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              ПРЕДГОВОР  
                  
              Настоящият анализ на ситуацията с “децата в движение” е тематично и 
съдържателно продължение на основни аспекти на проучваните проблеми, залегнали в 
Първия (2009 г.) и Втория (2012 г.) Ситуационни анализи на Сдружение “Пренебрегнати 
деца”- ECPAT Bulgaria, осъществени по проект “Марио”. 
     През 2009 г. ECPAT Bulgaria издаде и разпространи първия ситуационен анализ по 
проект „Марио 1“, озаглавен „Ситуационен анализ на предприетите действия срещу 
сексуалната експлоатация на деца в България“.1 Докладът имаше за цел да предостави 
основна информация за размера и същността на различните форми на детска сексуална 
експлоатация, отнасяща се до децата на България; да анализира действията на държавата и 
неправителствените организации за превенция и противодействие на явлението; да посочи 
препоръките и коментарите на международни и български организации по отношение 
ангажиментите на нашата страна за борба срещу формите на сексуална експлоатация на 
децата. Анализът също имаше за цел да популяризира добрите практики на България в 
противодействието на  сексуалната експлоатация на деца, но и да посочи трудностите в 
решаването на проблемите, свързани със защитата на децата от проявленията на детската  
сексуална експлоатация - насилствена проституция, трафик на деца за сексуални цели, детски 
секс туризъм, детска порнография, вкл. и в Интернет, сексуално насилие и т.н. Представена 
бе и информация за напредъка и проблемите на страната ни по изпълнение на ангажиментите 
й по международни документи и стандарти за защита на децата от сексуална експлоатация, 
както и информация за междуинституционалното взаимодействие и международното 
сътрудничество в превенцията и борбата срещу различните форми на детска сексуална 
експлоатация в национален и международен мащаб.  
    Първият анализ послужи като отправна точка за провеждане на предвидените 
проектни дейности, като: застъпническа дейност на Експертната група по проблемите на 
децата - жертви и съществуващите несъответствия в дейността на Кризисните центрове 
за деца, пострадали от насилие и трафик; провеждане на тренинги с полицейски 
служители, социални работници, директори и психолози от Кризисни центрове за деца и 
професионалисти, работещи в институциите за деца в риск; осъществяване на 
застъпничество и лобиране за противодействие на експлоатацията на деца на национално 
и европейско ниво; информиране на правителствените и неправителствените 
организации в страната и парламентарните комисии за ситуацията с превенцията и 
противодействието на детската сексуална експлоатация и защитата на децата - жертви; 
представяне на българските добри практики на международни експертни срещи за обмен 
на опит и на международни мониторингови организации.  
    Първият “Ситуационен анализ на предприетите действия срещу сексуалната 
експлоатация на деца в България“ даде своя принос към другите съществуващи доклади за 
ситуацията в България по приложението на международните и национални механизми за 
защита на детските права, както и относно изпълнението на националните стратегии, програми 
и планове за действие на държавните институции, междуправителствените организации и 
неправителствените организации в сферата на борбата срещу детската сексуална експлоатация 
и нейните различни форми /детска проституция, трафик на деца за сексуални цели, детска 
порнография в Интернет пространството, детски секс-туризъм и др./.  
    Още тогава в анализа бе публикувана констатация на ECPAT International, която е 
актуална и сега: „Международният опит показва, че размерът на отговорността и ролята, 
които едно правителство поема, за да установи и поддържа стандарти за защита и 
опазване на детските права, определя природата, качеството и размера на грижите, които 
една държава полага за своите деца. Правителствата могат да имат и постигат напредък в 
борбата срещу сексуалната експлоатация на децата, като често откриват нови и важни 

                                            
1 http://marioproject.org/documents/situational-anlaysis-of-the-action-against-sexual-exploitation-of-children-in-bulgaria 
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инструменти и методи за действие. Независимо от това, подобни действия не са единни, 
както в световен, така и в национален мащаб. Както показват анализите на ситуацията в 
различните държави, в част от тях са необходими спешни, навременни, 
междуинституционални действия за защита на децата от ужасните сексуални 
посегателства, които все още се извършват безнаказано в много страни по света“.  
   Вторият ситуационен  анализ по проект „Марио 1“, озаглавен „Ситуационен 
анализ на някои групи деца в риск в България“2 бе посветен на значително по-широк кръг 
от въпроси, касаещи  проблемите на групи деца в различни рискови ситуации; проблемите на 
някои институции за осъществяване на социални услуги за закрила на децата; коментарите и 
препоръките на национални и международни организации по критични моменти от социалната 
действителност, свързана със защитата на правата на децата и осъществяване на тяхната 
закрила като пострадали от престъпления, насилие и експлоатация. Националните и 
транснационалните дейности по проект „Марио 1“  бяха ориентирани към различни групи деца 
в риск и към деца – жертви на различни форми на престъпления, експлоатация и насилие, което 
наложи необходимостта вторият ситуационен анализ да бъде с по-голям тематичен обхват от 
първият анализ, посветен само на проблемите на детската сексуална експлоатация.  
               Мотото на проект „Марио“ е:  “Protect children on the move” – “Защитете децата в 
движение“, което налага в категорията “деца в движение” да бъдат влючвани по-широк 
кръг от групи деца в риск, които да бъдат, както обект на изследване, така и обект на 
пряко въздействие в рамките на проект “Марио”. В категорията „children on the move”  се 
включват различни групи деца, които в даден момент се намират в процес на 
придвижване, по време на който върху тях не се осъществява закрила и/или са поставени 
в ситуация на конкретен риск, включително и в риск от експлоатация. Например, тези 
деца в движение могат да бъдат: деца – мигранти в други държави /независимо дали са 
със своите родители или сами/; непридружени деца; деца бягащи от домовете или 
институциите; безнадзорни, просещи и скитащи деца; деца – жертви на различни форми 
на експлоатация /трудова, сексуална и др./; деца – жертви на трафик /вкл. за сексуални 
цели/; деца – жертви на насилие и/или престъпления; деца – извършители на 
противообществени и/или престъпни деяния; деца от институциите за социални грижи, за 
кризисно настаняване или от корекционно-възпитателните заведения и т.н. На практика, 
децата в движение от всяка една от изброените подгрупи могат да бъдат в даден момент от своя 
живот в криминогенен или във виктимогенен риск, като нерядко двете рискови ситуации са 
взаимно свързани.  
    Важна цел на подобни ситуационни анализи е, чрез изнесените данни, информация и 
заключения, докладите да се превръщат в средство за обмяна на опит и познания между 
различните действащи институции и неправителствени организации в страната, както и в 
средство за популяризиране и обмяна на практики между различните държави по отношение на 
политиките и действията за превенция на посегателствата срещу деца и закрила на децата от 
различните форми на експлоатация и нечовешко отношение към тях. По този начин се 
осигурява добра аналитична база - необходима за лобиране и застъпническа дейност, за 
провеждане на диалог между държави, институции, организации и експерти на национално и 
международно ниво. Това от своя страна, спомага за оптимизиране на по-нататъшната работа в 
борбата срещу експлоатацията на децата и мобилизиране на всички отговорни организации и 
лица за спазването правата на децата, съгласно изискванията на Конвенцията на ООН за 
правата на децата, прилежащите й факултативни протоколи, международните конвенции, 
рамковите решения и инструменти за закрила на децата от посегателства срещу тях. 
                Третият ситуационен  анализ, но вече изготвен в рамките на проект „Марио 2“, 
озаглавен „Ситуационен анализ на децата в движение в България и капацитета на 
системата за закрила на децата за предоставяне на социални услуги за тях“ е посветен на 
проблемите на различните категории деца в движение в страната и извън нея и възможностите 

                                            
2 http://marioproject.org/documents/situational-analysis-of-children-at-risk-in-bulgaria 
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на системата да защити техните интереси, права и живот. Националните и транснационалните 
дейности по проект „Марио 2“  са ориентирани към децата в движение и включват различни 
групи деца в риск, както следва: деца-мигранти (в рамките на една държава или в 
транснационална миграция, легални или нелегални мигранти, придружени или непридружени 
деца); деца бежанци, търсещи убежище; деца жертви на трафик за сексуални цели, просия, 
джебчийство или други форми на експлоатация; деца – временно настанени в кризисни 
центрове, шелтъри или други институции; вътрешно разселвани деца или деца извън обхвата на 
закриляща среда. В българското законодателство, в нормативните и методически документи, 
свързани със системата за закрила на детето, в статистическите индикатори за деца, както и в 
институционалната практика за работа с децата в риск не фигурира категорията “деца в риск” 
като събирателно понятие за групите, изброени в дефиницията, използвана по проект “Марио”. 
Отделните групи деца, като децата – мигранти в страната или в другите страни от ЕС, 
непридружените деца, децата – жертви на трафик за сексуални цели, просия, джебчийство, 
трудова експлоатация; децата извън зашитена среда; децата – временно настанени в кризисни 
центрове, шелтъри и други институции, на практика съществуват в българската законодателна 
материя. Някои от тях дори са включени в определени закони, касаещи децата: Закона за 
закрила на детето, Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни, Наказателния кодекс, Закона за борба срещу трафика на хора, Закона за 
бежанците, както и в методическите указания, правилници, Координационните механизми за 
взаимодействие при различни случаи с деца в риск и други нормативни документи. 
Институциите, работещи с децата, както и Националният статистически институт (НСИ) 
събират статистическа информация за групи деца в риск, съобразно предварително изготвени 
индикатори, с които боравят в практиката специализираните институции за деца – например 
детските педагогически стаи, МКБППМН и др. Въпреки, че тези групи деца не се 
категоризират като подгрупи, съставляващи обобщаващото понятие “деца в риск”, 
настоящият анализ разглежда всички възможни и достъпни данни за децата в риск, за 
които основната характеристика е, че са деца в движение извън нормалната им защитена 
социална и семейна среда среда, което поражда рискови ситуации за тях, при които 
трябва да бъдат обгрижени и да им се предостави подходяща закрила и социални услуги. 
             Работата по международния проект “Марио 2 – Съвместни действия за защита на  
мигранти от Централна и Югоизточна Европа от насилие, експлоатация и трафик в 
Европа” е реално предизвикателство за партньорските организации, участващи в него. 
Но същевременно, проектът е изключително полезен с новите открития, наблюдения и 
познания за явлението “деца в движение”, позволяващ да се проследят социалните и 
личностови аспекти и последствия от рисковото движение на децата в собствените им 
страни и рисковете и предизвикателствата пред държавите, свързани с движението на 
децата от новоприетите  страни – членки на ЕС към други  европейски държави, както и 
с движението на децата – бежанци от трети страни  към страните от ЕС. В този аспект, 
националният партньор по проекта – ECPAT Bulgaria, Сдружение “Пренебрегнати деца” 
се опитва чрез този анализ да проследи явлението от гледна точка на българските “деца в 
движение”- придвижващи се в страната и чужбина и да даде своя принос към 
систематизиране на информацията и изясняване на възможностите на българската 
система за закрила на детето да отговори адекватно на новите явления и осигури 
социални услуги за специфичните подгрупи на категорията “деца в движение”. 
             Бихме желали да припомним на читателите, че настоящият Трети ситуационен анализ, 
осъществен под ръководството на ECPAT Bulgaria – Сдружение “Пренебрегнати деца” в 
рамките на проект “Марио 2”, е резултат от реализирано сътрудничество на организацията с 
държавни институции, международни и национални партниращи неправителствени 
организации и различни експерти от страната. Екипът на ECPAT Bulgaria благодари на всички, 
които взеха участие в работата по подготовката на настоящия анализ, специално на членовете 
на българската Експертна група, функционираща в рамките на проект “Марио 2”, на 
представителите на Кризисните центрове за деца, както и на всички, които взеха участие в  
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изследванията, анализите, обученията, застъпническите дейности и други дейности по проекта. 
ECPAT Bulgaria благодари на колегите, работещи по проблемите на децата, които осъществиха 
сътрудничество с нас и предоставиха своята експертна помощ чрез анализи, консултации, 
материали и оценки, както и чрез дадената ни възможност за директна работа и подкрепа на 
децата от Кризисните центрове в с. Балван – Велико Търновска област и в София, което 
спомогна изключително много за детското участие и чуването на “гласа на детето в риск”. 
Надяваме се, настоящият “Ситуационен анализ на децата в движение в България и 
капацитета на системата за закрила на децата за предоставяне на социални услуги за тази 
рискова група деца“, осъществен в рамките на международния проект “Марио 2”, 
финансиран от програма “Дафне III” и съфинансиран от Фондация ОУК, да бъде полезен за 
всички негови ползватели и читатели, които работят по проблемите на децата в риск и тяхната 
закрила. Чрез настоящия Ситуационен анализ, ECPAT Bulgaria още един път присъединява 
своите усилия в глобалния процес за осигуряване безопасно бъдеще за децата в риск и борбата 
срещу различните форми на насилие и експоатация спрямо тях. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Лидия Загорова, 
 
 
                                                      
                                                                       Национален координатор за България по 
                                                                       Международен проект ”Марио 2 - Съвместни 
                                                                       действия за защита на  мигранти от Централна  
                                                                       и Югоизточна Европа от насилие, 
                                                                       експлоатация и трафик в Европа” 
 
                                                                       Председател на ECPAT Bulgaria – 
                                                                       Сдружение “Пренебрегнати деца”- 
                                                                       Национална група на ECPAT International и 
                                                                       Член на  Платформата на Европейската комисия                          
                                                                       за гражданско общество срещу трафика на хора 
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            I. ОБЩА НФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „МАРИО 2 – СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ 
ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ОТ 
НАСИЛИЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТРАФИК В ЕВРОПА“ 
 
            1. История на проекта 
 
            Проектът “Марио” се основава на успешно партньорство, чрез което водещи 
организации в сферата на закрила на децата обединиха усилията си в посока подобряване 
услугите и застъпничеството за децата мигранти от Централна и Югоизточна Европа, които 
са в риск от експлоатация и трафик. ECPAT – България и ECPAT Холандия; Terre des hommes 
– Унгария, Албания и Косово; Save the Children - Албания и Nobody’s Children Foundation - 
Полша са организациите, които през 2009 г. застанаха зад първата фаза на проект “Марио 1”.  

Днес проектът “Марио 2” има за цел да подобри нивото на закрила на деца от 
Централна и Югоизточна Европа, които са уязвими към експлоатация и трафик. 
Разнообразието от методи по изпълнение на проекта – транснационално изследване, 
застъпнически дейности, обучения и директна подкрепа на специалисти и овластяване на 
децата в риск осигуряват възможност на партниращите организации да развият и 
предложат алтернативни начини за разрешаване на проблемите, които децата срещат 
преди, по време и след периодите на миграция.  

В рамките на проекта, оказаната директна подкрепа на деца в риск от Централна и 
Югоизточна Европа  е с фокус върху участието на самите деца. Не на последно място, 
проектът обединява работата на терен с изследователска дейност на национално и регионално 
ниво, чиято цел е да насърчи междуинституционалното и транснационално 
сътрудничество. В същото време постигнатите резултати ще подпомогнат разработването 
на мерки за противодействие на опасната миграция на деца от Централна и 
Югоизточна Европа, базирани на конкретни доказателства и с европейски обхват.  
 

2. Партньорство по проекта 
 

            През 2013 г. проектът “Марио” навлезе в своята втора фаза като проект “Марио 2”, 
разширявайки дейностите си на територията на 16 страни, включващи 19 партниращи 
организации.  
 
            Основни партньори по проект “Марио 2”: 
Neglected Children Society /Сдружение „Пренебрегнати деца“/ - ECPAT България 
Nobody’s Children Foundation /Фондация “Ничии деца”/ - ECPAT Полша 
Save the Children /”Спасете децата”/ - Албания  
Salvati Copiii – “Save the Children” /”Спасете децата”/ - Румъния 
Terre des hommes /”Тер де зом”/ - Унгария, Албания, Румъния, Косово 
 
            Асоциирани партньори по проект “Марио 2”: 
ARSIS - Association for the Social Support of Youth /”АРСИС” - “Организация за социална 
подкрепа на млади хора”/ - Гърция 
Associazione 21 Iuglio /”Асоциация 21”/ - Италия  
Open gate - La Strada /”Отворена врата” – Ла Страда/ - Македония  
Defence for Children International /“Защита на децата” /- ECPAT Холандия 
 
            Партньори в застъпническите дейности по проект “Марио 2”: 
Save the Children - North West Balkans /”Спасете децата” – Североизточни Балкани/ - Босна и 
Херцеговина  
Terre des hommes International Federation /Международна Федерация “Тер де зом”/ - офис 
Брюксел 
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ECPAT International /ЕCPAT Интернешънъл/ - офис Белгия 
The Оrganisation for Aid to Refugees /Организация за помощ за бежанците/ - Чехия 
The Center for Children’s Rights /Център за правата на децата/ - Черна гора 
The Center for Youth Integration /Център за младежка интеграция/ - Сърбия 
The Human Rights League /Лига за човешки права/ - Словакия 
 
           Финансиране на проекта: 
           Проект “Марио 2” се финансира от програма ”Дафне III” на ЕС и се съфинансира от 
OАK Foundation /Фондация „ОУК”/. 
 
           Координация на проекта:  
           Проект “Марио 2”, в настоящата втора фаза /както и в своята първа фаза/ се 
координира на международно ниво от организацята “Terres des homes”, Regional office for 
Central and South Eastern Europe, Унгария - “Teр де зом“, Регионален офис за Централна и 
Югоизточна Европа, Унгария. 
 
            3. Проект „Марио” 2 на национално ниво 
 
            3.1. Укрепване на капацитета 

На национално ниво партниращите организации по проекта оказваха подкрепа на 
правителствени и неправителствени организации, с оглед на това, заедно да подкрепят 
системата за закрила на децата, която посреща нуждите и желанията на самите деца 
мигранти. Поредицата от обучения, залегнала в основата на проекта, даде възможност поне на 
600 специалисти от Европа да повишат капацитета и увереността си за справяне със случаи на 
деца в риск от Централна и Югоизточна Европа. Обученията се оценяваха, както от 
партньорите по проекта Марио, така и от децата, които се възползват от предлаганите услуги.       
 
            3.2. Детско участие: 
            Като следствие от първата фаза на проекта “Марио”, партниращите организации 
установиха необходимостта да включат гледната точка на децата във всички компоненти на 
проекта – от неговото начало до процеса на мониторинг и оценка на въздействието. По тази 
причина, през втората фаза на проекта се изградиха детски консултативни бордове в пет 
държави, които включват предимно деца мигранти, деца – жертви на експлоатация, трафик и 
насилие или деца в риск от опасна миграция. Основната цел на детските бордовете бе да даде 
възможност на партниращите организации да разберат по-добре гледната точка на децата 
относно тяхната ситуация и мерките, които могат да се предприемат за подобряването й. 
Консултативните бордове провеждаха срещите си всеки месец, а децата можеха да споделят 
мнението си за услугите и помощта, която получават. От своя страна, това спомогна на 
партниращите организации да подобрят дейността си на национално ниво.   

 При възможност и интерес, участниците в детските консултативни бордове можеха да 
се включат в провеждането на националните и транснационални изследвания, предлагайки 
своята интерпретация на събраните данни. И не на последно място, децата от 
консултативните бордове, както и други деца в риск от опасна миграция, бяха насърчавани и 
подпомагани да прилагат свои застъпнически дейности за подобряване защитата на техните 
права. 
  
             3.3. Директна подкрепа за най-уязвимите деца 

 Партниращите организации по проекта “Марио” положиха усилия да гарантират 
достъпа до услуги, които целят повишаване благосъстоянието на децата, идентифицирани по 
време на (и като резултат от) изпълнението на дейностите, заложени в проекта. За тази цел 
организациите предоставиха услуги директно на деца, които са настанени в институции, или 
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в партньорство с държавни органи, когато децата са извън защитената среда под формата на 
участие в решаването на случаи с деца или психологическа подкрепа за децата.  
 
                3.4.Застъпничество за правата на децата мигранти от Централна и  
Югоизточна Европа: 
                В шест от европейските страни се осъществиха ситуационни анализи въз основа на 
обща методология. Изследванията обръщат внимание на капацитета на националните системи 
за закрила на децата да осигурят защита на децата мигранти от Централна и Югоизточна 
Европа. Всеки ситуационен анализ предоставя първоначалната база данни, спрямо която се 
измерва и въздействието на самия проект. На първо място обаче, анализите очертават 
конкретните застъпнически дейности, необходими за подобряване ситуацията на децата 
мигранти в региона.  
                Всяка година от изпълнението на проекта се провеждаха и публични събития 
на национално ниво, които да станат платформа за партниращите организации и 
самите деца и да повишат информираността на отговорните държавни институции 
относно предизвикателствата пред децата мигранти и техните семейства. Публичните 
събития предоставиха възможност да се обсъдят и приемат мерки за подобряване на 
политиките и практиките в областта на водене на случаи.    
                Не по-малко значима е и целта на проекта “Марио” да засили партньорството 
между гражданските организации и тяхното сътрудничество с държавните институции, 
не само на национално, но и на транснационално ниво. За тази цел, в Косово и Албания 
неправителствени организации, работещи за закрила на децата, сформираха или подкрепиха 
съществуващите национални коалиции. В същото време, в България, Полша и Румъния 
функциониращи експертни групи позволиха на гражданския сектор и държавните органи да 
обединят експертизата си, за да адресират съществуващи пропуски в капацитета и мерките си.    
 

