при разпита на детето по
време на интервюто и присъствието им по време на производствата е изцяло формално. През първото шестмесечие на 2014 г. тези дейности за РПЦ – София се изпълняваха от един-единствен социален работник, което доведе до допълнително забавяне на
своевременното провеждане на интервютата на непридружените деца и протакане
на производствените действия. Има случаи, в които производствените действия се
осъществяват без присъствието на социален работник. В производствата, провеж1 Български хелзинкски комитет Програма за правна защита на бежанци и мигранти (2014), Годишен доклад за
наблюдение на производството за предоставяне на международна закрила в България през 2014 г.
2 Предвид разпоредбите на Закона за закрила на детето, при необходимост следва да се прилагат адекватни
мерки за закрила и за осигуряване на безопасността на всяко дете в риск, което се намира на територията на
Република България.
3 Български хелзинкски комитет, Програма за правна защита на бежанци и мигранти (2014), Годишен доклад за
наблюдение на производството за предоставяне на международна закрила в България през 2014 г.
4 Закон за убежището и бежанците, чл. 25, ал. 5.
5 European Parliament and Council Directive 2013/32/EU of 26 June 2013 laying down common procedures for granting
and withdrawing international protection (recast) OJ L 180.
6 Български хелзинкски комитет, Програма за правна защита на бежанци и мигранти (2014), Годишен доклад за
наблюдение на производството за предоставяне на международна закрила в България през 2014 г.
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дани в РПЦ – Баня, където принципно бяха настанявани непридружените деца през
2014 г., нито едно производствено действие не бе проведено в присъствието на социален работник. Така, 100% от производствата на непридружени деца в РПЦ – Баня
бяха провеждани без дори формалното присъствие на социален работник, което
предпостави тяхната цялостна незаконосъобразност. Липсва адекватна подготовка
на социалните работници, отговорни за производствените действия. В РПЦ – Харманли и ТЦ – Пъстрогор присъствието на социален работник бе осигурено през 2014
г., но без предварителна подготовка и обучение за особеностите на бежанската процедура и специфичните проблеми на непридружените деца бежанци. По време на
интервютата липсва атмосфера на доверие и детето не се предразполага да изложи
своята история в спокойна и съобразена с възрастта му обстановка. Според доклада
на БХК1 деца са подписвали ръкописен протокол, изготвен от социалния работник,
без да им се изчете, да им бъде обяснено неговото съдържание и цел и без да бъде
преведен на съответния език от присъстващия по време на интервюто преводач на
ДАБ. В РПЦ – София се наблюдава практика, при която в края на интервюто на детето
се представя за подпис ръкописен протокол, изготвен от социалния работник, удостоверяващ присъствието на последния по време на интервюто, но без протоколът да
се изчита и превежда с помощта на преводач.
2.4. Материални условия
Сградите, в които се помещават посетените бежански центрове, са стари, пригодени впоследствие за жилищни пространства и в недобро материално състояние,
с изключение на тези в новоизградения ТЦ – Пъстрогор, общ. Свиленград. В РПЦ
– Харманли децата са настанени със своите родители и близки в сградите за семейства и самотни майки и жени, както и във фургони. Най-добрите условия са в постройката за семейства, но въпреки това съществува пренаселеност и липсва ефективно отделяне. На няколко квадратни метра съжителстват между три, пет и повече
членове от едно семейство. В стаите семействата спят, готвят, хранят се, съхраняват
хранителни продукти и лични вещи и съжителстват всички заедно. Новородени и
невръстни деца се отглеждат в малки и пренаселени пространства. Пренаселеност
съществува и в ТЦ – Пъстрогор и РПЦ – Баня.
Настанените сами поддържат хигиената в спалните помещения и на места тя
е много незадоволителна. В ТЦ – Пъстрогор спалното пространство на самотен баща
в инвалидна количка с две малки деца се помещава в един от изолаторите на центъра, липсва хигиена. Въпреки доброто състояние на материалната база, две малки
деца израстват сред множество хаотично разхвърляни предмети и ниска хигиена,
защото техният баща не е в състояние да почиства ефективно стаята. В РПЦ – Баня
стените на стаите, в които са настанени деца, са напоени с влага и мухъл, има насекоми и паразити. Спалните дюшеци са стари, а постелъчният инвентар е захабен.
Като цяло хигиената в бежанските центрове е занемарена, особено в тези, разположени в Харманли и Баня. При приемане в ТЦ – Пъстрогор, както и на определени
периоди, по думите на служители, настанените получават санитарни материали за
поддържане на хигиена (четка и крем за бръснене, дамски превръзки, тоалетна хартия, сапун и прах за пране).
За по-голямата част от настанените чужди граждани в бежанските центрове санитарните помещения са общи и недостатъчни. Изключение са фургоните в
РПЦ – Харманли, стаите за самотните майки с деца и изолаторите, използвани като
спални помещения от семейства в ТЦ – Пъстрогор, които разполагат със собствена
баня и тоалетна.