     4. Проект “Марио 2” в Европа 
 
                4.1.Транснационални дейности 
                Проектът предвиждаше провеждането на четири транснационални изследвания в 
Гърция, Италия, Македония и Холандия, чиято цел бе да документират ситуацията на 
албанските, български, косовски и румънски деца, живеещи на улицата в тези страни на 
дестинация. Изследванията позволиха на партниращите организации да идентифицират 
тенденциите в миграционния процес и факторите на уязвимост, които впоследствие излагат 
децата от Централна и Югоизточна Европа на риск. Благодарение на общата методологична 
рамка на изследването, която комбинира работа на терен с подробен емпиричен анализ, 
децата имаха възможност да споделят мнението си, което да бъде документирано и 
анализирано с цел изграждането на ефективни политики от страна на държавните органи, 
които до момента не са имали възможност да окажат подкрепа на тези деца.      
               С помощта на транснационалните изследвания, отговорните държавни структури в 
страните на произход, транзит и дестинация имаха допълнителна възможност за 
сътрудничество и съвместни дейности за подобряване закрилата на идентифицираните деца. 
По време на тези дейности бяха изготвени конкретни протоколи за сътрудничество, които да 
гарантират защитни механизми в най-добрия интерес на децата.  
 
                4.2. Съвместни застъпнически дейности: 
                На транснационално ниво, всички партньори по проекта участваха в изработването 
и прилагането на общ план за застъпнически дейности, които да адресират пропуските на 
държавните институции да намерят многостранно разрешение на проблемите на децата 
мигранти от Централна и Югоизточна Европа.  
                За тази цел, мрежата от организации по проекта „Марио“ в Централна и 
Югоизточна Европа изпълняваше регионална застъпническа дейност, взимаща предвид 
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сходните предизвикателства, пред които са изправени страните в региона при работата 
си с деца мигранти. По този начин, организациите работиха за изграждането на 
многостранна рамка за закрила на децата в движение с участието на отговорните 
министерства и държавни органи в дадените страни.   
 

               ІІ. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ 

               1. Цел на Ситуационния анализ за децата в движение 
 
               Целта на настоящия Ситуационния анализ е да проучи проблема “деца в движение” 
в България и да информира за дейностите и усилията на българската партнираща организации 
по проект „Марио 2“; да оцени капацитета на ключовите държавни органи и 
неправителствени организации за работа с „децата в движение“ и взаимодействието и 
адекватността на системата за закрила на детето в България по отношение на различните 
групи „деца в движение“ от гледна точка на експертите и децата; да проследи какви са 
нуждите на мигриращите деца във връзка с нивото на достъп, всеобхватност, включване и 
проактивност на предлаганите услуги за закрила на „децата в движение“. 
 
               2. Задачи на анализа 
 
               Основната задача на анализа е да се разберат по-добре факторите на уязвимост и 
предизвикателствата пред закрилата на децата, с които институциите, но и самите деца в 
движение се срещат, както и да се проучат добрите практики и празнотите в дейността на 
системата за предоставяне на социални услуги за различните групи деца в движение. 
Включвайки детското мнение и мнението на експерти, работеши по проблемите на децата в 
проведените изследвания по проблемите на децата в движение в страната и извън нея, 
анализът предлага база за решения, които са в най-добрия интерес на мигриращите деца, 
осъществими чрез застъпничество, укрепване на капацитета на професионалистите и 
директна подкрепа на децата в движение.  
               Документалните и емпирични проучвания в настоящия анализ на високо-
рисковата група “деца в движение” са съобразени с характеристиките, поведението и 
резултатите от „външни” социални въздействия към децата, попадащи в  тази група като 
обекти и субекти на принудително придвижване, насилие и незаконни дейности; 
“усвояването” на тези въздействия от децата и последващата им “реализация” в 
поведението им като “деца в движение” без обгрижващ контрол.  
 
              По принцип всички деца  в социален риск до голяма степен се намират в риск  
от попадането им в ситуация на рисково движение, вътрешна и външна принудителна 
миграция, незаконен трафик, непридруженост, безнадзорност и висока виктимност. 
Повечето от децата, които се намират в “движение”, стават жертви на насилие и 
престъпни посегателства.  
                
             Основната обща характеристика на риска при тези деца са силно нарушeните 
предпоставки за нормалния им социализационен процес – за израстване и опазване на 
личността на детето, както и липса на стабилна заобикаляща среда – семейна и 
социална, която да катализира процесите на социална интеграция на детето. 
           
                По превенцията и противодействието на факторите за тези негативни явления, 
свързани с рисковете за децата до 18 години в България са ангажирани различни 
международни организации, национални държавни институции и НПО.   
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                В изпълнение на целите на проекта, за изготвянето на настоящия Ситуационен 
анализ бяха реализирани предвидени следните конкретни изследователски задачи: 
                - Провеждане на  „работно изследване“ чрез проучване на наличната информация и 
официални документи, доклади и отчети на държавни институции и НПО,  с цел по-добро 
разбиране на явлението „деца в движение“ в България и неговите измерения и получаване на 
отговор на въпроса, дали съществуващата система за закрила на детето е способна да 
идентифицира “децата в движение” и да отговори на техните нужди и проблеми, 
осигурявайки адекватни социални услуги; 
                - Анализ на мнението на експерти – професионалисти, работеши с деца в риск в 
различни институции и организации за това, какви групи деца в движение съществуват в 
България, какви са рисковите фактори, съпровождащи явлението, какво е нивото на 
адекватност на системата за закрила на децата за предоставяне на услуги за децата в 
движение и какво може да се направи за оптимизиране на нейната дейност; 
                - Анализ на мнението и възгледите на децата за това, какво влияние оказва 
движението (миграцията) върху техния живот и каква е връзката между движението 
(миграцията) и уязвимостта на децата към попадане в рискове; каква е оценката на децата за 
системата за закрила на децата и какво е качеството на предлаганите социални услуги; 
                -  Оценка на базата за сравнение между анкетите, проведени с деца и експерти за 
нуждата на децата от конкретни услуги; какви услуги се предлагат в момента; до каква степен 
децата са информирани  за тези услуги и какъв е техният достъп до тях; 
                -  Оценка на базата на сравнение на мненията на децата и експертите в проведеното 
изследване за ефективността на системата за закрила на детето по отношение на нейната 
насоченост към нуждаещите се деца, нейният обхват и мерки в отговор на нуждите на децата 
в движение, като се изведат съответни препоръки към превантивната и социална практика.  
 
                В настоящия Ситуационен анализ за децата в движение в България са 
коментирани и илюстрирани състоянието и процесите само на такива подгрупи деца, 
намиращи се в “движение”, които са най-предразположени към повишаване степента на 
риск за техния живот и нормално развитие, и за които има достъпна статистическа 
информация и данни от специални изследвания и доклади от институции за 
изпълнението на стратегии, планове и програми за закрила на децата в риск. 
                 
               В Ситуационния анализ са използвани данни от  достъпни за авторите информации 
от различни източници, като преобладаващата част от статистическите данни, включени в 
таблици са за по-продължителен период от време, което позволява по-детайлно проследяване 
на съответните явления в процес на развитие.  
 

   Към момента на подготовка на анализа някои от данните за 2012 г. не бяха 
официално публикувани, поради което не са използвани от авторския екип, а други, 
които имат публичен характер са използвани, като се цитира съответния източник на 
информация като институция. Добавени са изводи и препоръки, които са залегнали в 
предходни национални анализи на Сдружение “Пренебрегнати деца” - ECPAT- Bulgaria, 
публикувани по проект „Марио 1“ през 2012 г., които продължават да бъдат актуални и 
до днес. 

 
  3. Използвани методи 
 
  При подготовката на Ситуационния анализ бе проведено работно изследване, 

включващо: 
  - Документален анализ на съществуващи закони, правилници, методически 

указания за работа на институциите с деца; стратегии, планове за закрила на детето; критични 
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доклади на международни и български неправителствени организации за работата по 
закрилата на децата на българските институции  

 -  Анализ на статистически данни 
 
 Проведено бе изследване на мнението на експерти и деца чрез: 
 -  Полустандартизирано интервю с експерти от институции и НПО – доставчици на 

социални услуги, работещи с деца в риск 
 -  Полустандартизирано интервю с деца настанени в Кризисни центрове за деца – 

жертви на трафик и насилие 
 - Отворена групова дискусия  с деца, настанени в Кризисни центрове за деца – 

жертви на трафик и насилие 
 
Методиката, използвана при изготвянето на Ситуационния анализ, е базирана на 

Методологическо ръководство за изследване и консултации с деца по проект “Марио 2”, 
валидно за всички национални партньори, с оглед осъществяване на сравнителен 
анализ на ситуацията с децата в движение в различните страни, участващи в проекта. 
 
 

4.  Използвани източници при подготовка на анализа: 
 
В Ситуационния анализ е използвана публична информация от следните източници: 

Доклад за дейността на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за 2013 г.;  
статистически данни от Националния статистически институт (НСИ) по зададени индикатори 
от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни към Министерския съвет (ЦКБППМН); годишни доклади на ЦКБППМН; 
информация от Министерство на вътрешните работи (МВР); Държавната агенция за закрила 
на детето (ДАЗД), Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ); доклади на 
Български Хелзинкски комитет (БХК); Център за изследване на демокрацията (ЦИД); Доклад 
за трафика на хора на Държавния департамент на САЩ; Доклад от транснационално 
наблюдение на процедурите за връщане на румънски и български деца-мигранти в страни от 
ЕС, реализирано през 2011-2012 г. от eкип на Terre des homes-Child Relief; сп. “Обществено 
възпитание” – орган на ЦКБППМН; анализи и изследвания на Сдружение „Пренебрегнати 
деца”- ECPAT Bulgaria и други, които са упоменати на съответното място в текста. Разбира 
се, за целите на анализа са използвани редица закони, правилници, методически указания, 
координационни механими и други документи, отнасящи се до закрилата на децата и 
характера на социалните услуги, предоставяни за тях. 
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5. Понятия и определения за категории деца в риск, използвани в анализа 
 
Дете  
Съгласно дефиницията за „дете“ в чл. 1 на Конвенцията на ООН за правата не детето,  

„Дете“ означава всяко човешко същество на възраст под 18 години.3 
 
            Деца в движение (“children on the move“), съгласно дефиницията, дадена по 
проект “Марио 2”  
              За целите на проекта „Марио – Съвместни действия за защита на децата от Централна 
и Югоизточна Европа от насилие, експлоатация и трафик в Европа“, концепцията „дете в 
движение“ включва следните категории деца: деца-мигранти (в рамките на една държава 
или транснационална миграция; легални или нелегални мигранти; придружени или 
непридружени деца); деца бежанци, търсещи убежище; деца жертви на трафик за 
сексуални цели, просия, джебчийство или други форми на експлоатация; деца – 
временно настанени в кризисни центрове, шелтъри или други институции; вътрешно 
разселвани деца или деца извън обхвата на закриляща среда.4      
               
             Следователно, съгласно даденото определение, детето обект на настоящото 
изследване трябва вече да е в движение, завърнал се мигрант или в ситуация на риск от 
предстояща вътрешна или транснационална принудителна (незаконна) миграция.  
 

 Деца в движение в Европа` 
 Според Европейската мрежа на Омбудсманите за деца, терминът „деца в движение“  

в Европа в широк смисъл покрива понятието за „деца, които мигрират от тяхната страна 
по произход в други страни на територията на ЕС“. 
 
             В настоящия Ситуационен анализ се представя само информация за деца в 
движение в България и за български деца в движение в страни от ЕС. 
 

Непридружени деца в движение /unaccompanied "children on the move"/, съгласно 
УНИЦЕФ: 
            Според дефиниция на УНИЦЕФ, терминът “деца в движение” съдържа 3 основни 
категории деца: деца, които мигрират в търсене на възможности, но без предишно 
одобрение да влязат в страната на дестинация; деца, които са експлоатирани в 
контекста на миграцията и частично чрез трафик; деца, които бягат в чужбина от 
опасна ситуация и търсят убежище.  
 
             Източник: Children on the Move Draft Framework for Advocacy Considerations for UNICEF's Advocacy in 
Industrialised Countries in Favour of Unaccompanied Child Asylum-Seekers, Migrants and Victims of Trafficking, 
DRAFT 18-07-2008 p 1., Children on the move, A Report on Children of Afghan Origin Moving to Western Countries, 
Kerry Boland,    United Nations Children’s Fund (UNICEF), February 2010. 
 
 
 

                                            
3 http://www.unicef.org/ceecis/0611-crc.pdf 
4 Голяма част от българските експерти възразиха срещу опита, макар и с изследователска цел, да се 
налага изкуствено формираното понятие „деца в движение”, чрез което да се обобщават и подменят 
утвърдени и добре работещи понятия в науката и международната практика за различните групи деца в 
риск, които са обект на проекта „Марио”. Новото понятие поражда много неопределености и неясноти, от 
които произлизат и неточни интерпретации и констатации за явлението. Според българските 
изследователи и експерти, в практиката и в бъдещото развитие на проекта този термин „деца в 
движение” трябва сериозно да се прецизира или да се замени с международно приета и утвърдена 
терминология за тази категория деца в риск. 
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            Непридружено дете чужденец 
            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 - определението е съгласно Допълнителните 
разпоредби на Закона за убежището и бежанците 
 
            Източник:  Закон за убежището и бежанците 5, Допълнителни разпоредби, параграф 1, 
т. 4; http://lex.bg/laws/ldoc/2135453184  
 
            Към тази категория деца могат да се причислят и децата бежанци - придружени и 
непридружени, които започнаха масово да навлизат в България поради войната в Сирия и 
Афганистан от лятото на 2013 г. Повечето от тях са със семействата си, но около 200 деца по 
данни на Уницеф - България към 1.02. 2014 г. са непридружени непълнолени, които в 
момента са сами в страната, без родители и роднини. 
 

Деца – мигранти  
Съгласно документите на международния проект „Марио“, този термин включва – 

„деца, които мигрират от едно място на друго, в рамките на страната или извън 
границите на страната“. 
 
            В България се използват следните понятия за дете в различни ситуации на риск: 
 
 Дете в риск 
            Съгласно Закона за закрила на детето (ЗЗД), "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. 
 
            Безнадзорно дете  
            Съгласно чл. 49а от Закона за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), "безнадзорно дете" е лице, ненавършило 18-
годишна възраст и оставено без грижата на родителите или на лицата, които ги 
заместват.”  
            Този текст е свързан процедурно с Наказателния кодекс - Чл. 182. (1) Родител или 
настойник, който остави лице, намиращо се под родителски грижи или настойничество, без 
надзор и достатъчна грижа и с това създаде опасност за неговото физическо, душевно или 
морално развитие, се наказва с лишаване от свобода до три години, както и с обществено 
порицание. 
           Относно деца, живеещи или работещи на улицата, които по понятийния апарат на 
проект “Марио” също попадат в групата “деца в движение”,  в българското законодателство 
не се използва понятието “улично дете” или “дете на улицата” и няма регламентирана правна 
дефиниция. Тези деца се интерпретират като „безнадзорни деца”, според формулировката в 

                                            
5 Закон за убежището и бежанците  , Допълнителни разпоредби, параграф 1, т. 4 
http://lex.bg/laws/ldoc/2135453184 
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ЗБППМН. Понятието "улични деца”, "деца на улицата” обаче, се използва в 
институционалната практика и практиката на НПО, които работят с тази специфична 
категория "деца в движение”. Така например, в страната функционират Центрове за работа с 
деца на улицата и Приюти за безнадзорни деца. 
              
             Дете - жертва на трафик  
             По смисъла на Закона за борба с трафика на хора (ЗБТХ), "трафик на хора" е 
набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора, 
независимо от изразената от тях воля, когато се извършва с цел експлоатация (ЗБТХ, 
Допълнителни разпоредби, т. 1). "Жертва" е всяко лице, което е било обект на трафика на 
хора (ЗБТХ, Допълнителни разпоредби, т. 5)6. Съответно, дете - жертва на трафик е лице до 
18 г., което е било обект на трафик на хора. 
 
              Дете - жертва на експлоатация 
              Съгласно т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за борба срещу трафика на 
хора, "eксплоатация" е противозаконно използване на хора за разврат, за отнемане на телесен 
орган, тъкан, клетка или телесна течност от пострадалия, за осъществяване на принудителен 
труд, за просия или за държане в принудително подчинение, за поставяне в робство или в 
положение, сходно с робството. Съответно, дете - жертва на експлоатация е лице до 18 г., 
което е било обект на експлоатация.7 
 

  В българското законодателство и социална практика няма понятие за “деца в 
движение”, но съществува наблюдение, идентификация и социална работа с различни 
категории деца в риск, които могат да бъдат включени в тази група. Най-често тези 
категории са обект на проучвания, дейност и грижа на инспекторите от Детските 
педагогически стаи (ИДПС) към МВР, социалните работници от Отделите за закрила на 
детето (ОЗД), секретарите на Местните комисии за борба срещу противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), специалистите от Кризисните центрове за 
деца - жертви на трафик и насилие, Центровете за работа с деца на улицата, Приютите за 
безнадзорни деца и други организации, както и специалисти от неправителствени 
организации - доставчици на социални услуги и работещи с деца в риск. 

В българското законодателство не съществуват определения и правни регламентации 
на понятието “деца в движение”, но в редица нормативни актове се интерпретира правната 
материя, отнасяща се за различните групи деца, попадащи в тази категория. Такива са редица 
международни актове, ратифицирани от Република България, Наказателният кодекс (НК), 
Законът за закрила на детето (ЗЗД), Законът за борба срещу трафика на хора (ЗБТХ), Законът 
за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН), 
правилници, наредби, постановления на МС, методически указания и много други. 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 http://www.antitraffic.government.bg/bg/2011-12-09-16-18-15/zakonodatelstvo/29-polezna-informaciq/1262-
nacionalno-zakonodatelstvo 
7 http://www.antitraffic.government.bg/bg/2011-12-09-16-18-15/zakonodatelstvo/29-polezna-informaciq/1262-
nacionalno-zakonodatelstvo 
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            ІІI. МЕЖДУНАРОДНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБЛЕМНАТА СИТУАЦИЯ НА 
ДЕЦАТА - МИГРАНТИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. БЪЛГАРСКИТЕ 
ДЕЦА - МИГРАНТИ В ЕС. 
 
            Проблемна ситуация. Осигуряване на закрила на деца-мигранти в зона на 
свободно движение 
 
            За изпълнение на целта на настоящия Ситуационен анализ от концептуално 
значение са резултатите от транснационално наблюдение на процедурите за връщане на 
румънски и български деца-мигранти в страни от ЕС, реализирано през 2011-2012 г. от 
eкип на Terre des homes - Child Relief  в сътрудничество със Сдружение” Деца и юноши” 
и НПО от Гърция, Франция и Румъния, под ръководството на Пиер Казенав8. 
           Източник: http://www.acybg.org/files/Tdh_bulgarian.pdf 9 
 
           Проведеното изследване разглежда миграцията в рамките на ЕС на деца от 
румънски или български произход до Франция и Гърция в ситуации на уязвимост. То се 
съсредоточава върху използваните от страните процедури за връщане, като ги оценява 
в светлината на принципа за висшите интереси на детето. Изследването си е поставило  за 
цел напълно да анализира, посредством документални и емпирични методи на проучване, 
настоящата ситуация и да предложи основани на факти решения на един сложен феномен, 
който все още не е получил достатъчно внимание. Заключенията и препоръките са изготвени 
въз основа на събиране на данни в продължение на 16 месеца, което позволява набавяне на 
информация относно 97 индивидуални случаи на деца, за които органите са намерили или е 
трябвало да намерят трайни решения. Наблюдението обхваща всички ситуации, в които 
биха могли да попаднат деца мигранти от ЕС, без да претендира за изчерпателност: 
деца, които са станали (потенциално) жертва на трафик или контрабанда; деца, 
мигриращи сами (непридружени непълнолетни) или със семействата си (във втория 
случай - деца, които мигрират със семействата си и са задържани само при наличие на 
съмнения, че детето и/или неговите/нейните родители са станали или се превръщат 
(потенциално) в жертва на трафик с цел експлоатация); малолетни и непълнолетни 
лица, извършили престъпление (или деца, които представляват заплаха за обществения 
ред); деца, които извършват търговска дейност на улицата. 

Изследването завършва с редица аргументирани заключения и препоръки, които 
са особено ценни за реализацията на проекта „Марио” и настоящия Ситуационен 
анализ на проблемната област, свързана с българските “деца в движение“.  

 
Съществените резултати и препоръки, които са от значение за настоящия 

Ситуационен анализ са следните: 
  

          ЕС носи отговорност за настоящата липса на закрила на деца мигранти от ЕС, 
отчасти поради самото си създаване и изграждане на пространство на свобода на 
движението. Отсъствието на холистичен отговор на липсата на закрила на деца мигранти от 
ЕС също така произтича от разпиляните компетентности на ЕС в сферата на свободата, 
сигурността и справедливостта. 

 
            Изследването показва сериозен недостатък в управлението на случаи на деца 
мигранти от ЕС, които се движат от една страна до друга. Държавите членки сами по 
себе си не могат да намалят рисковете, които крие свободата на движение за деца.   
                                            
8 Cazenave, Pierre. Protecting Migrant Children in a Freedom of Movement Area, Terre des hommes 
9 Cazenave, Pierre. Protecting Migrant Children in a Freedom of Movement Area, Terre des hommes, 
http://www.acybg.org/files/Tdh_bulgarian.pdf  
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В тази връзка авторите на изследването пледират за преосмисляне на 

компетентностите на ЕС в това пространство и изследване на всички възможности, 
които биха позволили на децата да упражняват правото си на свобода на движение без 
да остават незащитени и изложени на риск от експлоатация или трафик. 
 

В хода на проучването е открит и сериозен пропуск при закрилата на детето, 
който не е забелязан по време на създаването на зона на свободно движение в рамките 
на ЕС и води до парадоксалното положение, при което деца-мигранти от ЕС не се 
ползват от процедурните гаранции, налични за деца-граждани на трети страни. 

 
           Предлаганото ниво на закрила на деца мигранти в Европейския съюз е 
незадоволително и пълният анализ на практиките демонстрира, че често не се спазва 
действащото законодателство и процедури.  
 

Отсъствието на транснационално сътрудничество често е последица от 
многообразието и липсата на разбиране на националните регламенти и процедури. Ясно 
се показва, че обменът на информация между държавите членки е възпрепятстван от 
липса на общи процедури, включително отсъствието на хармонизиран процес за 
социално проучване.  Освен това е установено, че наличието на известна липса на 
доверие между органите влияе негативно върху качеството на вземане на решение, 
което би трябвало да доведе до прилагане на трайни решения за децата.  

 
В тази връзка се доказва, че липсата на бъдещи перспективи за деца мигранти от ЕС 

насърчава т.нар. „махало на миграцията” или епизодичната миграция: при липсата на 
алтернативи и дългосрочен план/проект, децата мигранти от ЕС са по-малко склонни да 
останат в средата си на произход, откъдето вече са избягали поради липса на възможности. 

  
             Относно международния обмен на информация се прави заключението, че 
действащите процедури не са достатъчно разпространени сред широкия кръг 
заинтересовани лица, които играят някаква роля при управлението на случаи на деца 
мигранти от ЕС.  
 
              В зависимост от ситуацията на въпросното дете входните точки могат да бъдат 
различни, т.е. ако става въпрос за малолетни и непълнолетни нарушители на закона 
случаят ще бъде отнесен към полицията, докато при ситуация на скитничество 
специалните служби или граждански организации ще са първите, които ще 
сигнализират за случая на съдебните органи, които в крайна сметка са отговорни за 
решаването му.  
 
              Изследването подчертава значимостта на едно добро социално проучване при 
обмена на информация и процесите на вземане на решения за уязвими деца мигранти от 
ЕС. Форматът и качеството на социалното проучване обаче са различни, а тълкуването 
му не винаги е задоволително. Освен това процесът на поискване и предоставяне на 
социални проучвания е тромав и може да продължи дълго, а през това време децата са 
оставени без перспективи. 
 

  Според авторите към момента на провеждане на проучването „единственото 
сигурно нещо в положението на децата мигранти от ЕС е, че те продължават да „висят” 
между две потребности, които държавите членки не успяват да съгласуват: търсене на 
възможности посредством миграция и основно право на закрила. 
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Основната препоръка на изследването е, да се създаде стандартизирана 
процедура, приложима във всички 28 държави-членки, която би насърчила вътрешното 
и транснационалното сътрудничество, за да се оцени правилно ситуацията на детето и 
да се намерят трайни решения, които са изготвени заедно с въпросните деца, като по 
този начин се отделя важно място за тяхното участие. Необходимо е да се направи 
усилие за опростяване на съществуващите инструменти и практики на равнище ЕС. 
Това може да се направи под формата на новосъздадена процедура, придружена от 
политики на подкрепа с цел рационализиране на практиката за разнообразието от 
случаи със засегнати деца.  
 

Широкият кръг от заинересовани страни, които участват в процесите на 
насочване и управление трябват да бъде по-добре информиран, а наличните канали и 
процедури - по-добре разпространени. За тази цел е желателно да се организират 
информационни сесии или/и обучения в страните на местопребиваване. 

 
Винаги трябва да се проучва и възможността да се определи отговорен орган на 

централно равнище в страните на местоназначение и произход. В това отношение 
централните органи посочени в рамките на Хагската конвенция могат също така да включват 
в мандата си деца мигранти, които са граждани на ЕС. 

 
Необходимо е да се преодолеят липсата на вяра и недоверието между страните на 

местопребиваване и страните на произход. Един начин да се поощри разбирането между 
системите е да се организират обменни посещения между магистрати от страни на 
местопребиваване на децата с органи за закрила на детето в страни на произход, за да 
може първите да придобият ясна представа за инфраструктурата, методите на работа и 
капацитета на цялостния персонал в системата за закрила на детето в страните на 
произход, включително и в провинцията. 
 

Държавите членки са длъжни да предприемат действия за създаване на общ 
стандарт за социални проучвания. Необходимо е да се изготвят специални шаблони за 
социални проучвания, които да се предоставят и използват от всеки орган на държава 
членка, който е отговорен за управление на случаи на деца мигранти от ЕС. Оценката 
на риска и сигурността трябва да съставляват неделима част от този процес. 

 
В изследването е установено, че НПО са доставчици на услуги, които придават 

значителна добавена стойност на официалните процеси на закрила и връщане на деца 
мигранти, благодарение на своята ангажираност и гъвкави правила на управление. В 
някои случаи обаче, НПО надхвърлят ролята си и взимат решения извън официалната 
рамка, въпреки факта, че по закон нямат право да взимат такова решение, нито пък могат да 
предложат гаранции за независимост и обективност, необходими за осъществяване на 
благонадежден процес на вземане на решения.  

 
В тази връзка авторите препоръчват, когато се прецени, че е във висш интерес на 

детето, да се насърчава желанието за сътрудничество с властите и прехвърлянето на 
притежаваното от НПО ноу-хау на обществени органи, които в крайна сметка са 
отговорни за вземане на решения и предоставяне на закрила на деца мигранти от ЕС. 
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            ІV. ФУНКЦИИ И ОРГАНИ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В 
БЪЛГАРИЯ. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ДЕЦАТА В РИСК 
 
            Закрилата на детето в България се урежда със Закона за закрила на детето, съгласно 
който е създадена Държавната агенция за закрила на детето, като основен държавен орган, 
осъществяващ защита на правата на всички деца, както и на децата в риск.  
 
           Закрилата на детето е система от законодателни, административни и други мерки 
за гарантиране правата на всяко дете, регламентирани в Конвенцията на ООН за 
правата на детето.10   
 
            В системата за закрила на детето се включват редица институции, които осъществяват 
различни функции по закрила на детето и доставят социални услуги за децата. Законът за 
закрила на детето е приет през юни 2000 г., а Държавната агенция за закрила на детето 
започва своята дейност през януари 2001 г. 
 
            1. Основни закони и документи, регламентиращи закрилата на децата, вкл. и 
децата в риск и предоставянето на услуги за деца, вкл. и деца в движение 
 
           Следващите текстове от Закона за закрила на детето илюстрират конкретните 
функции и правомощия на институциите по защитата на децата. 
  
           1.1. Закон за закрила на детето 
              Глава първа 
              ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
            Предмет на закона 
            Чл. 1. (1) Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, 
органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на 
дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица в 
такива дейности. 
           (2) Държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на 
обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, 
физическото, здравословно и психическо състояние, като осигурява на всички подходяща 
икономическа, социална и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност. 
            ........................................... 
           (4)  Държавните органи в рамките на своята компетентност провеждат държавната 
политика за закрила на детето и създават подходящи условия за неговото развитие. 
         ............................................... 
         Мерки за закрила 
         Чл. 4. (1) Закрилата на детето по този закон се осъществява чрез: 
          1.  съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда 
          2.  настаняване в семейство на роднини или близки 
          3.  осиновяване 
          4.  настаняване в приемно семейство 
          5.  предоставяне на социални услуги - резидентен тип 
          6.  настаняване в специализирана институция 
          7.  полицейска закрила 
          8.  специализирана закрила на обществени места 
          9.  информиране за правата и задълженията на децата и родителите 
         10.осигуряване на превантивни мерки за сигурност и защита на детето 

                                            
10 http://sacp.government.bg/za-agenciata/koi-sme-nie/ 
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          11.осигуряване на правна помощ от държавата 
          12.специални грижи за децата с увреждания 
          13.взимане на временни мерки за закрила на дете в случаите и при условията на чл. 
12 от Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и 
сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата, 
съставена в Хага на 19 октомври 1996 г.  
           .................................................. 

          (3). Критериите и стандартите за социални услуги за деца по прилагането на мерките 
по ал. 1, т. 1, 2, 4 - 6 се определят с наредба, приета от Министерския съвет по 
предложение на министъра на труда и социалната политика. 
           Специална закрила 
           Чл. 5. (1) Специална закрила се осигурява на дете в риск. 
           .................................................... 
            Органи за закрила на детето 
            Чл. 6. Закрилата на детето се осъществява чрез: 
            1. Председателя на Държавната агенция за закрила на детето и администрацията, 
която го подпомага при осъществяване на неговите правомощия; 
            2. Дирекции "Социално подпомагане"; министъра на труда и социалната политика,  
министъра на вътрешните работи, министъра на образованието, младежта и науката, 
министъра на правосъдието, министъра на външните работи, министъра на културата, 
министъра на здравеопазването и кметовете на общини. 
 
            Следващите текстове показват как нормативно е организирано предоставянето на 
социални услуги за деца и контролът по тяхното спазване. 
 
             1.2. Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца 
 
             Глава първа. 
             ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
             Чл. 1. С наредбата се уреждат критериите и стандартите за социални услуги за деца и 
контролът по тяхното спазване. 
             Чл. 2. (1) Стандартите за социални услуги за деца определят изискванията за качество 
на социалната услуга.  
             (2) Критериите за социални услуги за деца са показателите, по които се оценява 
съответствието между предоставяната социална услуга и утвърдените с наредбата стандарти 
за социални услуги за деца. 
              Чл. 3. Стандартите за социални услуги за деца са задължителни за държавата и 
общините, за физическите лица, регистрирани по Търговския закон и за юридическите лица 
при предоставяне на социални услуги за деца. 
              Чл. 4. Критериите и стандартите за социални услуги за деца имат за цел осигуряване 
на: 
               1. безопасна и сигурна среда за отглеждане и възпитание на децата и защита на 
техните права и интереси, както и повишаване на общото им благосъстояние; 
               2. по-добро качество и достъпност на социалните услуги за деца. 
               ........................................ 
               По-нататък в Наредбата се разглеждат Стандартите за социални услуги за деца, 
предоставяни в общността, а принципите на съответствието между социалните услуги с 
определените стандарти се публикува в отделно Приложение към Наредбата. В това 
Приложение се разглеждат Критериите за съответствие на социалните услуги за деца, 
предоставяни в общността със стандартите в Наредбата за критериите и стандартите за 
социални услуги за деца. На базата на тези документи при проверки от ДАЗД се 
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осъществява контролът върху изпълненеието на социалните услуги и спазването на правата 
на децата. 
  

1.3. Национален механизъм за рефериране на случаи на непридружени  деца и 
деца - жертви на трафик (Координационен механизъм) 

 
За случаите на деца в движение в страната и извън нея, отнасящи се до деца - жертви 

на външен или вътрешен трафик, непридружени деца, деца мигранти  в рискова ситуация, 
деца - жертви на трудова и сексуална експлоатация в страната и чужбина се прилага 
специален Координационен механизъм за рефериране, докладване и осигуряване на грижи 
чрез мултидисциплинарно екипно въздействие на представдители на институции и 
организации. 

ДАЗД и МВР координират и ръководят работата по Координационен механизъм 
за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца - жертви на 
трафик, завръщащи се от чужбина.11 

На 7 декември 2010 г. министърът на вътрешните работи, министърът на труда и 
социалната политика, министърът на външните работи, председателят на Държавната агенция 
за закрила на детето и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, 
подписаха актуализирания текст на Координационния механизъм за рефериране и 
обгрижване на случаи на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от 
чужбина.  

 
Координационният механизъм има за цел да осигури ефективна координация при 

изпълнението на конкретните задължения за взаимодействие на ангажираните субекти 
при завръщането от чужбина и обгрижването на непридружени малолетни и 
непълнолетни лица, както и деца – жертви на трафик. 

    
  Системата за междуинституционално рефериране на конкретни случаи улеснява 

комплексно, бързо и ефективно проследяване на всеки конкретен случай след получаване на 
сигнал от чужбина или от страната и включва система от органи на централно и местно ниво, 
които извършват репатриране, посрещане, идентифициране, извеждане от семейна среда, 
рехабилитация, реинтеграция на детето и проследяване на случая. 

 
   Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на 

непридружени деца и деца - жертви на трафик, завръщащи се от чужбина  
 
1. Системата от органи на централно ниво включва:  

          Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Министерство на вътрешните 
работи (МВР), Министерство на външните работи (МВнР), Държавната агенция за закрила на 
детето (ДАЗД), Агенцията за социално подпомагане (АСП), които работят координирано и в 
тясно сътрудничество с Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), 
Международната организация по миграция (МОМ), Държавната агенция по национална 
сигурност (ДАНС) и др. 
 

2. Системата от органи на местно ниво с център Дирекция „Социално  
подпомагане”(Д„СП”), Отдел за закрила на детето (ОЗД) включва създаването на 
мултидисциплинарен екип, в които участват представители на: 
           Районно управление „Полиция” на МВР по места, Регионален инспекторат по 
образованието (РИО), Регионален център по здравеопазване (РЦЗ), Местна комисия за борба 
с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), Местна комисия 

                                            
11 http://www.stopech.sacp.government.bg/?sid=child_bg&ptype=news&nid=0000000079  
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за борба с трафика на хора (МКБТХ), Районна прокуратура (РП), районен съд (РС), 
управителен орган на кризисния център, специалист при доставчик на социална услуга в 
общността (ако и когато се ползва такъв) и други по преценка на ДСП/ОЗД.  
 
            В случай, когато непридружено дете или дете-жертва на трафик е чужд 
гражданин, с двойно гражданство или без гражданство на територията на Р България 
или има предоставена особена закрила по Закона за убежището и бежанците, се прилага 
Координационният механизъм, адаптиран към конкретния случай, като задължително 
се уведомява Държавна агенция за бежанците и Дирекция „Миграция” – МВР, която 
издава разрешение за пребиваване в страната и Националната комисия за борба с 
трафика на хора.  
            Сигнали за случаи на непридружени деца или деца-жертви на трафик могат да бъдат 
получени от български или чужди компетентни органи. 
 
             Етапите, през които преминава реферирането и обгрижването на конкретния 
случай са следните: 

1. Получаване на сигнал за непридружено дете или дете-жертва на трафик в чужбина и 
репатриране на детето в България; 

2. Посрещане на детето на територията на Р България и предприемане на подходяща 
мярка за закрила, съобразно особеностите на конкретния случай (настаняване в Кризисен 
център); 

3. Предприемане на дейности за закрила на местно ниво след настаняване в Кризисния 
център;    

4. Проследяване на случая за период от една година (в зависимост от периода до 
навършване на пълнолетие), с цел предотвратяване на ново въвличане на детето в трафик или 
извеждане извън страната. 
  

     Практическите стъпки при всеки етап са следните:  
 
     Етап 1: Получаване на сигнал за непридружено дете или дете-жертва на трафик в 

чужбина и репатриране на детето в България  
     Когато детето се връща в България след по-продължителен престой в чужбина, има 

възможност да се направи предварително проучване и оценка на случая, но когато детето се 
връща в България с минимално предизвестие към българските власти проучването и оценката 
на случая се правят след завръщане на детето. Предвид спешността на предприеманите 
действия е целесъобразно комуникацията между институциите да се извършва по телефон, 
факс или електронна поща. 
 

    Правомощия на компетентните институции: 
 
    Министерство на външните работи (МВнР): 
-  При получаване на сигнал за непридружено дете или дете-жертва на трафик  

дипломатическите и консулските представителства на Р България в чужбина чрез Дирекция 
“Консулски отношения” на МВнР, в срок до 24 часа уведомяват едновременно ДАЗД и МВР;  

- МВнР чрез своите дипломатически и консулски представителства изисква 
допълнителна писмена информация или документи от местните компетентни органи, 
установяващи фактите по всеки конкретен случай, както и максимален обем информация за 
здравословното и емоционално състояние на детето, за отношението му към факта, че се 
завръща в страната си, становище на ангажираните професионалисти, работили с детето по 
време на пребиваването му в страната на дестинация (ако има такива), както и информация, 
свързана с отпътуването на детето за България (вида транспорт, дата и час на отпътуването); 

- Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина 
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оказват помощ и съдействие на непридружените български деца и децата- жертви на трафик 
за завръщането им в страната, както следва: 

-  В съответствие с инструкция ІЗ-207 от 15 февруари 2006 г. за прилагане на мерките по 
чл.76а от Закона за българките лични документи и Правилника за издаване на българските 
лични документи, съвместно с органите на МВР издава временни паспорти със срок на 
валидност, съобразен с необходимото време за завръщане в Р България на непридружени деца 
и деца-жертви на трафик, които не притежават валидни документи за пътуване или за 
самоличност; 

-   Организира със съдействието на останалите институции на централно ниво 
репартирането на детето в България. 
 
         Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД:  

-  Осигурява координацията между институциите, отговорни за репатрирането, 
посрещането и предприемането на мерки за закрила на детето (МВнР, МВР, Агенция за 
социално подпомагане (АСП) и Дирекция„Социално подпомагане”) като за целта: 

- Уведомява писмено Дирекция “Социално подпомагане“ по настоящ/постоянен адрес на 
детето“(с копие до Агенцията за социално подпомагане), като предоставя наличната 
информация по случая, с цел проучване на семейната и социална среда, изготвяне на оценка 
на риска и становище относно настаняването на детето след завръщането му в страната;  

- Уведомява писмено (в зависимост от конкретния случай) следните структури на МВР – 
Главна дирекция „Гранична полиция” (ГД „ГП”), Главна дирекция „Криминална полиция” 
(ГД ”КП), Главна дирекция „Борба с организираната престъпност (ГД„БОП”). 
 

   Министерство на вътрешните работи  (МВР): 
- Установява или потвърждава самоличността и местоживеенето на детето, семейството, 

близки и роднини; 
- Събира и предоставя информация относно предишни регистрации на детето в системата 

на МВР, както и криминални прояви на родителите съгласно Закона за защита на 
класифицираната информация, с цел предприемане на мерки за закрила;  

- ГД ”Гранична полиция” изготвя справки за предишни излизания на детето извън 
пределите на страната, съгласно Закона за защита на класифицираната информация. 

 
  Етап 2: Посрещане на детето на територията на Р България и предприемане на 

подходяща мярка за закрила, съобразно особеностите на конкретния случай 
(настаняване в Кризисен център) 
 

   Министерство на вътрешните работи (МВР): 
- Осигурява представител при посрещането на детето, а при необходимост предоставя 

полицейска закрила или полицейска охрана на детето до най-близкият Дом за временно 
настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН ) при МВР /или Кризисен център.  

-  При посрещане на територията на Р България (посока  влизане/излизане) на дете, 
обявено за общодържавно издирване, което в последствие е намерено, същото се предава 
на служителя на МВР, инициирал издирването. 

- При постъпване на информация от български или чужд компетентен орган, че по време 
на пребиваването си в България или чужбина детето е било въвлечено или използвано за 
дейностите по чл.11 от Закона за закрила на детето, МВР изпраща информацията по случая на 
Държавната агенция за закрила на детето за изготвяне на становище или предложение за 
прилагане на мярката по чл.76а от Закона за българските лични документи (ЗБЛД). 
 

     Държавна агенция за закрила на детето  ДАЗД: 
-   При наличие на достатъчни данни за въвличането или използването на детето за 
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дейностите по чл.11 от Закона за закрила на детето, председателят на ДАЗД изготвя 
мотивирано предложение или становище до министъра на вътрешните работи за налагането 
на административна мярка по чл.76а от Закона за българските лични документи (ЗБЛД). 

 
      Агенция за социално подпомагане (АСП): 
- Координира взаимодействието между Дирекция„Социално подпомагане” и 

институциите, предоставящи социални услуги; 
- Оказва методическа подкрепа при насочването на детето за ползване на социална     
услуга - резидентен тип (настаняване в Кризисен център). 