1 Ibid.
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Настанените сами обособяват места за пране и сушене на дрехи. Непълнолетни деца, настанени в РПЦ – Баня, разказват, че на територията на центъра има
перални, но не им е разрешено да ги използват за пране на лични дрехи. В тях се
хигиенизира само постелъчен инвентар. Децата хигиенизират сами дрехите си,
без да имат подходящи условия за това. Това води до влага и мухъл в жилищните пространства и до разрушаване на стенни и подови мазилки. Изключение е ТЦ
– Пъстрогор, където е предоставено дворно пространство, обособено с простори, и
настанените имат достъп до перални за личните дрехи. Настанените в бежанските
центрове разполагат със собствени дрехи, които в повечето случаи са недостатъчни.
Снабдяването с дрехи – нови и втора употреба, е изцяло от дарения и не се осигурява
от Държавната агенция за бежанците. Семейства и самотни майки с деца се оплакват
от липса или недостатъчно количество детски дрехи и памперси за новородени и
малки деца.
В спалните помещения има достъп до естествена светлина, но липсва вентилационна и охладителна система. Настанените сами се снабдяват с електрически
печки, които ползват в спалните помещения през зимните месеци, но според тях
отоплението е неефективно и те често боледуват. В РПЦ – Баня някои от прозорците в спалните са счупени, а в общите пространства и помещения липсва отопление.
В повечето случаи настанените свидетелстват, че качеството на храната в
центровете е лошо, а количеството е недостатъчно. Интервюираните деца, търсещи закрила, споделят, че не са доволни от предоставената им храна. Най-много
оплаквания има в РПЦ – Баня, където непридружени непълнолетни разказват, че
качеството на храната е много лошо и достъпът до храна е ограничен. Настанените
получават два пъти на ден (в 12 часа на обяд и в 16 часа следобед) от понеделник до
петък сготвена в самия център храна. Дажбите храна за почивните дни се раздава в
края на работната седмица. Според интервюирано семейство с три деца, настанено
в РПЦ – Харманли, храната се разрежда с вода, за да има повече порции. Храната за
центъра пристига от ТЦ – Пъстрогор, на територията на който тя се приготвя. Семейството споделят, че персоналът на центъра в Харманли предоставя разсипването на
храната да става от самите настанени, което предизвиква напрежение от несправедливо разпределение. Интервюирани семейства от ТЦ – Пъстрогор споделят, че предоставената им храна не е достатъчна. Самотни майки, настанени в същия център, се
оплакват от липсата на достатъчно и подходяща храна за новородени и малки деца.
Настанените, включително семействата и непридружените деца, имат достъп
до хранителни продукти извън часовете за хранене.1 Този достъп се осигурява чрез
дарения или самите настанени се сдобиват с храна от собствени спестявания и/ или
от социални помощи, които получават. Голяма част от търсещите закрила приготвят
сами храната си, защото, както обясняват, предоставената им храна не е подходяща
или не им е достатъчна като количество. Няма адекватни условия за приготвяне и
съхранение на храна. Настанените готвят в спалните помещения или в коридорите
на етажите, като сами изграждат и адаптират пространства с котлони и печки за
готвене. Липсват хладилници и адекватни пространства за съхранение на хранителни продукти, както и за приготвяне на храна, което създава рискове за здравето
на настанените. В РПЦ – Баня част от настанените непридружени непълнолетни
съхраняват хранителни продукти в негоден хладилник, позеленял от съществуващия мухъл. Те използват стара и замърсена печка в един от коридорите на сградата
и приготвят храната си в много захабени съдове.