 
             Дирекция „Социално подпомагане” (Д „СП“): 

-     Във всеки един Отдел за закрила на детето при Дирекция „Социално подпомагане” 
началникът на Отдела определя социален работник, който е водещ на мултидисциплинарния 
екип, проучва семейната и социална среда на детето12, изготвя оценка на риска да бъде 
отново изведено извън страната и план за действие;13 

-    Осигурява представител при посрещането на детето на Граничните контролно- 
пропусквателни пунктове (ГКПП)14; 

-    Предприема подходяща мярка за закрила, съобразно нуждите и интересите на детето, в 
съответствие с разпоредбите на Закона за закрила на детето и Правилника за приложението 
му. 

-    Придружава и настанява детето в Кризисния център, въз основа на заповед на 
директора на Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ/постоянен адрес на детето15; 

-    При установено участие на родителите в извеждането на детето с цел трудова и 
сексуална експлоатация предявява искове за лишаване или ограничаване от родителски права 
в интерес на детето или встъпва като страна във вече заведени производства. 

 
      Кризисен център: 
-    Осигурява спешен прием на деца - жертви на трафик; 
-    Изготвя оценка на неотложните потребностите на детето. 
 

            Домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН): 
-     Осъществява дейността си съгласно Закона за противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни и подзаконовите нормативни актове.  
 

      Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните (MКБППМН): 
-     В зависимост от спецификата на случая, МКБППМН предоставя необходимата 

                                            
12 Когато детето се завръща в страната с минимално предизвестие към българските институции, отговорният 
социален работник проучва семейната и социална среда на детето до 24 часа от постъпването на сигнала. 
13 Следва да се има предвид, че Планът за действие трябва да предвижда пакет от мерки и услуги и предложение 
за действията, които следва да се предприемат от мултидисциплинарния екип, срокове и отговорници за тяхното 
изпълнение. Планът за действие се съгласува също и с участниците в екипа към Кризисния център. Оценката на 
всеки случай трябва да включва и оценка на риска детето отново да бъде изведено в чужбина.  
14 Когато детето пристига на ГКПП Аерогара София посрещането се извършва от представител на Звеното за 
работа с просещи деца и деца на улицата, което поема ангажимента за посрещането на непридружените деца и 
децата жертви на трафик и съпровождането им до ДВНМН – гр.София или Кризисния център в гр.София. 
Звеното, което е на разположение 24 часа в денонощието е структурирано в Отдела за закрила на детето към 
Дирекция „Социално подпомагане” (Д „СП“) – район „Младост“, гр.София.  
15 За случаите, при които детето пристига на Аерогара София и се настанява в Кризисния център в гр.София, 
заповедта за настаняване се издава от директора на Д „СП” по настоящ/постоянен адрес на детето или от 
Директора на Д”СП”, на чиято територия е позициониран Кризисния център.  
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информация относно влиянието на криминогенни фактори върху детето. 
 
             Етап 3: Предприемане на дейности за закрила на местно ниво след настаняване в 
 Кризисен център 
 

       Дирекция „Социално подпомагане (Д „СП“): 
-     В едномесечен срок от издаването на заповедта за временно настаняване по 

административен ред, Д „СП” по настоящ/постоянен адрес на детето отправя искане за 
настаняване на детето по съдебен ред пред Районния съд; 

-    Инициира свикването на мултидисциплинарния екип;  
-    Изготвя доклад за оценка на потребностите на детето и план за действие съвместно  

с екипа от Кризисния център, който се подписва от всички членове на последния. Планът за 
действие може да включва предприемането на мерки за подкрепа на семейството, с оглед 
риска от повторно извеждане или въвличане в трафик;  

-    Информира родителите, настойниците, попечителите или други лица полагащи грижи  
за детето, за всички действия, предвидени в плана за действие, освен ако това не представлява 
риск за детето и предприема мерки за закрила в семейна среда;  
     -     Предоставя доклад на тримесечие до Държавната агенция за закрила на детето с копие 
до Агенцията за социално подпомагане от екипа на Кризисния център, ангажиран с 
конкретния случай; 

-    Информира партньорите на централно ниво (Държавната агенция за закрила на детето, 
Министерство на вътрешните работи, Агенцията за социално подпомагане за всяка промяна в 
обстоятелствата. 
 

      Кризисен център: 
-    Осигурява сигурността и безопасността на детето по време на престоя му в Кризисния 

център; 
-   Осигурява подслон и храна; 
-   Работи за овладяване на кризата на детето (ако е в такова състояние); 
-   Оказва подкрепа за по-добра адаптация на детето след завръщането му от чужбина; 
-   Прави избор на личен лекар на детето и осигурява извършаването на пълен медицински 

преглед; 
-   Осигурява съответните специалисти за оказване на психологически, юридически и др. 

консултации; 
-   Преценява образователното ниво и предприема действия за осигуряване на 

удостоверение за завършено образование на детето, както и създава условия за бъдещо 
задоволяване на образователните му потребности; 

-   Създава социална мрежа, с цел реинтеграция на детето в семейната и социална среда, 
когато реинтеграцията е записана като дългосрочна цел в плана за действие; 

-   Изготвя доклад за оценка на потребностите на детето и план за действие съвместно с  
Дирекция „Социално подпомагане”, който се подписва от всички членове на екипа на 
Кризисния център, ангажиран по конкретния случай; 

-   Предоставя актуални доклади при поискване от Дирекция ”Социално подпомагане” по 
време на престоя на детето в Кризисния център; 

-   Изготвя доклад за престоя на детето в Кризисния център след приключване на 
услугата, който предоставя на Дирекция „Социално подпомагане ” по настоящ/постоянен 
адрес на детето и Държавната агенция за закрила на детето; 

-   Оказва съдействие и подкрепа при провеждане на срещи между детето и родителите и 
близките му на територията на Кризисния център (ако няма данни, че са участвали в 
извеждането му); 

-   При възникване на инциденти по време на престоя на детето в Кризисния център, 
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незабавно информира Дирекция ”Социално подпомагане” по настоящ/постоянен адрес на 
детето, Районното управление на МВР, с копие до Държавната агенция за закрила на детето и 
Агенцията за социално подпомагане; 

-   Детето при необходимост участва като свидетел във връзка с образувано полицейско 
дознание  и съдебно производство, като се придружава от лицата, на които са възложени 
грижи за детето съгласно чл. 137 от Семейния кодекс. 
 
     Доставчиците на социални услуги16 : 

-  Предоставят услуги за социална и психологическа подкрепа, в съответствие с 
индивидуалния план за действие на детето, изготвен от ОЗД. 
 
          Етап 4: Проследяване на случая за период от една година (в зависимост от 
навършването на пълнолетие) с цел предотвратяване на ново въвличане на детето в 
трафик или извеждане извън страната.  
 

    Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД): 
-  Осигурява координацията и взаимодействието между институциите до приключване на 

реинтеграционния процес, когато реинтеграцията е записана като дългосрочна цел в плана за 
действие. 
 

     Агенция за социално подпомагане (АСП): 
-   Осъществява мониторинг на случаите на непридружените деца и децата-жертви на 

трафик. 
 
      Дирекция „Социално подпомагане”: 

-   Проследява случая за период от една година, с цел предотвратяване на ново въвличане 
на детето в трафик или извеждане извън страната; 

-    Дава обратна връзка към Кризисния център, АСП и ДАЗД. 
 

      Практиката показва, че този Координационен механизъм работи добре и 
осигурява в необходимата степен  грижата и предоставянето на услуги за нуждаещите се 
деца. Отчетените проблеми по прилагане на документа са свързани с липсата на 
специално, целево финансиране на Механизма, което затруднява пътуването и 
връщането на дадено дете от друга държава в България; до момента не е направена 
оценка и мониторинг по изпълнението на Механизма с оглед установяване на 
проблемни области, декоординация между институциите и неработещи текстове и 
практики; не са осъществени междуинституционални срещи за обмяна на опит и 
практики по приложението на Механизма; не е осигурено финансиране за повишаване 
капацитета на специалистите, определени и ангажирани за работа по Координационния 
механизъм. Документът не е озаглавен конкретно като Механизъм за рефериране на 
деца в движение, но на практика в работата си обхваща основни категории от децата в 
движение, а именно - деца-мигранти, непридружени деца, деца - жертви на трафик за 
сексуални цели, просия, джебчийство или други форми на експлоатация, деца – 
временно настанени в кризисни центрове и деца извън обхвата на закриляща среда.  
 
             
 

                                            
16 НПО, които са доставчици на социални услуги могат да предоставят социални услуги за деца след получаване 
на лиценз от Председателят на ДАЗД и вписване в регистъра по реда на Закона за социално подпомагане. 
Доставчикът на социална услуга предоставя на Д „СП” писмена информация, съгласно чл. 40в от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане. 
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             2. Органи за осъществяване на закрила на децата, включително и на децата в 
риск 
 
             На основание Закона за закрила на детето с постановление № 226/10.10.2000 г. на МС 
е създадена Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) като специализиран орган на 
Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на 
държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България. 
 

 2.1. Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)  
 Дейността на ДАЗД е насочена към всички деца в Република България и техните 

семейства, като се работи за най-добрия интерес на всяко дете и формиране на приоритетен 
обществен интерес за изграждане на качествено поколение. Агенцията е единственият 
специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за 
осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република 
България.17 

ДАЗД работи с държавни институции, органи на местното самоуправление, НПО, 
български и чуждестранни физически и юридически лица, международни организации. 
Агенцията осъществява своята дейност чрез: разработване на политики; национални и 
регионални програми; критерии и стандарти; лицензиране; прилагане на закона и 
подзаконовите нормативни актове; методически указания; извършване на проверки и 
издаването на задължителни предписания; анализиране на информацията; образователна и 
научноизследователска дейност; предоставяне и публикуване на ежегоден доклад за 
дейността на ДАЗД.18 
 

 2.2. Отдели за закрила на детето (ОЗД)  
 Отделите за закрила на детето са обособени към Дирекциите за социално подпомагане 

към Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за закрила на децата в 
съответните общини и райони. Дирекциите „Социално подпомагане“ са специализираните 
органи за провеждане на политиката за закрила на детето в общините, като към тях се 
обособяват Отделите за закрила на детото (ОЗД). Отделите работят в сътрудничество с 
държавни органи и НПО, които имат за предмет на дейност закрилата на детето. Основните 
насоки на дейност са правоприлагане, консултиране, администриране, менажиране. Отделът 
за закрила на детето определя и провежда конкретни мерки за закрила на детето и контролира 
изпълнението им. 
 

2.3. Агенция за социално подпомагане (АСП), Дирекция „Закрила на детето“ 
Агенцията за социално подпомагане е административен орган към министъра на труда 

и социалната политика за изпълнение на държавната политика по социално подпомагане. Тя 
извършва следните дейности: отпускане на социални помощи и на семейни помощи за деца, 
предоставяне на социални услуги, контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти 
за извършване на социални услуги, откриване и закриване на специализирани институции за 
социални услуги, регистрация на физически лица, регистрирани по Търговския закон и на 
юридически лица, извършващи социални услуги, изготвяне на проекти на нормативни актове 
по социално подпомагане. В структурата на Агенцията се намира и Главна дирекция 
„Социално подпомагане“, която включва регионалните дирекции за социално подпомагане, 
дирекции „Социално подпомагане“ в страната и дирекция „Закрила на детето“. В сферата на 
трафика на хора, дирекция „Закрила на детето“ работи за обгрижване на непридружени 
малолетни и непълнолетни, завръщащи се от чужбина. Дирекцията работи със следните 
форми на трафик: трафик с цел сексуална експлоатация; трафик с цел трудова експлоатация; 

                                            
17 http://sacp.government.bg/za-agenciata/koi-sme-nie/ 
18 пак там 
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трафик с цел просия и трафик с цел джебчийство. Спешните грижи, оказвани на децата, 
пострадали от трафик на хора са: незабавна оценка на нуждите и първично насочване към 
релевантни служби; кризисна интервенция и изготвяне на план за действие чрез осигуряване 
на психологическа, социална и юридическа помощ; изработване на план за сигурност. 
Дългосрочната грижа за децата, пострадали от трафик на хора се състои в: кризисно и 
краткосрочно настаняване без родители до 6 месеца; психологическо консултиране и 
психотерапия на деца и родители; социално консултиране за овладяване на социални умения; 
грижа за обучение/образование; записване на детето в училище; консултиране за 
професионално ориентиране; курсове за професионална квалификация. 
 

3. Други институции, осъществяващи закрила на децата и превенция на 
рисковете за попадането им в ситуация на риск 

 
За защита на децата в риск и тяхната реинтеграция в обществото функционират 

редица други институции, които са на подчинение на министерства, ведомства, общини. 
Някои от най-важните институции са следните: 

 
3.1. Детски педагогически стаи (ДПС) в системата на МВР 
Специализирани органи на полицията за работа по защитата на деца – жертви на 

престъпления и деца с асоциално и криминално поведение са създадени със Закона за борба 
срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН). Някои от най-
важните задачи на Детските педагогически стаи са: издирване и работа с безнадзорните, и 
малтретираните деца; уведомяване на прокуратурата, съда или други компетентни органи за 
виновното поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на 
родителите, лицата, които ги заместват или трети лица. Функциите на инспекторите на 
детските педагогически стаи се свързват най-често с издирване и установяваване както 
на деца с правонарушения, така и на деца, които са обект на малтретиране или 
престъпно посегателство от страна на родителите, настойниците или други възрастни 
лица и взимане на съответните мерки; издирване на малолетни и непълнолетни, 
изпаднали в безнадзорност, живеещи в нездрава семейна или приятелска среда, 
скитащи, просещи, проституиращи, разпространяващи и употребяващи наркотични 
вещества и насочване към специализирани органи и заведения за диагностика, лечение 
и въздействие. Друга важна функция на ДПС е водене на отчет на малолетните и 
непълнолетните и изучаване на личностните им характеристики; водене на отчет на 
непълнолетните, които са извършили правонарушения и противообществени прояви, осъдени 
са за определени престъпления или са освободени от поправителни домове (ПД), 
възпитателни училища-интернати (ВУИ), социално-педагогически интернати (СПИ) с цел 
корекция в поведението им. Инспекторите от ДПС, които осъществяват наблюдение над 
водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни, посещават домовете им, 
заведенията, в които учат или работят, провеждат срещи с тях. Инспекторите от ДПС 
също така кореспондират с полицейските служби за издирването на деца, избягали от 
ВУИ, СПИ или дома си. Детските педагогически стаи търсят обществени, 
административни и наказателни механизми за отговорност от родителите, които не се 
грижат за децата си и по този начин застрашават моралното, душевното и физическото 
им развитие и ги подбуждат да извършват противообществени прояви. Една от най-
важните функции на ДПС е осъществяването на полицейска закрила на децата в 
съответствие с българското и международното законодателство. Инспекторите от 
Детските педагогически стаи участват с изяви в средствата за масово осведомяване и взимат 
участие в съвместни програми и проекти с държавните органи и различни национални и 
международни неправителствени организации по превенцията на престъпността и 
престъпленията срещу децата. Специализираните полицейски инспектори организират 
психопедагогически и психиатрични изследвания на деца. Детските педагогически стаи 
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предоставят необходимата информация относно динамиката, структурата и 
тенденциите в детската престъпност и престъпленията срещу децата и правят 
конкретни предложения за въздействие. Инспекторите от ДПС уведомяват местната 
власт за деца отпаднали и непосещаващи училище, които подлежат на задължително 
обучение по смисъла на Закона за народната просвета. Посещават учебните заведения в 
района си, поддържат връзка с учителските колективи, подпомагат дейността на 
педагогическите съветници и училищните психолози, изнасят лекции и беседи в детските и 
учебните заведения пред учениците, преподавателите и родителите за съществуващите 
рискове пред децата и защитата на децата. Отчитат дейността си пред ръководните органи на 
полицията. При поискване са длъжни да предоставят информация на следствие, прокуратура, 
съд и други компетентни органи. 
 
              3.2. Домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни към МВР 
(ДВНМН)  
               Специализирани институции, създадени със Закона за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН), в които се 
настаняват малолетни (до 14 г.) и непълнолетни (до 18 г.), на които не може да се установи 
постоянният и настоящият адрес; заловени в скитничество, просия, проституция, злоупотреба 
с алкохол, разпространение или употреба на наркотици или други упойващи вещества; 
самоволно напуснали заведения за задължително възпитание или принудително лечение; 
извършили противообществена проява и изпаднали в състояние на безнадзорност, което 
прави нецелесъобразно оставането им при родителите или при лицата, които ги заместват. 
ДВНМН  извършват или осигуряват извършването на медицински, психологически и 
педагогически изследвания, освидетелстват и дават препоръки на съответните органи за 
работа с тези малолетни и непълнолетни или за настаняването им в подходящи заведения; 
изясняват причините за скитничеството, безнадзорността, противообществените прояви и др. 
на приетите в дома малолетни и непълнолетни; издирват семействата на приетите малолетни 
и непълнолетни и вземат мерки за връщането им в тях. Престоят на децата в Домовете не 
може да бъде повече от 15 дни. Престоят над 24 часа се разрешава от прокурора. В 
изключителни случаи, с разрешение на съответния прокурор, срокът на престоя в дома може 
да бъде продължен до 2 месеца. 
 
             3.3. Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на маолетните 
и непълнолетните (МКБППМН при МС) 

   Съгласно чл. 10 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните (ЗБППМН), Местните комисии са създадени към общините съвместно с 
детските педагогически стаи и органите на образованието и при широкото съдействие на 
обществеността, за да изпълняват следните задачи: организират и координират социално-
превантивната дейност на територията на общината, издирват и установяват съвместно с 
инспекторите при детските педагогически стаи и дирекциите "Социално подпомагане" 
малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и взимат мерки за тяхната 
социална защита и развитие; разглеждат противообществените прояви  на децата и налагат 
възпитателните мерки по чл. 13 за децата и чл. 15 за родителите, както и правят предложения 
до съда за налагане на възпитателните мерки; съдействат на децата, излезли от социално-
педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните 
домове и приютите за безнадзорни деца пред компетентните органи за уреждане на основните 
им битови, трудови и социални проблеми; следят отблизо поведението и развитието на 
малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и 
поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените от 
поправителните домове и взимат мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие; 
подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си; изучават 
състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в 
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общината и правят предложения пред съответните държавни органи и обществени 
организации; изпълняват мероприятия по програми и дейности;  в изпълнение на задачите си 
могат да привличат юридически лица с нестопанска цел в предотвратяването и 
противодействието на противообществени прояви от малолетни и непълнолетни и 
престъпления от непълнолетни на територията на съответната община, както и да създават 
помощни органи - центрове, консултативни кабинети, горещи телефонни линии и други. 
 
             3.4. Социално-педагогически интернати (СПИ)  
             Специализирани институции към Министерството на образованието и науката (МОН), 
създадени със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни (ЗБППМН), в които с решение на съда се настаняват малолетни над 8-годишна 
възраст и непълнолетни, извършили или при които съществуват предпоставки за извършване 
на противообществени прояви. В тях се осъществява редовен образователен процес и 
ресоциализационна дейност. Престоят в тези заведения не може да надвишава 3 години, а 
след навършване на 16 г. възраст децата могат да останат в тях само по изрично заявено 
писмено желание за завършване на образователна степен. 
 
            3.5. Възпитателни училища-интернати (ВУИ) към Министерство на науката и 
образованието (МОН) 
            Специализирани институции към Министерство на облазованието и науката, 
създадени със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни (ЗБППМН), в които с решение на съда се настаняват малолетни над 8-годишна 
възраст и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните 
мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 10 и 12 не са се оказали достатъчни за нормалното им възпитание 
и които нямат подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо 
които съдът или прокурорът са наложили такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния 
кодекс. В тях се осъществява редовен образователен процес и ресоциализационна дейност. 
Престоят в тези заведения не може да надвишава 3 години, а след навършване на 16 г. възраст 
децата могат да останат в тях само по изрично заявено писмено желание за завършване на 
образователна степен. 

             3.6. Приюти за безнадзорни деца 
             Заведения, които са регламентирани чрез Закона за борба срещу противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН). Приютите представляват заведения за 
социални услуги, в които временно и безплатно се подслоняват безнадзорни деца, докато 
бъдат прибрани от своите родители или лицата, които упражняват родителски функции или 
докато бъдат настанени в подходящо здравно, социално или учебно-възпитателно заведение. 
Настаняването в приютите има за цел да осигури на безнадзорните деца социално, 
медицинско и битово обслужване, както и психологическа помощ. 
            В Приютите за бездомни деца, ръководени от НПО се осигурява подслон и храна за 
децата; психо-социална подкрепа за деца, преживели насилие и предпазване от насилие; 
дейности по ограмотяване на децата; обучения за социални умения; подобряване на здравно-
хигиенната култура на децата; организира се свободното време; осъществява се пряка работа 
с родителите и разширените семейства (ако това е възможно); провеждат се експертно-
консултански дейности. Преките бенефициенти на тези приюти са деца и младежи в риск; 
деца и младежи преживели насилие; деца и младежи от социално слаби семейства; бездомни 
деца; деца и младежи, изведени от семейството, поради риск за живота и здравето; деца с 
предоставена полицейска закрила. 
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              4. Социални услуги, предоставяни за деца  в риск, вкл. и за деца в движение 
 
              4.1. Центрове за работа с деца на улицата (ЦРДУ) 
              Същността на услугата е свързана с превенция на попадането на деца на улицата и 
отпадане от образователната система чрез индивидуална работа с детето и семейството му; 
осъществяване на семейно консултиране и подкрепа; ограмотяване на децата и подпомагане 
на формирането на хигиенни, личностни, социални и други умения. Тези Центрове са 
социална услуга в общността, която се предоставя съобразно индивидуалните потребности 
на конкретното дете и на членовете на неговото семейство за срок от една година. Целите на 
дейността им са свързани с осигуряване на безопасна и защитена среда за децата; 
задоволяване на основните потребности на детето и осигуряване на условия за нормално 
развитие, съобразно личностните и физиологичните особености; предотвратяване на 
социалната изолация на децата и техните семейства; превенция на асоциалните прояви на 
децата на улицата и защитата им от насилие, въвличане в трафик и форми на експлоатация и 
труд; провеждане на дейности по ограмотяване на децата; подобряване на здравно-хигиенната 
култура на децата; организиране на свободното време; пряка работа с родителите и 
разширените семейства за подобряване на взаимоотношенията и връзките между децата и 
родителите (ако това е възможно); реинтегриране на децата на улицата в семейна и/ или 
близка до семейната среда. Ползвателите на тази услуга са деца на улицата и в риск от 
попадане на улицата; деца, които са неглижирани; деца, за които е установена липса на 
достатъчни грижи и родителски контрол; деца, отпаднали или в риск да отпаднат от 
образователната система. 
 
             4.2. Домове за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) 
             Спeциализирани институции към общините за деца без родителски грижи, в които се 
предоставят социални услуги по отглеждане, възпитание, обучение и образование  на деца  от 
3 до 7 години включително и за деца от 7 до 18 години включително или до завършване на 
средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Настаняването на деца в ДДЛРГ в 
групите за постоянна грижа като мярка за закрила се извършва само в случаите, когато са 
изчерпани възможностите за оставане в семейна среда на основанията, предвидени в Закона 
за закрила на детето. Основна цел на работата на тези домове е да подкрепят социално 
ощетените деца и семейства за участие в икономическия, обществен и културен живот на 
територията на региона. Тази помощ е шанс за подобряване житейската ситуация на детето 
или на семейството. В Домовете се предоставяг различни социални и възпитателно-
педагогически услуги, гарантиращи повишаване на социалната компетентност и адекватната 
професионална реализация в обществото. В тях се прилага индивидуален подход, съобразен с 
конкретните потребности на всяко прието дете; създават се умения и навици за успешна 
социална интеграция на децата; развиват се способностите им за независим начин на живот и 
поемане на лична отговорност след навършване на 18 години. 
 
              4.3. Кризисни центрове за деца – жертви на тарфик и насилие към общини или 
ръководени от НПО 
              Кризисният център е комплекс за социални услуги от резидентен тип за деца, 
жертви на насилие (пострадали от насилие), трафик и други форми на експлоатация, които се 
предоставят за срок до 6 месеца.  Настаняването на дете в Кризисен център се осъществява с 
административна заповед, издадена от директора на Дирекция „Социално подпомагане” по 
настоящ адрес на детето. Настаняването в Кризисен център се налага единствено след 
изчерпване на всички възможности за настаняване на детето при неговото семейството. В 
допълнение, тази мярка може да се предприеме и от органите на Министерство на 
вътрешните работи, като спешна мярка за срок от 48 часа при наличие на непосредствена 
опасност за живота или здравето на детето; при опасност детето да бъде въвлечено в 
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извършване на престъпление; когато е останало без надзор или се намира в безпомощно 
състояние. Социалните услуги в Кризисния център са насочени към оказване на 
индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности на децата, правно 
консултиране, социално-психологическа помощ. Когато се налага незабавна намеса, за децата 
се осъществява и кризисна интервенция, която се осъществява от мобилни екипи от 
психолози, специлиазирани в оказване на кризисна интервенция. 

На 23 февруари 2012  г. Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Агенцията 
за социално подпомагане (АСП) одобриха Методика за предоставяне на социалната услуга 
„Кризисен център“. 

Източник: ДАЗД, Методика за работа на кризисен център за деца: 
www.stopech.sacp.government.bg/?sid=professional_bg&ptype=news&nid=000000009219     

   
Методиката определя как се основава и функционира кризисен център, както и какви 

са минималните изисквания за качество и стандарт на услугата. Според нея, кризисните 
центрове предоставят настаняване на деца-жертви на насилие, деца с девиантно 
поведение, деца-жертви на домашно насилие и деца-жертви на международен и 
вътрешен трафик с цел сексуална и трудова експлоатация. Методиката определя 
максимален срок за престой в кризисен център шест месеца, макар препоръчителният срок да 
е три месеца. Към 31 декември 2012 г. в страната са функционирали 14 кризисни центрове за 
деца. Броят им е с четири повече в сравнение с предходната година.  

Кризисните центрове според целевите групи деца, за които се предоставя подкрепа и 
закрила, според приетата методика са три вида: 

• за деца до 18 години, жертви на насилие; 
• за деца до 18 години с девиантно поведение и в конфликт със закона; 
• за деца до 18 години, жертви на вътрешен и/или външен трафик, с цел  сексуална или 

трудова експлоатация.  
          По информация от Годишния доклад на Българския Хелзинкски комитет (БХК) за 2012 
г. предвиденото профилиране обаче, е още в начална фаза и е необходимо ускоряване на 
завършването му. Друго нововъведение в Методиката е, че независимо от нормативно 
регламентираният шестмесечен срок за ползване на услугата „Кризисен център”, 
препоръчителният срок за предоставяне на услугата става три месеца. Според спецификата на 
всеки конкретен случай срокът за ползване може да бъде удължен, но за не повече от шест 
месеца. 
 

 4.4. Комплекси за социални услуги за деца и семейства ( КСУДС)  
 Комплексите са изградени като алтернатива на институционалната форма на грижа за 

деца, чрез предоставяне на услуги за подкрепа на децата и техните семейства. Състоят се от 
Центрове за обществена подкрепа (ЦОП) и Звена “Майка и бебе”. В 5 от КСУДС в 
страната е сформиран и Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ). Услугите, предлагани 
в Комплексите целят да предложат форми на грижи за деца в общността, които осигуряват 
възможност на децата в риск да растат в семейна или близка до семейната среда. Доставчици 
на услугите са НПО, които са спечелили проведения от Министерството на труда и 
социалната политика (МТСП) търг. Всички доставчици на услуги развиват, управляват и 
предоставят услуги в следните направления: превенция; семейно консултиране и подкрепа; 
социални, правни, психо-социални и психологически консултации; подготовка на родителите 
да се грижат за децата си; семейно планиране – консултации в сферата на репродуктивното 
здраве; проактивен подход към високорискови общности; превенция на насилието и подкрепа 
на деца - жертви на малтретиране, насилие и неглижиране; социална и психотерапевтична 
работа с деца, жертви на насилие и техните семейства; реинтеграция и работа с деца от 

                                            
19 ДАЗД, Методика за работа на кризисен център за деца: 
www.stopech.sacp.government.bg/?sid=professional_bg&ptype=news&nid=0000000092 
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специализирани институции за деца; приемна грижа и осиновяване; превенция на 
отклоняващото се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо се поведение; 
превенция на отпадане от училище и подкрепа за деца на улицата. КСУДС се извършва 
работа с деца на улицата и предлагане на услуги, насочени към социалната интеграция на 
децата на улицата, които включват: осигуряване на подслон, храна, дрехи и обувки, хигиенни 
грижи и др.; медицински услуги; развлечения, занимания по интереси и др.; индивидуална 
социална работа с детето за неговата социална интеграция; социална работа със семейството; 
работа на улицата; образование; професионална подготовка - насочване към различни 
професионални курсове; развиване на творческите способности на децата; информиране на 
децата. Всеки Комплекс има своя специфика, която отговаря на потребностите и различния 
профил на рисковите групи деца в местната общност, както и различни практики, които се 
развиват чрез методология на работа, разработена от доставчиците на услуги. 

 
4.5. Център за обществена подкрепа (ЦОП) 
Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги, предназначени за деца 

и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в 
специализирани институции; превенция на насилието и отпадане от училище; реинтеграция 
на деца и обучение в умения за самостоятелен живот; социална интеграция на деца от 
институции; консултиране и подкрепа на семейства в риск; оценяване, обучение и подкрепа 
на приемни родители и осиновители; консултиране и подкрепа на деца с поведенчески 
проблеми и прояви. Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри 
качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени 
социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и 
неговото семейство. Съгласно Методиката за Центровете за обществена подкрепа, в тях 
ползватели на услугата са следните целеви групи: деца от 0 до 18 години в риск и техните 
семейства; семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в 
специализирана институция; семейства, при което има риск от разрушаване на семейните 
връзки и отношения; семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в 
друго семейство – приемно или при роднини и близки; кандидати за или вече одобрени 
приемни семейства и осиновители; семейства с деца със специални потребности (аномалии, 
увреждания, отклонения); семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят 
професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето; деца от специализирани 
институции, на които предстои извеждане от институцията; деца от общността, за работа по 
превенция на рисковото поведение. 
 

4.6. Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)  
Центърът за настаняване от семеен тип за деца е социална услуга от резидентен тип, 

насочена към деца, които имат нужда от грижа извън тяхното семейство. Разкрива се на база 
на специфични характеристики на нуждаещите се деца в общността. В обхвата на тази 
резидентна услуга попадат деца от рискови семейства, деца без родители, безнадзорни и 
други. В тези Центрове се предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие 
на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са 
изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и 
роднини или приемно семейство. Тук е осигурена среда за живот, близка до семейната, при 
която децата получават необходимата индивидуализирана грижа, подкрепа за личностно 
съзряване и изграждане на умения за самостоятелен живот. Обикновено в Центровете се 
настаняват деца, които са останали без родителска грижа поради различни причини: 
починали родители; родители с психични  или тежки заболявания; наркозависими родители; 
семейства, преживяващи тежка семейна криза; деца - жертви на насилие и др. Основните 
задачи на Центъра са: задоволяване на основните жизнени потребности от храна, подслон, 
сигурност и развитие; осигуряване на безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата да 
израстват и се развиват; равнопоставено участие в живота на общността чрез достъп на 
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децата до училище, библиотеки, детски клубове и занимални, общински центрове за работа с 
деца, спортни клубове, детски площадки и др.; осигуряване на достъп до здравни, социални, 
образователни и други услуги в общността; грижа и занимания за формиране и развитие на 
хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли; оказване на 
съдействие на децата за поддържане на връзките им с родители и близки или възможности за 
приемна грижа или осиновяване; подготовка за самостоятелен живот след напускане на 
Центъра и включване в живота на общността; 
 

4.7. Защитени жилища за младежи, напускащи специализирани заведения 
В тях се създават необходимите условия и предпоставки за подпомагане, защита и 

социална интеграция, реинтеграция и адаптиране на младежите към социалните и 
икономически изисквания на гражданското общество и работната среда. Настаняват се  
младежи и девойки на възраст 18-35 г., напускащи специализирани институции; младежи и 
девойки сираци и полусираци; младежи и девойки, които не могат да разчитат на подкрепа в 
семейството и разширения семеен кръг (от многодетни семейства, с родители страдащи от 
тежки хронични неинфекциозни заболявания, освидетелствани от ТЕЛК, от социално-слаби 
семейства). В Защитените жилища се осигуряват възможности и подкрепа за социално 
включване; подкрепа за усвояване на самостоятелен начин на живот в среда близка до 
семейната; подкрепа на личната изява и интереси; подкрепа на младежите за професионално 
ориентиране, избор на квалификация и намиране и запазване на трудова ангажираност. 
Осигурява се комплекс социални услуги за подготовка на самостоятелен живот, както следва: 
настаняване (от 1 до 1,5 год. с възможност за продължаване с още 6 месеца или до 
завършване на образование за учащите); хранене – седмично се предоставят средства за 
закупуване на хранителни продукти, като младежите сами приготвят храната си; здравни 
грижи и помощ, подпомага се здравословното състояние и личната хигиена на младежите; 
образователна подкрепа – младежите, които са ученици, получават подкрепа за подготовката 
за училище, осигурява се информация за избор на учебни заведения и квалификационни 
курсове и обучения; професионално ориентиране и консултиране – избор на 
квалификационни курсове и професия; търсене и намиране на работа; организира се 
свободното време. Провеждат се програми за жизнени, граждански, социални и битови 
умения; здравна и сексуална просвета; групови и индивидуални форми на работа по 
превенция на насилието; посредничество при намиране на работа; работа с общността. По 
време на престоя в жилището, постепенно младежите се подготвят за извеждане от жилищата, 
за реинтеграция и започване на самостоятелен начин на живот. 

В анализа се използват и други понятия и наименования на институции, работещи по 
проблемите на различните категории “деца в движение“, съдържанието и дейността на които 
са описани в съответния текст. 

 
 4.8. Наблюдавани жилища за младежи в риск 
 Това жилище е форма на социална услуга за оказване на помощ и подкрепа в прехода 

към самостоятелен начин на живот на младежи, напускащи специализирани институции за 
деца лишени от родителска грижа, както и младежи от 18 до 25 години в риск от общността, 
останали без подкрепа от семействата си. Целта на тази услуга е, да се създадат условия за 
подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на младежите, 
настанени в Наблюдаваното жилище; да се осигурят условия за самостоятелен и независим 
живот в подходяща среда близка до семейната, с възможност за подкрепа на екип от 
професионалисти. Потребители на услугата са младежи от 18 до 25 години, напускащи 
специализирани институции; младежи от 18 до 25 години в риск от общността, които не 
получават подкрепа от семействата си и които се нуждаят от подкрепа за социална 
интеграция и професионална реализация при прехода им към самостоятелен живот.Услугите, 
които се предлагат в наблюдаваното жилище могат да бъдат следните: осигуряване на 
временно място за живеене и подкрепа на младежите в прехода към самостоятелен живот за 
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срок до една година; помощ и съдействие при търсене и намиране на работа; социално и 
психологическо консултиране; подкрепа за разширяване на социалната мрежа на младежите; 
информиране. 

 
 
          V.   БЪЛГАРСКИ ДЕЦА В ДВИЖЕНИЕ В РАМКИТЕ НА СТРАНАТА 

 
    Статистика за различни категории „деца в движение“  
 
    1.     Данни от Националния статистически институт (НСИ) 
    Националният статистически институт (НСИ) събира статистически данни за 

деца в риск по индикатори, предложени от Централната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН), 
отнасящи се до деца, преминаващи през Детските педагогически стаи и Местните 
комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните (МКБППМН). В този период на „преминаване“ през тези институции, 
за децата в риск са осъществяват превантивни и алтернативни възпитателни мерки не 
само при децата с девиантно поведение (повечето от които на практика са деца в 
движение), но и при децата, които в периода на своето „движение“ са попаднали в 
рискова ситуация и са били жертви на експлоатация, насилие, трафик и т.н. Във връзка 
с това е възможен анализ на статистическите данни само за следните групи „деца в 
движение“: деца, бягащи от домовете си; деца, бягащи от училище; деца бягащи от 
специализирани институции; скитащи и просещи деца; безнадзорни деца. 
 
                1.1.  Деца, бягащи от домовете си 

          Една от специфичните подгрупи деца в движение са системно бягащите от 
домовете си. За тях обикновено бива сезирана полицията и по такива случаи работят 
специализираните полицейски служители – инспектори от ДПС. 
 

Деца бягащи от домовете си, установени от Детските педагогически стаи 
(по данни на НСИ) 

 
Години: 2003 2004 

 
2005 2006 2007 2008 

 
2009 
 

2010 
 

2011 2012 

Деца,избягали 
от домовете си 
и открити от 
органите на 
МВР (бр) 

1923 1978 
 

2265 2184 2053 1896 
 

1548 1494 1665 
 

1745 

              

               Източник:http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=25&a1=931&a2=932&a3=934#cont; 
Списание “Обществено възпитание”, бр. 2, 2012 г.; Годишен доклад на ЦКБППМН за 2012 г. 

       Бягствата от дома са сериозна рискова предпоставка за попадане в ситуация за 
злоупотреби и насилие срещу за детето, формиране на девиантно поведение и попадането в 
криминогенен риск. При бягството от дома е очертана ясна  тенденция на увеличение на 
броя на бягащите деца в последните три години. По данни на МВР през петте дома за 
временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН) към МВР през 2012 г. са 
преминали 1211 деца  (2011 г. - 1228 и 1500 през 2010 г). От всички тях за бягство от дома 
са преминали  212 деца (214 през 2011г.;241 през 2010 г.). 
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   1.2.  Деца, системно бягащи от училище 
         Това е особена група деца в движение, но тя съдържа относително по-нисък риск за 

децата, отколкото  групата на децата, системно бягащи от дома. 
 
                                      Деца бягащи от училище 
                                            (по данни на НСИ) 
 

Години: 2003 2004 
 

2005 2006 2007 2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 

Деца, 
системно 
бягащи от 
училище, за 
които е била 
сезирана 
полицията 
(бр) 

1091 1967 
 

1888 2367 2044 1615 
 

1590 1621 1768 
 

 

    

              Източник:http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=25&a1=931&a2=932&a3=934#cont; 
Списание“Обществено възпитание”, бр. 2, 2012 г.; Годишен доклад на ЦКБППМН за 2012 г. 
 

     При бягството от училище след 2009 г. също се наблюдава тенденция на нарастване. 
Системното бягство от училище е фактор, детерминиращ отпадане от образователната 
система (вкл. и във възрастта на задължителното образование, което в България е до 
навършване на 16 годишна възраст) и асоциално поведение. Въпреки това обаче, при 
подготовката на индикаторите на НСИ за събиране на съответната информация е било 
преценено, че бягството от училище не е противообществена проява и поради това за 2012 г. 
такава информация не е събрана и обобщена. 

  Отпадането от училище е силно действащ фактор за попадането на децата в 
рискова житейска ситуация. По данни на НСИ през учебната 2011-2012 г. са напуснали 
12294 (2010-2011 г. – 12469 ). През учебната 2009 – 2010 г. общият брой на напусналите  
училище е бил 13379. Очертава се тенденция на намаление, но трябва да се има предвид и 
общото намаление на детската популация в училищна възраст. Най-съществените 
причини за отпадане от училище са: семейни - 5754; заминали в чужбина – 4424 деца; 
нежелание да учат – 1297 деца. Повече от половината (6616 – 54% ) от отпадащите са били 
между 5 и 8 клас, а от 1 до 4 клас са били 5678 (46%) деца. Повечето от тези деца са от ромски 
произход. В групата на децата, които са отпаднали от училище, поради заминаване в чужбина 
са и ромските деца - мигранти, заминали със или без своите родители, които просят, 
извършват кражби по улиците на други страни от ЕС и изостават с години в своето 
образование. 

 
   1.3. Деца, бягащи от специализирани институции 

      Специфичен криминогенен фактор за попадане на децата в “движение”, в ситуация 
на завишен риск от задълбочаване на девиациите в поведението и попадането им в 
виктиминогенна и криминална среда, респективно извършване на престъпление, е бягството 
на децата от специализирани институции.  

      По този показател обаче няма надеждна статистика. Преди няколко години 
Националният статистически институт (НСИ) преустанови събирането на такава информация. 
Косвената статистика, която все пак дава някаква представа за този проблем, е обобщената 
оперативна информация на специализираните полицейски органи (Детските педагогически 
стаи), които имат задача да издирват деца, избягали от институции.  В Домовете за временно 
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настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН) при МВР, за бягства от СПИ и 
домове за деца лишени от родителски грижи (ДДЛРГ)  през 2012 г. са били настанени 417 
деца (368 през 2011 г. и 518 деца през 2010 г.). За бягство от ВУИ през 2012 г. са били 
настанени 208 деца (237 през 2011 г. и 266 през 2010 г.). Тези данни означават, че 
значителна част от децата, настанени  от съда в корекционно-възпитателни заведения 
(СПИ и ВУИ), бягат често от тях, превръщат се в “деца в движение”, попадат във висок 
виктимогенен и криминогенен риск и стават жертва на злоупотреби, насилие, трафик и 
експлоатация. Това е и една от особено рисковите “деца в движение”, често ставащи жертва 
на принудителна проституция и трафик за сексуални цели. При децата от домовете за сираци 
този дял е значително по-малък, тъй като в тях децата се настаняват само по социални 
причини (без родители и без възможности за настаняване при роднини или в приемни 
семейства), а не за корекции в поведението, както е при децата с асоциални прояви, които 
след извършени множество криминални деяния са настанени в СПИ и ВУИ. 

 
    1.4. Скитащи и просещи деца 

          Типична група деца в движение (особено под формата на вътрешна миграция) с 
висок риск от попадане на децата в незаконен трафик, трудова и сексуална експлоатация.   