1 Има случаи, какъвто е този на семейство с малки деца, настанено в РПЦ – Харманли, при които настанените са
изчерпали личните си спестявания, не получават социални помощи и разчитат на готвената храна, която им
предоставя центърът.
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Настанени в бежански центрове споделят, че получават социални помощи в
размер на 65 лева месечно, които им се предоставят по време на бежанската процедура, преди да бъде предоставен или отказан статут. След предоставяне на статут
социалните помощи се спират и настанените имат право да останат на територията
на центъра още шест месеца. По данни на Държавната агенция за бежанците, в териториалните поделения на ДАБ има 850 лица със статут, защото няма приета програма за първоначална интеграция и бежанците не разполагат със средства, за да
се издържат и да осигурят сами жилищното си настаняване. След изтичането на
шестте месеца бежанците са длъжни да се регистрират на външен адрес и да напуснат пределите на бежанския център. Според служител на ТЦ – Пъстрогор настанените, които са със статут, не получават социални помощи, макар всички настанени,
независимо от статута им, да получават безплатна храна. Проблемът е в липсата на
последващи услуги и интеграция след предоставянето на статута и особено след
изтичане на шестте месеца и напускането на центъра.1
2.5. Дейности и образование
Условията на прием, които държавата осигурява, трябва да дават възможност
на децата, търсещи или получили закрила, на достъп до дейности за свободното
време, игри и развлекателни дейности, подходящи за възрастта им, включително и
дейности на открито, които да са осигурени в центровете за настаняване. 2
В бежанските центрове липсват организирани дейности за деца. Интервюирано семейство с три деца споделят, че няма никакви организирани дейности за
настанените деца в РПЦ – Харманли. В центъра в Харманли, Български червен кръст
(БЧК)3 организира дейности за настанените в него деца. По думите на служител от
центъра предоставените играчки и други материали са изчезнали безследно. В момента на проведените посещения в бежанските центрове единствената възможност
за малките бе свободната неорганизирана игра. Бежанците, настанени в центровете, сами организират дейности за децата. На територията на центъра в Харманли
съществува старо лятно кино в лошо състояние. То се използва като сцена, на която
децата, организирани от самите настанени, изнасят тържество по случай Деня на
детето. Непридружени непълнолетни разказват, че в РПЦ – Баня няма никакви организирани дейности и никой не им обръща внимание. Според децата, служителите
на центъра не се опитват дори да комуникират с тях. Осъществявали комуникация
„само ако те (служителите) имат нужда от нещо, но не и обратното“.
В РПЦ – Харманли дворните пространства са неприветливи и опасни за значителния брой настанени в центъра деца. Липсват всякакви съоръжения за игра
като детски площадки и игрища. Според интервюирани родители, децата се разболяват от прахта, в която играят навън. Дворните пространства не са почистени и в
тревните площи откриват влечуги, които са опасни за децата. Условията около сградите на центъра са много лоши. Пространствата са пълни с растителност, отпадъци
и строителни материали, които застрашават здравето и живота на децата. Настанените в центъра сами са обособили игрище за волейбол, където спортуват. В ТЦ –
1 По-голяма част от чуждестранните граждани са със хуманитарен статут за срок от 3 години и не могат да
напускат страната. Останалите са с бежански статут за 5 години и могат свободно да се движат в Европа. Според
служител на центъра в Пъстрогор, повече откази за статут получават африканските граждани.
2 Български хелзинкски комитет, Програма за правна защита на бежанци и мигранти (2014), Достъп до
международна закрила на деца бежанци в Република България.
3 Българският червен кръст е единствената национална организация на Червения кръст на територията
на Република България. Той осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство, с
разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г., Допълнителните протоколи към тях от 8 юни 1977
г., както и с основните червенокръстки принципи, установени от международните конференции на Червения
кръст.
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Пъстрогор бежанците се грижат сами за почистването на дворните пространства,
като служителите на центъра са създали график за оборки на площите около сградите. Единствено бежанските центрове в Пъстрогор и Баня разполагат с обособени
детски площадки.
На територията на бежанските центрове се предоставя възможност за изучаване на български език. Тази възможност се осигурява от българската неправителствена организация „Каритас“. В РПЦ – Харманли има двама доброволци, български
граждани, които преподават български език. Интервюирана учителка споделя, че
няма стандартен брой ученици и списъкът им се сменя постоянно. Според нея, учениците, които имат интерес, са лицата, които имат намерение да останат в страната.
От март 2014 в ТЦ – Пъстрогор има обособени четири групи за изучаване на български език. Според служители на центъра, най-голям интерес към образование проявяват лица от африкански произход. В РПЦ – Баня се провежда обучение по български
език, но някои от интервюираните непълнолетни споделят, че не проявяват интерес
да научат езика, защото нямат намерение да остават в страната. Деца, настанени на
територията на бежанските центрове, нямат достъп до общообразователни училища и тяхното образование е прекъснато. В РПЦ – Харманли сирийските деца
имат възможност да се обучават от учители – доброволци, сирийски граждани. За
децата в центъра, говорещи език различен от арабски, както и за децата, настанени
в другите два центъра, липсва такава възможност. Интервюирани родители споделят, че децата им са трайно лишени от достъп до образование. Семейство от Иран,
настанено в РПЦ – Харманли, се оплаква, че техните двама по-малки синове нямат
никаква възможност за образование в центъра. Няма курс за малки деца и така децата нямат шанс да усвоят български език или да продължат образованието си на
персийски. Подобна е ситуацията в ТЦ – Пъстрогор.
2.6. Контакти с външния свят
Настанените, търсещи закрила, имат ограничени контакти с външния свят.
В голяма степен контактите им се осъществяват посредством преводачите, които
осигурява даденият център. Съществува осезаема липса на преводачи от ключови
езици във всички бежански центрове, като особено сериозно е положението в центровете извън София. В РПЦ – Харманли има само преводачи от арабски език и липсват преводачи от фарси и дари. Говорещите персийски са малко над двайсет човека
в целия РПЦ и за тях не се осигурява преводач. В центъра в село Пъстрогор няма
постоянно назначени преводачи. Провеждат се конферентни разговори с преводач
по интернет от София, РПЦ – Овча купел. В РПЦ – Баня ключов работник е преводач
от арабски. Там също има недостиг на преводачи от фарси и пащу. Провеждат се
интервюта с видео-конферентна връзка с превод. Служители споделят, че при липса
на преводач много често се случва разделяне на роднини при разпределението в
центровете в страната.
Движението на настанените извън бежанските центрове е ограничено.
Предпоставка за движение извън центровете е издаването на регистрационната
карта от Държавната агенция за бежанците, но ако то се забави поради протакане
на регистрацията заради липсата на преводач, на практика търсещите закрила са
ограничени в движението си и не могат да напускат центровете. Интервюирано семейство от Афганистан с малолетно дете свидетелства, че не им се разрешава да
напускат пределите на РПЦ – Харманли, защото са с изгубени документи. При трансфера на семейството от СДВНЧ – София, кв. Бусманци към РПЦ – Харманли не им е
предоставена възможност да вземат личния си багаж, включително и наличните
им документи. Семейството не е напускало центъра вече два месеца. Единственият
им контакт с външния свят са учителите в училището, което синът им посещава.
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Семейството не разполага с материални средства и поради липсата на документи
нямат право на социални помощи. Нямат право и на телефонни разговори за сметка
на бежанския център. За останалите търсещи закрила основният проблем е придвижването от центъра до най-близките населени места, което е възпрепятствано.
За да стигнат до селото, настанените в Транзитния център – Пъстрогор вървят
повече от километър пеша. Няма осигурен транспорт нито до селото, нито до други населени места. За да се придвижат до Свиленград, който е на повече от десет километра от бежанския център, настанените са принудени да използват такси или да
вървят пеша. Интервюираните разказват, че при спешни случаи, когато трябва да се
извози болен до поликлиниката в града, заплащат суми за такси, които са непосилни
за финансовите им възможности. При спешни случаи търсещи закрила разчитат на
помощта на неправителствени организации, но в отдалечените центрове, като Баня
и Пъстрогор, регулярно присъствие имат единствено БХК и БЧК.
2.7. Медицинско обслужване
В РПЦ – Харманли няма назначен медицински персонал. По думите на служител, сирийски гражданин – емигрант, който има медицинско образование, ще
обслужва настанените в центъра. Лицето чака за статут и е от скоро тук. По време
на посещението на екип на БХК медицинският кабинет не функционира. Пред него
чакаха няколко лица, сред които и майки с деца, но никой нямаше информация дали
и кога ще работи кабинетът. Допълнително се очаква в центъра да бъдат назначени медицинска сестра и фелдшер. По думите на служители от центъра, „местните
лични лекари не желаят да работят с бежанци“.1 Според тях здравно обслужване на
настанените се предоставя от БЧК и от „Спешна медицинска помощ“ в града. С молба,
издадена от БЧК, където лицата саморъчно написват, че са получили лекарства и се
подписват, и с рецепта с назначените им медикаменти търсещите закрила могат да
получат безплатни лекарства от определени аптеки в града. Иранско семейство с три
деца, настанено в центъра в Харманли, свидетелства, че се раздават безплатни лекарства, но само за децата. Те сами си набавят лекарства, ако са болни. Няколко пъти
им се е налагало да викат Спешна помощ , която винаги се е отзовавала. Семейството
споделя, че това е единственият начин да бъдат прегледани от специалист.
В ТЦ – Пъстрогор има медицински кабинет с назначени лекар, медицинска
сестра и фелдшер, но медицинското обслужване не е на нужното ниво. Действията
на служителите са неадекватни и ненавременни. Екипът на БХК стана свидетел на
спешен случай по време на посещението си в центъра, при който животът на дете бе
изложен на риск.
Случаят на А.
Четиригодишното болно дете А. е доведено от родителите си в лекарския кабинет на ТЦ – Пъстрогор. В момента на смяна е медицинската сестра, а лекарят и
фелдшерът са в отпуск. В момента на случващото се в бежанския център няма преводач. Поради случайността преводачът от изследователския екип на БХК е в състояние да осигури превода. Детето е в състояние близко до безсъзнание. Термометърът,
с който измерват температурата на болното дете, не работи. Състоянието на детето
се влошава, родителите му са от два дни в центъра, не познават района и изпадат в
паника. Медицинската сестра решава да викне Спешна помощ, която се бави, защото
за цялата община Свиленград има една линейка на смяна. След дълго чакане служителите на Спешна помощ пристигат, установяват заболяването на детето и обсъждат