                        
     Скитащи и просещи деца 

     (По данни на НСИ) 
Години 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 
2009 
 

2010 
 

2011 2012 

Скитащи и 
просещи деца, 
преминали през 
специализираните 
полицейски 
служби (бр.) 

1059 1785 1537 975 1044 659 
 

  561   671    630 
 

  614 
 

 

 

Източник: http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=25&a1=931&a2=932&a3=934#cont  

При тази категория деца в риск се очертава тенденция на намаление през последните 
три години. В ДВНМН за 2012 г. за скитничество и просия са били настанени 105 деца (149 
през 2011 г. и 166 деца през 2010 г.). В тези данни е включен само броят на децата, които са 
избягали от домовете си и от институциите; децата в движение, които скитат и се препитават 
с просене. Не се включва броят на децата, които са експлоатирани от възрастни за просия. 
Първата група деца в движение са в преобладаващо рискова ситуация, тъй като поради 
обстоятелствата някои от тях са принудени освен просия да извършват и противообществени 
прояви и престъпления с цел осигуряване на средства за преживяване. Но втората група деца 
в движение са жертви на принуда от възрастни лица и са изцяло в социално рискова и 
криминогенно рискова ситуация, поради което следва да бъдат обект на още по-специално 
изследователско внимание и на целенасочена превантивна дейност. 

   1.5. Безнадзорни деца 
      Безнадзорността поставя децата в ситуация на движение с висок криминогенен и 

виктимогенен риск. Безнадзорните деца всекидневно са подложени на физическо, психическо 
и сексуално насилие, недохранване, болести. Нарушават са техни основни права. В същото 
време те извършват асоциални прояви и престъпления – просят, крадат, употребяват и 
разпространяват наркотични вещества, проституират. В много случаи проявяват агресия и 
насилие, нарушават правата на деца и възрастни. Особено тежък е проблемът при 
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малолетните (до 14 г.в.)  безнадзорни, които с живота си  на улицата усвояват модели на 
поведение без социални правила и норми, негативни ценности и морал. 

       По данни на НСИ безнадзорните деца, установени от Детските педагогически 
стаи през 2012 г. са били 203 (през 2011 г. - 193; през  2010 г.-140). Данните показват 
тенденция на нарастване през последните години. Малолетните безнадзорни през 2012 г. са 
били 116 (83 през 2011 г.), от които 42 момичета. Непълнолетните безнадзорни са били 87 
през 2012 г., от които 37 момичета. Очевидно е, че проблемът с безнадзорността сред децата 
все още не е  решен, особено сред групата на малолетните и това представлява особено 
рискова категория деца в движение. 

        През ДВНМН  за безнадзорност, съпроводена с противообществени прояви през 
2012 г. са преминали 266 деца, при 253 през 2011 г. и 296 през 2010 г.). Техният брой е 
променлив поради изменчивостта на социалните им обстоятелства, а преобладаващият дял от 
тях са от ромски произход. Видно е, че много често безнадзорността при децата в движение 
води до антисоциално поведение, което поставя детето в сериозен риск. 
 

     1.6. Проституиращи деца 
     Броят на жертвите на сводничество  и отвличане за разврат през 2012 г. показва 

относителна устойчивост през последните години. Тези престъпления са в рамките на 
организираната престъпност и се отразяват тежко върху личностното развитие на 
потърпевшите малолетни и непълнолетни деца. 
                Най-тежката форма на сексуална експлоатация на деца е детската 
проституция. Тя се отразява пагубно върху психичното и социално развитие на личността и 
води до дълбоки психични травми и деформация на ценностната система за цял живот. 
Проституиращите деца безусловно са жертви на криминални групи, организираната 
престъпност и отделни лица с антисоциално поведение. Голяма част от тази група са “деца в 
движение”, тъй като сексуално експлоатираните деца са жертва на принудителна „вътрешна“ 
миграция и в страната. 
 

Проституиращи деца, с които са работили инспекторите от ДПС 
(по данни на НСИ) 

 
Години 2003 2004 

 
2005 2006 2007 2008 

 
2009 
 

2010 2011 2012 

Проституиращи 
(брой) 

601 486 
 

501 400 276 210 
 

177 
 

119 137 
 

78 

 
            Източник: http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=25&a1=931&a2=932&a3=934#cont  

  
При децата, преминали през ДПС за принудително проституиране, е 

регистрирано съществено намаление – с 43 % спрямо 2011 г. По данни на МВР през 2012 
г. най-много малолетни и непълнолетни проституиращи момичета са установени в Пловдив, 
София-град и Варна, т.е. в най-големите градове на страната. 
 
            2.    Данни от Държавната агенция за закрила на детето  

 
            2.1. Безнадзорни деца от Приютите за безнадзорни деца 

   За закрила, превенция и реинтеграция на безнадзорните деца в страната функционират 
три специализирани институционални форми – приюти за безнадзорни деца, дневни центрове 
и центрове за временно настаняване. Общият брой на щатния персонал в приютите за 2012 г. 
е 45.5 щатни бройки. Капацитетът на приютите за 2012 г. е 90 места. 
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            По данни от постъпилите в Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) 
информационни карти, през 2012 г. в страната функционират 5 приюта за безнадзорни деца. 
Приюти има в градовете Пловдив, Перник, Русе, Добрич и Варна.  
            Общият брой на безнадзорни деца в движение, настанени в Приютите за 
безнадзорни деца през 2012 г. е 141.  
  
 

Брой на децата, настанени в Приюти за безнадзорни деца 
за периода 2004-2012 г. 

(по данни на ДАЗД ) 
 

Година  2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011 2012 
Брой приюти 7 6 6 6 5 4 4 4 5 
Брой деца 
преминали през 
приютите 

531 314 280 197 137 109 115 112 141 

- момчета 293 179 151 110 81 50 68 58 63 
- момичета 238 135 129 87 56 59 47 54 78 
Брой деца по 
възраст 

531 314 280 197 137 109 115 112 141 

- до 7 г. 35 60 53 38 40 24 23 19 32 
- от 8 до 14 г. 309 160 90 108 63 67 53 67 81 
- от 15 до 18 г. 170 87 123 48 34 18 39 26 28 
- над 18 г. 17 7 14 3 0 0 0 0 0 
   

*Преминали деца – броят на децата, които са обхванати през календарната година. 
 

             Източник: http://sacp.government.bg/programi-dokladi/statistika/ 

 

  2.2. Улични и безнадзорни деца от Центровете за работа с деца на улицата 
(ЦРДУ) 

  По смисъла на Правилника за приложение на Закона за социалното подпомагане 
(ППЗСП) Дневните центрове са социална услуга, предоставяна в общността. Към 31.12.2012 
г. в страната има 12 центъра за работа с деца на улицата, като в градовете Пловдив, Бургас, 
София и Варна тази услуга функционира в рамките на Комплексите за социални услуги за 
деца и семейства. Общият брой на персонала в центровете за работа с деца на улицата е 87,5 
щатни бройки. Капацитетът на всички центрове е 204 места. 

  Общият брой на уличните деца в движение, преминали през Центровете за 
работа с деца на улицата е 339 за 2012 г. 
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Улични и безнадзорни деца в Центровете за работа с деца на улицата за  
периода 2004-2012  г. 

 
                                      (по данни на ДАЗД) 

 
Година  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Брой дневни центрове 4 6 10  10 8 10 10 11 12 

Брой деца в дневните 
центрове 

107 232 332 361 145 302 334 326 339 

- момчета 53 151 179 192 92 181 218 167 191 
- момичета 54 81 153 169 53 121 116 159 148 
Брой деца по възраст 107 232 332 361 145 302 334 326 339 
- до 7 г. 2 9 43 36 25 54 53 36 52 
- от 8 до 14 г. 88 96 220 266 84 192 199 211 235 
- от 15 до 18 г. 7 101 69 59 36 56 82 79 52 
- над 18 г. 10 26 141 162 0 0 0 0 0 

 
             Източник: http://sacp.government.bg/programi-dokladi/statistika/  
 
             2.3.  Деца - жертви на трафик и насилие, настанени в Кризисните центрове за 
деца  

 Основната форма за настаняване на децата в движение за оказването на 
кризисна интервенция и начало на реинтеграционен процес в България са Кризисните 
центрове за деца. От статистиката на Кризисните центрове за преминалите през тях деца в 
движение, може да се добие допълнителна информация за характеристиките на явлението. 

 Броят на децата, които пребивават в Кризисни центрове в страната, в края на 
2012 г. е около 140. Повечето от тях са обект на трафик и на физическо или сексуално 
насилие, предимно в къщи. 43 от децата са жертва на трафик в страни от ЕС извън 
България - за просия, джебчийство и проституция, основно в Италия, Франция, 
Германия, Англия и Гърция. 

 
Капацитет на Кризисните центрове за деца в България 

 

№ Област Капацитет 

1 Бургас  8 
2 В. Търново 10 

3 Видин  6 

4 Монтана 10 

5 Пазарджик 12 

6 Плевен  8 

7 Пловдив 10 
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8 Пловдив 12 

9 Силистра  9 

10 Силистра 10 

11 София град 22 

12 София град  8 

13 София област 10 

14 Шумен 10 
 
              Източник: http://sacp.government.bg/programi-dokladi/statistika/ 
 
 
 
              VI.   БЪЛГАРСКИ ДЕЦА В ДВИЖЕНИЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. ДЕЦА - ЖЕРТВИ 
НА МЕЖДУДЪРЖАВЕН ТРАФИК 
 
              1.     Статистически данни за деца – жертви на трафик 

 
1.1. Статистически данни за деца – жертви на трафик от Главна Дирекция 

“Криминална полиция” 
        По информация на Главна дирекция “Криминална полиция”(ГДКП) през 2012 г. 

са били регистрирани 3 случая,  свързани с трафик на хора - малолетни и непълнолетни, 
като потърпевши са 3 непълнолетни момичета. През предходната 2011 г. са установени 2 
престъпления за трафик на хора за сексуална експлоатация (чл.159а”-чл.159 “в” от НК) с 
обект малолетни и непълнолетни. Потърпевши са 2 непълнолетни момичета.  

  През 2012 г. са били регистрирани 11 (16 за 2011г.) криминални престъпления, 
свързани със сводничество и отвличане за разврат (чл.155-156 от НК) на малолетни и 
непълнолетни. От тях потърпевши малолетни и непълнолетни са били общо 12, от които 
всички момичета. Потърпевшите малолетни лица са 2.  

  През 2012 г. сектор “Детска престъпност” към ГДКП са работили общо по 29 случаи 
(при 19 за 2011 г.), които се отнасят за задържани в чужбина малолетни и непълнолетни 
български граждани – за извършени престъпления, просещи, скитащи, оставени без грижа и 
надзор, без документи за самоличност и други. Най-много непридружени деца, български 
граждани, пребивават в Гърция и Франция. Преобладават децата, изпаднали в състояние на 
безнадзорност – 14, извършващи джебчийски кражби – 8, просещи- 4. Само едно дете е било 
жертва на сексуална експлоатация.  

 
 1.2. Статистически данни от ДАЗД за деца – жертви на трафик  
 От началото до края на 2012 г. броят на децата с наложени принудителни 

административни мерки по Закона за българските лични документи са  34 деца, въвлечени и 
използвани за дейности по чл. 11 от Закона за закрила на детето.  

 През 2012 г. експерти от ДАЗД са работили по 66 случая, съгласно 
Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени български 
деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина: 48 момичета и 18 момчета са 
станали жертва на явлението трафик на хора с цел трудова или сексуална експлоатация 
или са били жертви на миграционите процеси, породени от икономическата криза.   
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 Случаите с български деца са от следните държави-членки на ЕС: Гърция -14, 
Германия - 12, Испания - 8, Швеция - 5, Финландия - 5, Австрия - 4, България - 3, Чехия 
- 3, Полша - 2, Италия - 2, Англия - 2,  Холандия - 2,  Франция - 1, Дания - 1,  Унгария - 1, 
Словения - 1. През 2012 г. ДАЗД е била сезирана за 3 случая на вътрешен трафик в 
нашата страна. 

 Забелязва се увеличение на случаите в Гърция, Германия, Испания и 
скандинавските страни – Швеция и Финландия, както и намаляване на случаите от 
Австрия, в сравнение от миналата година. Децата са предимно от етническите 
малцинства. Те са уязвима група, поради ниската възраст, която не предполага вземане на 
самостоятелни решения; поради бедността на техните семейства; поради лошите битови 
условия, в които живеят в България и в чужбина. Това прави лесно въвличането им в 
неподходящи за тяхното развитие дейности, както следва: извършване на джебчийски 
кражби – 12 деца;  просия – 10;  сексуална експлоатация – 9; деца – мигранти, български 
граждани, както и на ЕС -20;  предотвратено въвличане на деца в трафик на хора – 12; 
трафик на бебета – 3. 

 С цел по добра защита на децата, както и като превантивна мярка за предотвратяване 
на повторно им въвличане в трафик на хора с цел трудова или сексуална експлоатация, в 
рамките на своите правомощия през 2012 г. председателят на ДАЗД е предложил на 
министъра на вътрешните работи 42 становища за налагане на административна мярка 
по чл.76а от Закона за българските лични документи. В следствие на това за 42 деца 
(които на практика са деца в движение, рискови мигранти в страни от ЕС) е наложена 
такава мярка за срок от 2 години. Увеличението на случаите на административна 
забрана се дължи и на повишеното доверие към институцията ДАЗД заради бързото 
разрешаване на всеки конкретен казус, свързан с деца, жертви на експлоатация или 
трафик, както и чрез създадените международни контакти на експерти от ДАЗД на 
международни форуми по темата. Наблюдава се и подобряване на сътрудничеството на част 
от екипите на местно ниво по Координационния Механизъм за рефериране. Все още 
голяма част от отделите за закрила на детето в АСП, както и РПУ на МВР срещат 
затруднения при съвместната си работа по тези случаи, както и при проследяването на децата 
в движение и семействата след пристигането им в България. Този факт се дължи на липсата 
на съвместни обучения на местните екипи, работещи по Координационния механизъм, както 
и на трудностите, които срещат екипите при работа с тези деца и семейства. Необходимо е да 
се предприемат мерки за финансиране и организиране на регулярни съвместни обучения 
между социалните работници и полицейските служители, което ще доведе до по-добра 
координация на местно ниво по случаите с деца в движение с поведенчески прояви; деца - 
жертви на насилие, експлоатация, трафик и рискова миграция. 

  ДАЗД поддържа специализирана интернет-страница срещу сексуалната 
експлоатация на деца с търговска цел,  която предоставя възможност за подаване на 
сигнали, свързани с нарушаване правата на децата, деца в риск, които са въвлечени в 
престъпна, незаконна дейност и др. – www.stopech.sacp.government.bg. През изминалата 
година чрез тази страница  са подадени общо 190 сигнала. Сигналите за случаите на насилие 
над деца заемат водещо място. Постъпили са общо 64 сигнала за насилие над деца. Отново 
семейството е средата, в която най-често децата са подложени на насилие – 53% от случаите. 
На следващо място са молбите за съдействие по въпроси, свързани с упражняването на 
родителски права - 32 случая. Освен за случаи на насилие и въпроси относно родителски 
права, се сигнализира и за наличие на проблеми в семейството, отнасящи се най-вече до 
влошени взаимоотношения между деца и възрастни, липса на разбиране между поколенията и 
на комуникация между децата  и възрастните. 

 
              1.3. Статистически данни за деца – жертви на трафик от МВР 

   Подробна статистическа информация за трафика на деца събира и 
обобщава МВР. За петгодишен период данните са следните: 
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 Брой регистрирани случаи на трафик на деца 2008 – 2012 г.  
(по данни на МВР) 

Годи
на 

Общ 
брой 
деца, 
жерт
ва на 
тра-
фик 

Брой деца, 
жертва на 
трафик с 
цел 
сексуална 
експлоа-
тация 

Брой деца, 
жертва на 
трафик с 
цел 
трудова 
експлоа-
тация 
чрез 
извършва-
не на 
джебчий-
ски 
кражби и 
просия 

 
Брой 
деца, 
жерт-
ва на 
тра-
фик 
на 
бебе-
та 

 
Деца 
на 
улица-
та, 
жерт-
ва на 
тра-
фик 

 
Брой 
деца, 
жерт-
ва на 
тра-
фик с 
други 
цели 

Пол Мерки 

Мом-
чета 

Моми-
чета 

Брой 
репа-
трира-
ни деца 
от 
чужби-
на в 
Бълга-
рия 

Брой 
предло-
жения за 
налага-
не на 
адми-
стратив-
на мярка 
по чл. 76 
от ЗБДС 

2008 70               25 51 
2009 30   25   5   5 25 16 36 
2010 48 15 21 2 10 0 15 33 11 32 
2011 47 3 28 2 10 4 11 36 12 33 
2012 66 9 22 3 20 12 18 48 24 42 
 
*По данни на Министерство на вътрешните работи през периода 2008 - 2012 г. в ГДБОП не са 
водени разследвания за трафик на деца с цел продажба на органи. 
 
              Източник: http://sacp.government.bg/programi-dokladi/   
 
 
              2.  Проблемът с трафика на деца в България според Годишния доклад на САЩ 
за трафика на хора за 2012 г.  
              

 Обобщена характеристика на проблемната ситуация в България по отношение 
на проблемите, свързани с трафик на деца, отнасящи се до България, се съдържа в 
Годишния доклад за трафика на хора за 2012 г. на Бюрото за мониторинг на трафика на 
хора и борбата с него към Държавния департамент на САЩ. 

 Според авторите на доклада България представлява отправна точка и в по-малка 
степен - транзитен пункт и крайна дестинация за трафик на жени и деца с цел сексуална 
експлоатация, и на мъже, жени и деца с цел принудителен труд. Български жени и деца 
стават жертви на трафик с цел сексуална експлоатация в границите на страната, 
особено в курортите и градовете в близост до границата, както и в Холандия, Белгия, 
Франция, Австрия, Италия, Германия, Съединените щати, Република Чехия, 
Финландия, Гърция, Испания, Норвегия, Полша, Швейцария, Турция, Кипър, 
Македония и Южна Африка. Мъжете, жените и децата от ромски произход са особено 
уязвими, що се отнася до превръщането им в жертви на трафик и броят им сред 
идентифицираните жертви е значителен. Български мъже, жени и деца стават жертви на 
трафик с цел принудителен труд в Гърция, Италия, Испания, Република Чехия, 
Швеция, Норвегия, Кипър и Ирак. Има български деца, които са принуждавани да 
просят по улиците и да извършват дребни кражби в границите на страната, както и в 
Гърция, Италия и Великобритания. 
              Българското правителство не покрива напълно минималните стандарти за 
премахването на трафика, но полага значителни усилия за това и продължава да полага 
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енергични усилия за превенция на трафика, провеждайки кампании на терен сред уязвимите 
групи от населението, включително сред ромите.  

   През отразения в доклада период властите в България отбелязват скромен напредък в 
защитата на жертвите на трафик. През 2011 г. правителството е отделило 27 000 щ.д. за 
програми за подпомагане на жертвите на трафик. Властите продължават да изпълняват 
приетия през 2010 г. Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на 
трафик, чрез който те се идентифицират и насочват към специализирани услуги. През 2011 г. 
прокуратурата идентифицира общо 512 жертви на трафик, между които 70 деца, в 
сравнение с 2010 г., когато са идентифицирани 558 жертви, 89 от които деца.  Властите 
са продължили да поддържат 11-те кризисни центъра за деца, станали жертви на 
насилие, които през 2011 г. са осигурили подслон, медицинска и психологическа помощ 
на приблизително 67 пострадали от трафик деца, в сравнение с 2010 г., когато броят им е 
79. Пострадалите от трафик чужденци имат право да получават същата помощ, която 
получават и жертвите от България.  
          През отразения в доклада период българските власти демонстрират значителни усилия 
за превенция на трафика на хора. През 2011 г. те финансират с приблизително 37 000 щ.д. 
различни дейности за превенция на трафика. През месец октомври правителството провежда 
голямата си ежегодна кампания „Трафикът на хора - време за действие”, която през 2011 г. 
възлиза на 27 000 щ.д. и в която са използвани брошури, картички, разделители за книги, 
компактдискове, видео- и аудиорепортажи в по-големите радиостанции и телевизии, външна 
реклама и ребрандиране за целите на кампания на три метростанции в центъра на София. 
Властите освен това са осигурили обучение на 180 учители за провеждането на интерактивни 
дискусии по въпросите на трафика с техните ученици.  

Националната комисия за борба с трафика на хора продължава да изпълнява 
функциите си на държавен център за координация на усилията за борба с трафика. През 
изминалата година шестте регионални комисии под нейната шапка са провели няколко 
кампании за превенция на трафика. През месец юли например местната комисия в Пазарджик 
организира кампания за превенция на трафика в местната ромска общност, по време на която 
са раздадени информационни брошури, тениски и шапки.  

 Властите поддържат мобилни екипи за защита на децата, които идентифицират 
уязвимите бездомни деца. Те освен това са положили усилия за намаляване на търсенето на 
платени сексуални услуги, като в своите информационни кампании са поставили акцент 
върху наказанията за нарушителите. Българското правителство е взело участие в няколко 
регионални конференции и е било домакин на въпросите на трафика с цел принудителен труд 
през месец юни 2011 г., на който са присъствали представители на девет европейски страни.  