1 Интервю със служител по време на посещение на екип на БХК в РПЦ – Харманли, проведено на 2 юни 2014 г.
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назначаването на лечение. След това се отказват от това решение, като съобщават, че
не могат да изпишат лечение, защото не знаят със сигурност теглото на детето. Диктуват диагнозата на медицинската сестра без да назначат лечение, защото според
думите им „не са педиатри“. Предлагат на родителите да закарат детето си до града,
където да го прегледа детски специалист. Родителите не разполагат с превозно средство и парични средства и са в пълна безизходица. Медицинската сестра говори със
служителите на Спешна помощ и ги убеждава да закарат детето до поликлиниката
в града. Те се опасяват, че нямат тази възможност, защото ги чакат и други спешни
случаи. В крайна сметка, служителите на Спешна помощ откарват детето и родителите му до Свиленград. Бащата на болното дете държи в ръцете си лист хартия, на
който е изписана диагнозата на малкия му син без назначено лечение. За повече от
час невръстно дете е в полусъзнание, без да му бъде оказана каквато и да е медицинска помощ.
По думите на служител на центъра, в медицинския кабинет при пристигане
на търсещите закрила в центъра се вземат проби за задължителни кръвни и чревни
изследвания. След издаването на регистрационна карта търсещите закрила са задължително здравноосигурени до приключване на бежанската процедура с влязло
в сила решение. Здравноосигурените лица имат личен лекар в Свиленград. От града
идва и Спешна помощ при нужда. Настанените сами заплащат лекарствата, които
им се изписват. Има медицински изолатор с няколко стаи, който обаче се ползва основно за настаняване на хора, които пристигат в центъра през почивните дни. В стая
– изолатор в съседство с медицинския кабинет е настанен самотен баща в инвалидна
количка с две малки деца, за които той сам полага грижи.
Според твърденията на служител на РПЦ – Баня, всички настанени, включително и непридружените деца, са здравноосигурени. Обслужват се от екип лични
лекари в гр. Сливен в МБАЛ „Хаджи Димитър“ и при нужда – от други специалисти на болницата. Обслужваните чужди граждани, според думите на медицинското
лице в центъра, не плащат потребителска такса при преглед и при настаняване в
отделение на болницата. В центъра има назначен фелдшер със стаж почти от създаването му. Фелдшерът провежда първичен медицински преглед и задължителни
изследвания: Васерман, ХИВ, малария, фекална проба за паразитология, микробиология. На деца до 14-годишна възраст не се правят изследвания за СПИН и Васерман.
Налице е недостиг на лекарства, които се изписват от специалист. Има задължителни лекарства, с които се оборудва шкаф за спешни случаи, които са от дарения. Три
са начините за снабдяване с лекарства – някои от тях се поемат пълно или частично
от Здравната каса с рецептурна книжка, пациентите сами плащат за тях или ги поема БЧК. Според фелдшера на центъра, Националната агенция за приходите (НАП)1
бави документите за здравно осигуряване на новопостъпилите около месец и половина, защото чуждестранните граждани, настанени в РПЦ – Баня, не фигурират в
регистъра. От центъра са решили проблема, като съдействат на търсещите закрила
за издаването на удостоверение по образец, което се представя в НАП – гр. Сливен и
от там се издава друго удостоверение за непрекъснато здравно осигуряване.
Фелдшерът придружава настанените до болницата при нужда със служебен
транспорт. Ако има спешен случай извън работното му време, се вика Спешна помощ
от гр. Нова Загора, която пристига до половин час. Имало е един смъртен случай преди 5-6 години на възрастен мъж, който е страдал от хипертонична болест.
1 Националната агенция за приходите е държавен орган, който отговаря за събирането и обслужването
на републиканските данъци (данък върху доходите, патентни данъци, ДДС, корпоративни данъци) и
задължителните осигурителни вноски (здравни осигуровки, вноски за пенсия, вноски за допълнително
задължително пенсионно осигуряване и др.).
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Липсват всякаква професионална, психологическа и социална подкрепа за
деца в посетените бежански центрове. От такава грижа най-вече се нуждаят настанените непридружени деца.
2.8. Персонал
Броят на персонала в бежанските центрове е недостатъчен. По думите на
служители от Регистрационно-приемателен център – Харманли, в него работят 52
души, между които шест хигиенисти, двама социални работници и един психолог.
Мястото за медицинско лице е все още незаето. Има трима наети преводачи. Персоналът на ТЦ – Пъстрогор, според интервюирани служители, се състои от 36 човека,
разделени на два отдела. Единият отдел е отговорен за производството и настаняването – тук се провеждат интервюта и се задейства процесът по даване на статут. Другият отдел е отговорен за приемането, регистрацията и административната дейност.
Охраната на центъра е възложена на външна фирма, за която работят 28 човека. Липсва психолог, защото по думите на служител от центъра, по закон такъв кадър се полага на центрове с над 500 настанени. РПЦ – Баня, който е предназначен за
настаняване на непридружени деца, разполага с един социален работник, четирима
интервюисти, фелдшер, четири работници в кухня – главен готвач, помощник-готвач