В доклада се отправят следните Препоръки към България: да продължи усилията 
си за разследването, преследването по съдебен ред и осъждането на държавни служители, 
замесени в трафик и да гарантира, че виновните няма да бъдат освободени от наказателна 
отговорност; да продължи усилията си за разследването, преследването по съдебен ред и 
осъждането на занимаващи се с трафик лица и да гарантира, че повечето от осъдените 
трафиканти ще излежат ефективни присъди; да продължи да полага усилия, за да гарантира, 
че жертвите на трафик няма да бъдат осъждани за противозаконни деяния, извършени 
вследствие на въвличането им в трафик; да продължи усилията си за ограничаване на 
трафика на хора, включително като провежда дейности за превенция в повече училища, 
в които преобладаващата част от децата са роми; да продължи да увеличава броя от 
насочените от държавни служители жертви за помощ към предоставящи различни услуги 
организации и институции; да приеме промени в законодателството за забрана на съдебното 
преследване на жертвите на трафик заради противозаконни деяния, извършени като пряко 
следствие от въвличането им в трафик. 
               Източник: http://photos.state.gov/libraries/bulgaria/231771/PDFs/tip2013_bg.pdf 20 

                                            
20 http://photos.state.gov/libraries/bulgaria/231771/PDFs/tip2013_bg.pdf 
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             3. Статистически данни от Министерство на правосъдието (МП) за случаи на 
международни отвличания на деца  
             В констатирането, наблюдаването и решението на проблемите, свързани с 
незаконната емиграция и репатрацията на български граждани, в т.ч. и деца извън 
границите на Република България е ангажирано и Министерството на правосъдието. То 
дава обобщена статистика за решения по молби, свързани с Хагската конвенция за 
гражданските аспекти на международното отвличане на деца. Информацията показва 
следното: 

                                 Незаконно прехвърляне и невръщане на деца 

Общ брой молби, по които е работило Министерство на правосъдието 
 по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца  

Година 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Брой молби 33 35 30 21 35 
 

       Източник: Министерство направосъдието:http://www.justice.government.bg/29 

 
 

     VII. ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ В ГРИЖАТА ЗА НЯКОИ КАТЕГОРИИ 
БЪЛГАРСКИ ДЕЦА В ДВИЖЕНИЕ 

 
1. Проблеми на Кризисните центрове за деца - жертви на трафик и 

координацията на мрежата от нституции. Доклад на Българския Хелзинкски Комитет 
Актуална за 2013 година е информацията от специалното проучване и анализ на 

състоянието и проблемите на кризисните центрове, извършено от Българския 
Хелзинкски Комитет (БХК), представени в резюмиран вид в следващия текст:  

В началото на юли 2011 г., пет години след разкриване на първия кризисен център за 
деца, жертви на трафик и насилие в България, БХК представи доклад, озаглавен „Кризисните 
центрове за деца в България – между социалната услуга и институцията“,21 а през 2012 г. БХК 
представи и следващия си доклад - „Кризисните центрове за деца в България през 2013 г.“ 22 
Докладите са резултат от проведен мониторинг на всички кризисни центрове за деца и 
изследване на законодателството и практиката, свързани с дейността им. Целта на 
публикациите е да съпостави функционирането на кризисните центрове с международните 
стандарти за правата на детето. И в двата доклада БХК констатира редица сериозни 
нарушения, основните от които са: неспазване на профила на Кризисните центрове, в които 
освен деца, жертви на трафик и насилие, се настаняват и деца, които са извършители на 
„противообществени прояви“ – джебчийски кражби, проституция, бягства от институции, а 
също и деца със социални потребности; наличието на продължителния престой на децата, 
който води до трайно институционализиране на децата и образователен дефицит. 
Процедурата по настаняване в кризисните центрове за деца, в доклада си БХК определи като  
порочна. В препоръките на организацията се сочи, че детските дела трябва да са приоритетни 
и да се гледат от специализирани детски съдии на територията на цялата страна, трябва да се 
дава ход на делата за настаняване незабавно, така че срокът на настаняване да започва да тече 
от влизане в сила на съдебното решение, а не от датата на реалното (административно) 
настаняване. БХК препоръчва настаняването в КЦ да се използва само като крайна мярка за 
деца, които имат действителна неотложна нужда от психо-социална интервенция, като 
                                            
21 http://issuu.com/bghelsinki/docs/finalen_kc_15 
22 http://www.bghelsinki.org/media/uploads/documents/reports/special/2014-krizisni_centrove.2013.pdf 
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престоят в КЦ трябва да е максимално кратък и да не се допускат повторни настанявания, 
както и последващи настанявания в различни кризисни центрове. Сериозна пречка пред 
ефективната работа с децата, жертви на трафик и насилие е липсата на капацитет на 
социалните служби, които не са в състояние да обхванат всички деца в риск, а 
значителна част от настанените деца няма яснота къде ще бъдат насочени след изтичане 
на престоя им в Кризисните центрове Най-често решение за това се взима от Дирекциите 
„Социално подпомагане“ в последния момент. Настаняването в кризисни центрове да се 
извършва след детайлно проучване на потребностите и състоянието на децата, като престоят в 
Кризисния център трябва да е максимално кратък - до 3 месеца. За несъвършенствата на 
социалните услуги по отношение на децата в движение е показателен и фактът, че някои от 
тях биват държани в кризисен център просто защото няма къде другаде да бъдат приютени, а 
за децата, които напускат Кризисните центрове не се осигуряват дългосрочни грижи и 
стратегия за реинтеграция. БХК счита, че е необходимо да се изгражда диалог и работна 
мрежа между всички институции, които работят с деца, което да гарантира работа в 
екип и очакван резултат – най-доброто за всяко дете във всеки конкретен случай в 
максимално кратки срокове. БХК препоръчва с оглед недопускане на повторно насилие 
или трафик психолозите и социалните работници да продължават да работят с децата в 
зависимост от потребностите им и след извеждането им от Кризисните центрове, както и 
да работят с родителите, роднините или приемните семейства, за да не се прекъсват 
контактите между тях и да се осигури превенция на по-нататъшните рискове за децата. 

 
             2. Проблеми на политиката и програмите за подпомагане и реинтеграция на 
деца – жертви на трафик в България. Доклад на Център за изследване на демокрацията 
            Ценна информация за подпомагането и реинтеграцията на деца, жертви на трафик 
предоставя Центърът за изследване на демокрацията в доклад за международно 
изследване „ Подпомагане и реинтеграция на деца, жертви на трафик. Подобряване на 
политиката и практиката в Европейския съюз.” В него се резюмират основните резултати 
от проведената през 2011 и 2012 г. оценка на политики и практически програми за 
ре/интеграция на деца, жертви на трафик в шест страни на ЕС – Австрия, България, Италия, 
Словакия, Унгария, Швеция. 
 
             Източник:Пълната версия на доклада е поместена в 
 http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=16444.  
 
             За настоящия ситуационен анализ представляват особен интерес изводите в доклада 
„Подобряване на политиката и програмите за подпомагане и реинтеграция на деца – 
жертви на трафик в България“. 
 
            Източник:  публикуван в http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=1646723  
 
           Основни изводи от доклада за проблемите, свързани с трафика на деца:  
 

• България е една от малкото страни в Европа, разработила национален механизъм за 
насочване и подпомагане на жертви на трафик, вкл. деца.  

• В страната функционира мрежа от 14 кризисни центъра за деца, пострадали от насилие 
или жертви на трафик, които имат ключова роля в етапа на междинна грижа.  

• Основният финансов и кадрови ресурс на системата е насочен към подпомагане на 
децата – жертви на трафик в етапа на спешна интервенция.  

• В Националният механизъм за насочване не са разписани насоки за прилагане на 

                                            
23 http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=16467 
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трайни решения за децата – жертви на трафик.  
• В страната не са разработени програми за дългосрочна реинтеграция на деца – жертви 

на трафик.  
• Прилаганите в момента програми за подпомагане на деца – жертви на трафик не 

включват мерки, механизми и ресурси за адекватна работа с родителите.  
• Преобладаващата практика на връщане на децата – жертви на трафик в техните 

семейства при липсата на мониторинг често се превръща в обстоятелство, увеличаващо риска 
от повторно трафикиране.  

• В страната липсва централизирана статистика за жертви на трафик, вкл. деца.  
• Не се провежда мониторинг и оценка на програмите за реинтеграция на деца – жертви 

на трафик.  
 
            Авторите отбелязват, че противодействието на трафика на хора и предоставянето на 
защита и подкрепа на пострадалите стават предмет на целенасочена държавна политика в 
последното десетилетие. В този период българските власти успяват да поставят основите на 
един по-цялостен подход за противодействие на трафика, съобразен в голяма степен с 
международните правни стандарти и практически механизми за подкрепа на жертвите. В 
основните стратегически документи, разработени от българското правителство, като 
ежегодната Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора 
и закрила на жертвите (НППТХ), Националната стратегия за детето (2008 - 2018) и 
ежегодната Национална програма за закрила на детето (НПЗД), трафикът на деца се третира 
като част от общия феномен „трафик на хора“, а децата, пострадали от това престъпление, се 
разглеждат като част от групата на деца в риск. Специфичните нужди на децата – жертви на 
трафик, са отразени в създаването на Координационен механизъм за рефериране и 
обгрижване на случаи на непридружени деца и деца – жертви на трафик, завръщащи се от 
чужбина, в Национания механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик, в 
специализираните кризисни центрове за деца, пострадали от насилие или жертви на трафик и 
в Методическото ръководство за тяхната работа”. Програмите за подкрепа се осъществяват 
при отсъствието на ясна представа за тяхната ефективност и ефикасност по отношение 
групата на децата – жертви на трафик. Причините за това се крият в липсата на 
централизирана статистика и на механизми за наблюдение и оценка на политиките и 
конкретните мерки в тази област. Данните, събирани от различни институции, за обема на 
трафика на деца, способите на въвличане, формите на експлоатация, както и тези за профила 
на децата – жертви на трафик, са несистематични и често противоречиви. Липсват и добре 
систематизирани данни за реинтеграционните мерки, предложени на деца – жертви на трафик 
и техните ефекти за по-пълноценната им реинтеграция. В критичен аспект се споделя, че по 
отношение статута на децата, пострадали от трафик, в наказателното производство в 
България те се ползват с множество права като пълноправни участници в наказателния 
процес – факт, който често води до това, че участието им в наказателното производство и 
произтичащите от него травматични изживявания трудно могат да бъдат избегнати. Децата – 
жертви на трафик нямат адекватна закрила в процеса на разследване и съдебно производство, 
а специализирани правни услуги на практика не съществуват. Осъществяването на ефективни 
мерки по наказателно преследване е от особено значение в случаите на деца – жертви на 
трафик с оглед на честото участие в престъплението на родители и близки. За да се гарантира 
по-добре принципът, според който най-добрият интерес на детето трябва да е водещ във 
всички действия и мерки, предприети в негов интерес, е необходимо да се разработят 
официални насоки за определяне на най-добрия интерес. Необходимо е да се подобри 
правната защита на деца – жертви на трафик. Процесуалните представители на децата – 
жертви на трафик трябва да имат нужната юридическа подготовка, както и да преминат 
специализирани обучения по права на детето и права на жертвите на трафик.  

Наказателното производство следва да включва специални гаранции, за да бъдат 
напълно защитени правата на децата – жертви на трафик. Интервюирането, особено 
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неколкократното привличане на децата – жертви на трафик пред различни органи в рамките 
на производството срещу извършителите, трябва да бъде ограничавано във възможно най-
голяма степен. Трябва да бъдат вложени повече усилия и средства за създаването на 
процедури и изграждането на помещения, подходящи за интервюиране на деца. За да се 
ограничи повторната виктимизация на децата, жертви на трафик, трябва да продължи 
оборудването на специални помещения за разпит, както и оборудването на съдилищата с 
отделни входове за жертвите и извършителите на престъпления.  

 
            Центърът за изследване на демокрацията предлага следните промени (със 
съкращения):  

 Създаване на централизирани механизми за събиране на данни:  
 Препоръчва се разработването от страна на компетентните институции на добре 

съгласувана и централизирана статистика относно трафика на хора, която да бъде основана на 
достоверни данни, събирани от всички ангажирани ведомства, позволяваща категоризация по 
пол, възраст, вид експлоатация, страна на произход и/или дестинация и други. Създаването на 
такава национална база данни трябва да бъде обезпечено с мерки, които да гарантират 
правото на защита на личните данни, включително в случаите на предоставяне на 
информацията от неправителствени организации (НПО), работещи с жертви на трафик. 
Такава база данни ще има ключово значение за анализа на тенденциите в трафика на деца 
(включително методи на въвличане, форми на трафик и профили на жертвите), както и за 
ефективния мониторинг и оценка на политиките за борба с трафика на хора и дейностите за 
подпомагане и подкрепа.  

 
            Създаване на механизми за мониторинг и оценка:   

 Адекватното противодействие на трафика на хора може да бъде формулирано и 
приложено въз основа на анализ на ефективността и въздействието на политиките за 
противодействие на трафика и подкрепа на жертвите. За тази цел трябва да се инвестират 
усилия в изграждането на системи за мониторинг, базирани на надеждни индикатори, които 
да позволяват периодичното наблюдение и оценка на програмите за противодействие на 
трафика.  

 
            По-пълноценно участие на гражданското общество в противодействието на 
трафика:  

 Сътрудничеството между държавните институции и неправителствените организации 
в областта на противодействието на трафика на хора трябва да излезе от рамките на 
формалното участие в консултативни органи. Препоръчително е то да бъде подсилено чрез 
по-редовни тематично фокусирани консултации и осигуряване на по-пълноценно включване 
на гражданското общество в разработването и прилагането на политики и програми, както и в 
мониторинга и оценката им. Устойчивостта на програмите и услугите, предоставяни от НПО, 
трябва да се гарантира чрез по-адекватно финансиране от страна на държавата. 

 
            По-категоричен финансов ангажимент от страна на държавата:  

 Необходимо е да се увеличи финансовият ангажимент на държавата в областта на 
противодействието на трафика на хора като цяло и по-специално в областта на подпомагането 
на деца - жертви. По-пълноценното финансиране на кризисните центрове и съответните 
услуги за настаняване в общността ще доведе до по-високо качество на социалните услуги, 
по-висока квалификация на социалните работници, по-добра грижа за децата – жертви на 
трафик и ограничаване на вторичната им виктимизация.  

 
            Програми за подпомагане и реинтеграция: 
   Основният финансов и кадрови ресурс на системата за подпомагане на деца – жертви 
на трафик е насочен в етапите на приемане, рефериране и кризисна интервенция. Добре 
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разработена е междуинституционалната координация за връщане и прием на деца – жертви на 
трафик, идентифицирани в чужбина. Най-важният етап на реинтеграция, този на трайно 
решение, остава недобре развит и слабо обезпечен.  
 
            Кризисна интервенция:  

 Трябва да бъдат осигурени необходимите финансови и човешки ресурси, както и да се 
осигурят обучения, за да се подобри институционалното сътрудничество на местно ниво и по-
специално това между ОЗД по местоживеене и по кризисно настаняване на дете и Кризисните 
центрове. Трябва да бъде подобрено и сътрудничеството в рамките на местните 
мултидисциплинарни екипи за гарантиране навременното предоставяне на адекватни услуги 
за деца – жертви на трафик. Трябва да бъдат разработени ефективни програми за подпомагане 
на родители и да бъдат взети мерки за по-пълноценното им включване в процеса на 
реинтеграция на техните деца, както на етапа на кризисна интервенция, така и на етапа на 
дългосрочна грижа.  

 
 Достъп до услуги за настаняване:  
 Настаняване на деца – жертви на трафик заедно с възрастни жертви на трафик или с 

деца с противообществени прояви в институциите не бива да се допуска. В случаите, в които 
децата – жертви на трафик се настаняват в домове, предлагащи услуги за деца от различни 
рискови групи, задължително трябва да се провеждат обучения на персонала по отношение 
спецификите на трафика и по отношение нуждите и правата на деца, станали жертва на това 
престъпление.  

 
            Дългосрочна реинтеграция:  

 Към момента преобладаващият подход в дългосрочната реинтеграция на деца – 
жертви на трафик в България включва връщане в семейството. Макар и да отговаря на 
основния приоритет на политиката за закрила на детето, според който интеграцията в семейна 
среда е приоритет на политиката за деца, този подход често се осъществява формално, като не 
води до пълноценна реинтеграция на децата от тази група. Връщането в семейна среда се 
оказва непродуктивно, особено в контекста на липсата на мониторинг на дългосрочната 
реинтеграция и на целенасочени програми за работа с родителите за укрепване на 
родителският им капацитет. Трябва да бъдат разработени ясни и ефективни механизми и 
процедури за дългосрочна реинтеграция на деца – жертви на трафик, както и придружаващи 
механизми за мониторинг. Така ще бъдат ограничени рисковете от повторно трафикиране и 
ще бъдат осигурени условия за по-пълноценно социално включване на пострадалите от това 
престъпление. Препоръчително е да се избягва настаняването на деца – жертви на 
трафик в институции и за целите на дългосрочната реинтеграция да се мобилизират 
ресурси за разработването на услуги в общността и приемна грижа.  

 
            По-енергична политика за предотвратяване на повторно трафикиране:  

 Необходимо е провеждането на задълбочени изследвания, които да установят 
факторите и социалните механизми за въвличане, както и факторите и механизмите, които 
водят до съучастие на семействата в трафика на техните деца. Тези изследвания трябва да 
предложат анализ на преимуществата и недостатъците на връщане в семейството при такива 
обстоятелства. В някои случаи реинтеграцията в семейството може да бъде най-доброто 
решение за детето, дори и семейството да е съучаствало в трафика. При взимането на подобни 
трайни решения обаче съответните институции трябва да са наясно с всички обстоятелства в 
семейството на трафикираното дете и трябва да планират адекватна подкрепа и механизми за 
мониторинг, за да се осигури пълноценна родителска грижа. В други случаи отделянето от 
семейството може да се окаже по-доброто решение. За да се избягнат рисковете от повторно 
трафикиране в такива случаи обаче, трябва да бъдат изградени работещи алтернативни услуги 
за реинтеграция.  
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             В допълнение на гореизложените препоръки е важно да се отбележи, че програмите за 
подкрепа на деца – жертви на трафик биха имали по-цялостен и пълноценен ефект в 
контекста на една по-категорична и реална децентрализация на услугите за деца в страната и 
разработването на широка мрежа от добре обезпечени услуги в общността. Адекватното 
обгрижване на децата – жертви на трафик няма да бъде възможно без пълноценно ресурсно 
осигуряване на дирекциите „Социално подпомагане”, без осъществяването на редовни 
обучения на пряко ангажираните социални работници и на програми за повишаване на 
професионалния им капацитет. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Проблеми във функционирането на Кризисните центрове и грижата за деца – 
жертви на трафик и сексуална експлоатация, настанени в Кризисните центрове. 
Застъпническа платформа на ECPАT Bulgaria - Сдружение „Пренебрегнати деца“  

 
            Още в периода на реализация на проект „Марио 1“ ECPАT Bulgaria идентифицира 
редица сериозни проблеми във функционирането и грижата за децата в движение, настанени 
в Кризисните центрове за деца. Проведени бяха редица изследвания на мнението на 
директори и психолози от центровете и бяха обобщени техните предложения за промени; 
осъществени бяха наблюдения и дискусии с деца, настанени в КЦ в София, Монтана и с. 
Балван - Велико Търновска област; организирани бяха поредица от тренинги и семинари за 
специалистите, работещи в Кризисните центрове. През 2013 г. в Кризисните центрове в 
Балван и София бяха сформирани консултативни детски бордове за установяване на детско 
участие и изслушване на детското мнение за ситуацията в Кризисните центрове и 
достъпността на социалните услуги. Осигурена бе и директна психологическа подкрепа за 
момичетата от Кризисния център – с. Балван и съдействие при психологическата работа с 
децата в Кризисния център - София.  Експертната група по проект „Марио“ изработи редица 
аналитични материали, посветени на проблемите на Кризисните центровде и децата, 
настанени там, които се превърнаха в застъпническа платформа на ECPAT Bulgaria. 
Застъпнически писма бяха изпратени до министрите на отговорните министерства и 
директорите на агенции, а в края на 2013 и началото на 2014 г. аргументирани застъпнически  
материали бяха изпратени до Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и 
спорта и Председателя на Държавната агенция за закрила на детето с апел за спешни мерки и 
обществен дебат по проблемите на закрилата на децата и ситуацията в Кризисните центрове. 
Проблемите на Кризисните центрове за деца и необходимостта от взимане на спешни мерки 
за оптимизиране на тяхната дейност и положението на децата, настанени са предмет на 
дискусия на годишните конференция по проект „Марио 2“ през 2013 г. и 2014 г. 
            Следващият текст е част от аналитично-застъпническите документи на ECPАT Bulgatia 
по проблематиката. 24 
 
            Идентифицирани проблемни области и предложения за предприемане на мерки 
за оптимизиране предоставянето на услугата „Кризисен център” на по-добро ниво 
            1. Съществува практика на т.нар. „смесено” настаняване на деца в Кризисните 
центрове: жертви на трафик, сексуална експлоатация, домашно насилие, трудова 
експлоатация и деца в конфликт със закона се настаняват в един Кризисен център, което е в 
противоречие с международни и национални норми и трябва да бъде прекратено.  В 
допълнение, „смесеното” настаняване изправя специалистите в Центъра пред затруднение да 
прилагат методи на работа с цел адекватно посрещане на специфичните нужди на децата и 
ефективното им възстановяване.  
             Въпреки приетото през 2012 г. Методическо ръководство за предоставяне на социална 
услуга „Кризисен център”, насоката за взимане предвид профила на детето преди настаняване 

                                            
24 Анализът на проблемните области, препоръките и застъпническите послания са изготвени от Лора Лалова, 
координатор на националната Експертна група, функционирваща в рамките на проект „Марио 2“. 