и двама помощници, и един хигиенист.1
В бежанските центрове липсва вътрешна организация и персоналът не винаги
може адекватно да посрещне нуждите на настанените в тях лица. Липсва информираност и настанените нямат представа какво се случва с тях и за колко време ще
останат в центровете. Много рядко се провеждат интервюта и една от причините
за това е липсата на преводач от конкретен език, който да асистира комуникацията
между отговорните служители и настанените лица, търсещи закрила.
2.9. Основни човешки права и тяхната защита
Сигурността на настанените деца в бежанските центрове не е гарантирана.
Това се доказва както от разказите на интервюираните деца, търсещи закрила, така и
от интервюираните служители на бежанските центрове. 2 В РПЦ – Харманли, по думите на служител, пристигат помощи, при раздаване на които настъпва хаос и настанените в центъра понякога употребяват физическа сила помежду си, за да се сдобият
с предоставените им дарения. Имало е лица, които не са успели да се сдобият с полагащите им се предмети и хранителни продукти. Служители от същия център свидетелстват за организирани „бойни групи“, обикновено разделени по националност,
които упражняват физическо насилие върху настанените и често се стигало до „организиран бой“. В същото време ръководството на ДАБ не предприема трайни мерки
да наложи ред и да ограничи възможностите за възникване на подобни конфликти в
ситуация на пренаселеност и смесване на различни националности и култури.
Не са малко случаите, в които интервюирани търсещи закрила свидетелстват за упражнено насилие и лошо отношение. Младо семейство с малолетно дете
се оплакват от лошо отношение от страна на полицейските служители при преместването им в РПЦ – Харманли. Семейството разказва, че служители нахлули в
помещението, в което са били настанени в СДВНЧ – София, кв. Бусманци, сложили
белезници на мъжа и не им дали никакво време да съберат багажа си, включително
и документите им за самоличност. Всички са превозени с полицейска кола до Харманли. Детето било стресирано, защото действията на служителите са били без предупреждение и е видяло баща си с белезници. Никой не им е обяснил какво се случва
и защо, а също така и къде ги водят. При настаняването им в РПЦ – Харманли служители на центъра са им заявили, че са нелегални, защото са пристигнали през нощта.
1 Интервю със служител по време на посещение на екип на БХК в РПЦ – Баня, проведено на 4 юни 2014 г.
2 Цитатите са от интервюта със служители в РПЦ – Харманли, проведени на 2 юни 2014 г.
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Самотен баща, настанен в ТЦ – Пъстрогор, не разрешава на децата си да напускат пределите на сградата, защото вече няколко пъти спрямо тях е упражнявано
физическо насилие от други деца в центъра. Родителят е в инвалидна количка и
трудно се грижи за двете си малки деца. За да гарантира тяхната безопасност, той не
се отделя от тях и така те не напускат сградата, а играят в спалното помещение или
пред него. Той споделя, че голяма част от останалите деца в лагера са неконтролируеми, скитат по цял ден без всякакъв контрол и упражняват насилие върху по-малките и по-беззащитните от тях.
Психолози от неправителствените организации Център за хора, преживели
изтезание „АСЕТ“ и Център „Надя“ определят търсещите закрила като хора, преживели психическа травма в резултат на преживените от тях опасности за живота и
личната им сигурност в страните им на произход и по време на бягството им, както
и заради това, че се оказват в чужда държава, без знание на езика и в състояние на
непрекъсната несигурност до вземане на решение по молбата им за закрила. Заради
това те препоръчват активно оказване на психологическа помощ и терапия за преодоляването на травмата, особено по отношение на децата, тъй като в противен случай преживяното от тях насилие се компенсира с насилие, упражнявано от самите
тях. Такива мерки обаче не са нито планирани, нито се предприемат от Държавната
агенция за бежанците.
Интервюирано непълнолетно непридружено дете в РПЦ – Баня свидетелства
за унизително отношение, както и психическо и физическо насилие от страна на
служители спрямо него и няколко други настанени деца, докато са били в Разпределителния център – гр. Елхово към Дирекция „Миграция“ на МВР. Непридружени
деца, настанени там, помолили служител за вода, а той им отвърнал, че „могат да
пият от тоалетната“. Оплакали се от нечовешко отношение: „Ние сме сирийци и хора“
на друг служител в полицейския център, а той в замяна им отговорил: „Добре дошли
в България“, след което им направил обиден жест. След случилото се децата провеждат гладна стачка. Едно от момичетата прави опит за самоубийство, при който
счупва прозорец в помещението, в което е била настанена. Един от служителите се
нахвърлил с палка и започнал да я удря. Всички настанени, свидетели на случващото се, се притекли на помощ на пострадалото момиче и се опитали да задържат
полицая настрана. Детето споделя, че в РЦ – с. Елхово са били подложени постоянно
на психически тормоз. Пожелали са да се свържат с неправителствени организации,
за да се оплачат, но никой не им е асистирал за този контакт, а напротив, всички са се
усмихвали подигравателно и пренебрежително. Крещели са им и са ги обиждали с
нецензурни думи, като постоянно им повтаряли: „Върнете се в Сирия!“.1

1 Цитатите са от интервю с непълнолетно дете, настанено в РПЦ – Баня, проведено на 4 юни 2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
12

Приложение № 1: Посещения на екипа на БХК
Институции към системата на наказателното правораздаване
Вид
институции

Посетени институции

Поправителен 03-04.04.2014 и 10.07.2014
дом
ПД – гр. Бойчиновци

Следствен
арест

РУП

ГУП

Брой
Общ брой
посещения посещения
2

20.02.2014 и 22.05.2014
ПД – гр. Сливен

2

11.04.2014 и 16.04.2014
СА – гр. Пловдив

2

11.04.2014 СА – гр. Пазарджик

1

23.04.2014 СА „Г. М. Димитров“ –
гр. София

1

21.05.2014 СА – гр. Бургас

1

22.05.2014 СА – гр. Сливен

1

29.05.2014 СА – гр. Варна

1

25.06.2014 СА –гр. Русе

1

27.06.2014 СА – гр. Плевен

1

10.07.2014 СА – гр. Видин

1

29.04.2014 II РУП – гр. София

1

29.04.2014 IX РУП – гр. София

1

16.05.2014 IV РУП – гр. Пловдив

1

16.05.2014 VI РУП – гр. Пловдив

1

12.06.2014 I РУП – гр. София

1

12.06.2014 III РУП – гр. София

1

03.06.2014 ГУП – гр. Свиленград

1

03.06.2014 ГКПП –
с. К. Андреево

1

25.06.2014 ГУП – гр. Русе

1

09.07.2014 ГУП – гр. Видин

1

09.07.2014 ГУП – гр. Брегово

1

Общ брой
интервюта

4

22 (2 момичета)

11

3 (0 момичета)

6

няма

5

няма

1 Интервюирани са две деца, чужди граждани, придружено момиче от Иран и непридружено момче от Ирак.
2 Интервюирано е непридружено момче, чужд гражданин от Афганистан.
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Институции към системата за борба с противообществените прояви
Вид
институции

Посетени институции

ВУИ

14.11.2013 и 23.05.2014 ВУИ
„Ангел Узунов“ – гр. Ракитово

2

20.11.2013 и 29.11.2013 ВУИ
„Христо Ботев“ – с. Подем

2

29.11.2013 ВУИ „СВ. Св. Кирил и
Методий“ – с. Керека

1

13.02.2014 ВУИ „Н. Й. Вапцаров“
– гр. Завет

1

05.12.2013 СПИ – гр. Стралджа

1

30.01.2014 СПИ „Христо Ботев“ –
с. Драгоданово

1

12.02.2014 СПИ „Христо Ботев“–
с. Варненци

1

05.09.2013 и 16.04.2014
ДВНМН – гр. Пловдив

2

27.08.2013 и 23.04.2014
ДВНМН – гр. София

2

21.05.2014 ДВНМН – гр. Бургас

1

29.05.2014 ДВНМН – гр. Варна

1

30.05.2014 ДВНМН –
гр. Г. Оряховица

1

СПИ

ДВНМН

Брой
Общ брой
посещения посещения

Общ брой
интервюта

6

55 (21 момичета)

3

33 (8 момичета)

7

4 (1 момиче)

Специализирани социални институции и социални услуги
Вид
институции

Посетени институции

ДДЛРГ

14-15.05.2014 ДДЛРГ „Олга
Скобелева“ – гр. Пловдив

1

16.062014 ДДЛРГ „Мария Луиза“
– гр. Пловдив

1

26.06.2014 ДДЛРГ „Христо
Райков“ – гр. Габрово

1

02.07.2014 ДДЛРГ „Пенчо
Славейков“ – гр. София

1

03.07.2014 ДДЛРГ „Асен
Златаров“ – гр. София

1

29.05.2014 Приют „Гаврош“ –
гр. Варна

1

30.05.2014 Приют – гр. Добрич

1

25.06.2014 Приют – гр. Русе

1

30.06.2014Приют – гр. Перник

1

Приют

312

Брой
Общ брой
посещения посещения

Общ брой
интервюта

5

21 (10 момичета)

4

7 (6 момичета)
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Институции за мигранти1
Вид
институции

Посетени институции

СДВНЧ

11.09.2013 СДВНЧ – гр. Любимец

1

22.08. и 16.09.2013 СДВНЧ –
кв. Бусманци, гр. София

2

02.06.2014 РПЦ – гр. Харманли

1

03.06.2014 ТЦ – с. Пъстрогор

1

04.06.2014 РПЦ – с. Баня

1

Бежански
център

Брой
Общ брой
посещения посещения

Общ брой
интервюта

3

8 (2 момичета)2

3

16 (4 момичета)3

2 3 4

ОБЩО
11 вида
48 посетени
институции институции
57 посещения

Интервюирани
Български
Чужди граждани:
деца:
граждани:
27 (7 момичета) 4
169 (54 момичета) 142 (47 момичета) Непридружени деца:
10 (1 момиче)
Придружени деца:
17 (5 момичета)

1 Придружените деца, чужди граждани, са интервюирани в присъствието на членове от семейството им.
2 В СДВНЧ са интервюирани общо четири непридружени момчета – три от Афганистан и едно от Алжир; и четири
придружени деца от Сирия, две от които са момичета.
3 В Бежанските центрове са интервюирани общо четири непридружени деца – две момчета и едно момиче от
Сирия и момче от Гана; и 12 придружени деца – четири момчета и три момичета от Сирия, три момчета от
Афганистан и две момчета от Иран.
4 Интервюираните чужди граждани са: 14 деца от Сирия, седем деца от Афганистан, две деца от Иран, едно дете
от Ирак, едно дете от Алжир и едно дете от Гана.
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Приложение № 2: Интервюирани деца по пол
Общ брой деца

169

Момчета

115

Момичета

54

Приложение № 3: Интервюирани деца по гражданство
Страна

Брой

България

142 (47 момичета)

Чужди граждани

27 (7 момичета)

Сирия

14 (1 момиче)

Афганистан

7 момчета

Иран

3 (1 момиче)

Ирак

1 момче

Алжир

1 момче

Гана

1 момче

Общо: 7 държави

169 (54 момичета)

Приложение № 4: Проведени интервюта с малолетни и непълнолетни чужди
граждани (брой, пол, статус)
Чужди
граждани

Общ брой

Общ брой
момичета
6

Сирия

14

Афганистан

7

Иран

3

Непридружени
деца

Придружени
деца

3 (1 момиче)

11 (5 момичета)

3 момичета

4 момчета

1

3 (1 момиче)

Ирак

1

1 момче

0

Алжир

1

1 момче

0

Гана

1

1 момче

0

Общо

27

9 (1 момиче)

18 (6 момичета)
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