 
 
 

55 
Protect children on the move 

в Кризисен център не се спазва във всички случаи. Една от основните причини за това 
несъответствие е препоръчителният характер на Методическото ръководство.  
 
            Препоръка 1 
            Необходимо е органите по закрила на децата да съобразят и организират 
настаняването в Кризисен център според профилирането, представено в Методическото 
ръководство за предоставяне на социална услуга „Кризисен център”, т.е.  децата да се 
настаняват според профила си в следните Кризисни центрове /КЦ/: 
         - КЦ за деца, пострадали от домашно насилие; 
         - КЦ за деца, пострадали от трафик на хора; 
         - КЦ за деца с девиантно поведение, просещи деца и деца в конфликт със закона  
           Съществена част от тази препоръка е съобразяването с необходимостта от провеждане 
на обучения на социалните работници от Дирекция „Социално подпомагане”/Отдел „Закрила 
на детето” за прилагане на диференциран подход при извършването на настанявания на деца 
в кризисните центрове, съобразен с конкретните причини за настаняването и резултатите от 
извършена внимателна оценка на случая и индивидуалните потребности на детето. 
 
           2. Наблюдава се тенденция да се смесват функциите на Кризисен център с тези на 
институциите за деца от резидентен тип. Тази практика трябва да се прекрати, защото е в 
противоречие със самото понятие за „кризисно настаняване”.  
           Според Методическото ръководство, препоръчителният период за настаняване в 
Кризисен център е 3 месеца, като при необходимост този период може да бъде удължен до 6 
месеца. Въпреки това, този период рядко се прилага на практика. Една от основните причини 
е липсата на подходяща услуга и възможност за настаняване на децата, които трябва да 
напуснат Кризисния център. По тази причина, Дирекция „Социално подпомагане” (като 
отговорен орган) удължава периода на настаняване в Кризисния център до намиране на 
подходящо решение. От не по-малка важност е и фактът, че решението на съда за настаняване 
в Кризисен център може да влезе в сила след административната заповед, издадена от  
Дирекция „Социално подпомагане”, при което не се отчита де факто стартиралия период на 
пребиваване в Кризисен център. 
 
             Препоръка 2  
             Необходимо е Кризисните центрове за деца да функционират като кризисни 
звена за краткосрочно настаняване и непосредствено оказване на кризисна интервенция 
и психо-социална подкрепа. В тази връзка е препоръчително да се оптимизира 
взаимодействието между Дирекция „Социално подпомагане” и съда по настоящ адрес 
на детето, с което да се гарантира спазване на препоръчителния срок за настаняване в 
Кризисен център. 
  
             3. Финансирането на Кризисните центрове може да се опише като недостатъчно, което 
изправя центровете пред затруднение да предлага: 
            - разнообразни здравни, образователни, психологически и социални услуги на децата, 
които да окажат допълнително положително влияние върху възстановяването на настаненото 
дете; 
            - обучения и подкрепа на професионалистите, които работят директно с децата-жертви 
на експлоатация и трафик (например: редовен обмен на добри практики, постоянна 
супервизия и др.) 
            Към момента единният разходен стандарт за услугата „Кризисен център” е 
недостатъчен с оглед на предоставяне на ефективни мерки, базирани на индивидуална оценка 
на потребностите и план за грижа на настанените деца. В някои от кризисните центрове няма 
психолози или съществуват психолози със статут на външни консултанти, които не са в 



 
 
 

56 
Protect children on the move 

състояние да оказват ежедневна подкрепа на децата в ситуация на криза и преживяване на 
пост-травматичен стрес. 
  
           Препоръка 3  
           Необходимо е адекватно финансово обезпечаване на Кризисните центрове, както 
по отношение на финансиране на услуги за децата, така и за обогатяване капацитета на 
специалистите, работещи с деца.  
 
           4. Временният характер на услугата „Кризисен център” за предоставяне на психо-
социална подкрепа не трябва да изключва възможността за дългосрочно планиране на 
процеса на реинтеграция, в който да се включат всички органи по закрила на детето.  
            Координационният механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на 
непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина включва насоки за 
проследяване на случая на всяко дете, настанено в Кризисен център, за период от една година 
с цел предотвратяване на ново въвличане на детето в трафик или извеждане извън страната. 
Предизвикателство е обаче, липсата на конкретни мерки и стъпки, които различните органи 
могат и трябва да предприемат в изпълнение на дългосрочния процес на реинтеграция.  
 
             Препоръка 4  
             Сериозно внимание трябва да се обърне на децата в периода след напускането на 
Кризисния център, като междуинституционалното сътрудничество трябва да продължи 
в посока оказване на допълнителни грижи и услуги на децата с цел тяхното пълно 
възстановяване и реинтеграция. Разкриването на дългосрочни психо-социални и 
рехабилитационни програми и услуги е от съществено значение за възстановителния 
процес на децата-жертви, подготовката им за реинтеграция и развиването на умения за 
независим живот. 
  
              Цели на дейността на Сдружение „Пренебрегнати деца” / ECPAT Bulgaria за 
подпомагане дейността на Кризисните центрове: 
              В своята дейност представителството на ECPAT International (End Child Prostitution, 
Pornography and Trafficking for Sexual Purposes) в България се ръководи и от разбирането за 
изключително важната роля на Кризисните центрове в процеса на предприемането на спешни 
мерки за закрила на децата – жертви на трафик, експлоатация и всякакви форми на 
злоупотреба и насилие, защитата на техните права и осигуряването на адекватна и безопасна 
среда за тяхното възстановяване, както и подготовката им за участие в дългосрочни програми, 
насочени към реинтеграция в семейна или друга подходяща за тяхното развитие среда.  
             В своята няколкогодишна работа с Кризисните центрове, с персонала и децата, 
настанени там, ECPAT Bulgaria установява, че поради липса на държавно финансово 
обезпечаване на належащите здравни, психологически, образователни, квалификационни и 
реинтеграционни нужди на децата, срещу тях се прилага институционална политика на 
закрила, която изобщо не е в полза на най-добрия интерес на детето. Престоят на децата в 
Кризисните центрове на практика се свежда само до тяхното физическо пребиваване в 
Центровете, без да бъдат осигурени необходимите организационни и финансови възможности 
за персонала на Центровете да реализират ефективна кризисна интервенция, качествено 
психологическо обслужване и съвременни, хуманни условия за краткосрочна рехабилитация 
на децата. Не се осигуряват възможности за професионален обмен между специалистите, 
работещи в Кризисните центрове, за супервизия и интравизия, за повишаване на техния 
професионален капацитет. Детското участие почти не съществува в практиката по решаване 
на проблемите на децата,  гласът на децата за тяхното бъдеще не се чува никъде и не се взима 
предвид в процеса на взимане на решения; в повечето случаи децата напускащи Кризисните 
центрове се оставят без последващ контрол и съдействие, а за навършилите 18 години не се 
осигурява последваща социална грижа и настаняване в определен тип заведение.  
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            От институции за опазване на децата в риск, създадени преди години поради 
необходимостта от специална закрила на децата – жертви, както и в отговор на 
международните изисквания и стандарти, Кризисните центрове понастоящем се превърнаха в 
институции от резидентен тип, в които персоналът се чуди как да осигури средства за 
належащите нужди на децата, а самите деца се превърнаха от жертви на насилие, трафик и 
експлотация, в деца – жертви на самата система за закрила на децата, в които не са осигурени 
хуманни условия за кризисна интервенция, психическо и физическо възстановяване и 
социална реинтеграция. В един и същ Кризисен център се настаняват както деца - жертви на 
домашно насилие, сексуални злоупотреби и трафик, така и жертви на експлоатация за 
джебчийство, кражби и грабежи; заедно с тях се настаняват и деца в риск със сериозни 
психиатрични заболявания и отклонения, деца със заразни болести и деца със зависимост от 
наркотици! И още по-лошото е, че за психично и заразно болните деца, както и за наркотично 
зависимите на възраст до 18 години не съществува друга алтернатива за настаняване в 
специализирано заведение в страната и те продължават да съжителстват в Кризисните 
центрове с другите деца – жертви, което поставя децата и персонала на Центровете в сериозна 
рискова ситуация. 
              Директорите, психолозите и социалните работници от Кризисните центрове за деца 
многократно са поставяли техните проблеми на различни форуми, но до момента никоя 
институция не е вникнала в сериозността на рисковата ситуация, съществуваща в Центровете, 
което се превръща в сериозен обществен проблем, касаещ надеждността и качеството на 
услугите за деца. След дългогодишна съвместна работа, финансирана в рамките на 
международни проекти,  специалистите от Кризисните центрове, с които ECPAT Bulgaria е 
работила заедно в името на децата, намериха в лицето на организацията съюзник от 
неправителствената сфера и изразител на техните критични послания, които ECPAT Bulgaria 
като гражданско сдружение и представител на авторитетна международна организация 
превърна в своя застъпническа платформа. Проблемите на закрилата на децата - жертви на 
насилие и сексуална експлоатация, включително и проблемите на функционирането на 
Кризисните центрове за деца многократно са били включвани в застъпнически и аналитични 
материали на ЕCPAT Bulgaria, представяни в международни форуми по проблемите на 
защита на децата - жертви на трафик и експлоатация.  Застъпническо писмо със 
съпровождаща аналитична информация за проблемите на Кризисните центрове и 
положението на децата бе изпратено от ECPAT Bulgaria през изминалите години до всички 
министерства и организации, отговорни за работа по закрила на децата в риск, но отговор с 
желание за диалог бе получен само от Националното Сдружение на Общините в България. 
 
 
              VIII. ЧУЖДЕСТРАННИ ДЕЦА В ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ДЕЦА –
БЕЖАНЦИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ,  КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС 
 
              1. Статистически данни за деца – бежанци в България, пристигащи от трети 
страни 
 
              Към Октомври 2013 г. в Държавната агенция за закрила на детето от началото на 
2013 г. е постъпила информация за 130 случая на непридружени деца-бежанци от 18 
държави. Към този момент в Регистрационно-приемателния център на Държавната агенция 
за бежанците (ДАБ) в гр. София има настанени 58 непридружени деца-бежанци, 2 са в 
Транзитния център в с. Пъстрогор, община Свиленград. В центровете на Държавната 
агенция за бежанците са настанени 2135 деца, като 1624 от децата са на възраст до 13 г., 
511 са от 14 до 17 г. Преобладаващата част от децата са от Сирия /1609/. 
 
              Източник: http://sacp.government.bg/novini/2013/10/09/aktualnata-situaciya-i-konkretni-
merki-i-predlozhe/   
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              Към  ноември 2013 г. в центъра в гр. Харманли са настанени 1586 чужденци, 
търсещи закрила, 1179 от които от Сирия. 373 са децата, 277 от тях от Сирия, 86 от 
Афганистан. Към същия момент в България има 103 деца – бежанци, дошли в страната 
ни сами. 23 са децата без родители в лагера в Харманли, които имат назначени 
служебни настойници. Най-често това са хора от тяхната общност, които също имат деца и 
които са били в обща нелегална група. 
 
             Източник:http://sacp.government.bg/novini/2013/12/19/mehanizm-za-rabota-s-
nepridruzheni-neplnoletni-dec/  
 
             По данни на УНИЦЕФ - България към 1.02.2014 г. непридружените деца-бежанци 
вече са около 200. 
 
             Източник:http://novanews.bg/news/view/2014/02/01/67416  
 
 
             2. Действия на държавните агенции в България, работещи по случаите на деца в 
движение от трети страни. Страни на произход на непридружените деца бежанци. 
 
            През 2013 г. от страна на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) са 
наблюдавани и координирани действията на институциите по 204 случаи на непридружени 
малолетни и непълнолетни деца, пристигнали от трети страни, които не са членки на 
ЕС /183 момчета и 21 момичета от 20 страни по произход/. По-голямата част от децата са 
в процедура за получаване на статут, а само 36 от тях са получили статут на бежанци. 
Децата са настанени в Регистрационно-приемателните центрове; на външни адреси с 
разрешението на председателя на Държавната агнеция за бежанците; в социални услуги от 
резидентен тип или в специализирани институции. 
            
           Пристигналите непридружени деца са от следните страни:  
           - 54 непълнолетни и 13 малолетни деца са от Сирия  
           - 42 непълнолетни и 8 малолетни деца от Афганистан  
           - 22 непълнолетни деца и 1 малолетно дете от Мали  
           - 8 непълнолетни деца и 3 малолетни деца от Ирак  
           - 11 непълнолетни деца от Алжир  
           - 11 непълнолетни и 1 малолетно дете от Кот Д‘Ивоар  
           - 4 непълнолетни деца от Конго  
           - 3 непълнолетни деца от Камерун  
           - 2 непълнолетни деца от Мароко  
           - 2 непълнолетни деца от Египет  
           - 2 непълнолетни деца от Руанда  
           - 2 непълнолетни деца от Гвинея  
           - 2 непълнолетни деца от Пакистан 
           - 1 непълнолетно дете от Нигерия  
           - 1 непълнолетно дете от Еритрея  
           - 1 непълнолетно дете от Гана  
           - 1 непълнолетно дете от Армения  
           - 1 непълнолетно дете от Сиера Леоне  
           - 1 непълнолетно дете от Сомалия. 
           - 8 непълнолетни деца са без гражданство 
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             По данни на Държавната агенция за бежанците (ДАБ),  броят на непридружените 
деца-граждани на трети страни, потърсили закрила по Закона за убежището и 
бежанците е 82 към края на декември 2013 година.   
 
 
              IX. ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЦАТА В ДВИЖЕНИЕ, 
ПРИСТИГАЩИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС 
 
              1.   Проблеми на непридружените деца - бежанци от трети страни 
 
   Специфична група деца, която може да бъде разглеждана в контекста на проблемите, 
отнасящи се до категорията на  децата в движение е групата на децата-бежанци от трети 
страни и в частност тези от тях, които са непридружени от пълнолетни, пристигнали са сами в 
страната, прикрепени са към имигриращи нелегални групи.Тази група деца е ново явление за 
България от средата на 2013 г. Тяхното пристигане в страната породи редица проблеми, за 
които българските власти търсят решения. Усилията на държавата са насочени приоритетно 
към спазване на правата на най-уязвимата група бежанци - децата, за предпазването им от 
физическо и психическо насилие, осигуряването на право на живот, оцеляване и развитие, 
както и превенция за недопускане на дискриминация. 

  Един от основните проблеми е установяването на точната възраст на близо 200 
непридружени деца-бежанци. Те нямат документи и реалните им години не могат да се 
докажат. Част от децата се представят за непълнолетни, въпреки че са навършили 18 години, 
с цел да не бъдат върнати в родината им. Така малки и големи деца - бежанци, които са с 
неизяснена възраст живеят заедно. 

  Друг важен проблем с децата - бежанци е назначаването на 
настойник/попечител на непридружените деца, които са настанени в Регистрационно – 
приемателните центрове. Проучването на семейното положение на тази група деца е много 
затруднено и в някои случаи невъзможно, за да може да се изпълнят разпоредбите на чл. 153 
и чл. 154 от Семейния кодекс. Това затруднява обслужването им, както и правното им 
представителство при получаване на решение за предоставяне на статут и български 
документи за самоличност. В момента, според  УНИЦЕФ-България, никой не представлява 
тези деца процесуално в каквито и да е производства - за придобиване на статут, за 
получаване на мярка за закрила, образование, здравна грижа. На практика децата - бежанци са 
са без представител в страната и всичко, което им се случва е…незаконно”. 25  
 

  В Статия „Чии са децата бежанци без родители“ на телевизия Nova News от 1 
февруари 2014 г. , се описват проблемите на децата - бежанци по следния начин 26: 

„Над 200 са децата от чуждестранен произход, които в момента са сами у нас, без 
родители и роднини. Да тръгнат сам сами през няколко граници е риск, който малко хора 
могат да поемат, особено когато са деца. Те живеят в ужасни условия, често не се хранят 
редовно и оцеляват с около 60 лева на месец. А нашето законодателство не е предвидило 
никой, който да поеме грижата за тях. Около 200 деца, които още нямат 18 години държавата 
нарича непридружени, защото нямат родители и роднини. 

„Никой не се грижи за тях, не се интересува за тях, социалните не ходят да питат ходят 
ли на училище, дали се справят с парите, които получават, какво ядат, дали са облечени”, 
съобщават от Хелзинския комитет. 

„Никой не може да каже и каква е точната възраст на тези близо 200 деца. Нямат 
документи и реалните им години не могат да се докажат. Част от се представят за 

                                            
25 http://novanews.bg/news/view/2014/02/01/67416/  
26 http://novanews.bg/news/view/2014/02/01/67416/ 
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непълнолетни, въпреки че са навършили 18 години, с цел да не бъдат върнати в родината им. 
Така малки и големи живеят заедно“. 

„Никой не ги представлява процесуално в каквито и да е производства - за 
придобиване на статут, мярка за закрила, образование, здравна грижа. На практика те са без 
представител в страната и всичко, което им се случва е…незаконно”, твърдят от УНИЦЕФ - 
България. 
            Някои от бежанците вече са навършили 18 години. Това им позволява да се борят за 
статут и да водят по-нормален живот, като например да са част от отбора по футбол за 
бежанци. 

„Оказва се, че в българското законодателство няма текст, който да посочва коя 
институция може да назначава попечител или настойник, който да представлява тези момчета 
и момичета пред държавата“. 

„Съгласно нашето законодателство настойник или попечител на деца, които нямат 
родители се назначава по реда на Семейния кодекс от кмета на общината. Само, че той не 
съдържа тази хипотеза детето да е чужденец и да е без родители”, обясняват от УНИЦЕФ - 
България. 

Държавната Агенция за бежанците дава следният отговор на въпроса, кой може да е 
настойник или попечител на дете - бежанец от чужбина. „Кметът трябва да делегира права на 
служител от кметството, но те самите казват, че нямат ресурс, тоест ние трябва да им 
предлагаме. Ние, служителите не може да станем попечители. Ще има конфликт на 
интереси”, пояснява представител на Агенцията за бежанци. Отговор продължава да се търси 
и от отдел „Закрила на детето” към Агенцията за социално подпомагане, чиито служители 
присъстват на провежданите интервюта за установяване на самоличността на децата“. 

В хода на проведените работни инициативи с представители на Държавна агенция за 
бежанците /ДАБ/ и други ангажирани институции, бяха идентифицирани значимите 
проблеми, свързани с учредяването на настойничество и попечителство на непридружените 
деца чужденци, търсещи или получили закрила, които пребивават на територията на 
Република България. Този проблем беше поставен и на вниманието на заместник министър-
председателя и министър на правосъдието с предложение за промени в Семейния кодекс, 
които налагат необходимост от създаване на изцяло нов специален режим за назначаване на 
настойници и попечители на непридружените деца, чужди граждани. Това налата да се 
регламентира и кръгът на лицата, между които могат да бъдат назначавани настойниците и 
попечителите, качествата, които следва да притежават лицата, натоварени с настойнически 
или попечителски функции и техните правомощия. 
             
            2.Необходими социални услуги за непридружените деца - бежанци от трети 
страни 
 
            По отношение на децата-бежанци Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД)          
идентифицира  важните  проблеми, които трябва да бъдат решени с взаимодействието 
на всички институции.27 Гарантирането на правата на непридружените деца и децата - 
бежанци в България като особено уязвима група деца е първостепенна грижа и отговорност 
на държавата с приоритет осигуряване на правото им на живот, оцеляване и развитие, 
превенция и недопускане на дискриминация, предпазване от всякакъв вид насилие. През 2013 
година беше вложен изключителен ресурс от страна на ДАЗД за предприемане на редица 
мерки с цел гарантиране на правата на тези деца и техните семейства. 
             Непридружените деца бежанци и децата в бежанските семейства, трябва да бъдат 
включени в образователни и здравни програми, социални услуги; да получат психологическа 
и социална подкрепа за тяхната реинтеграция, защита от уязвимост, правна защита. За 

                                            
27http://sacp.government.bg/novini/2013/10/09/aktualnata-situaciya-i-konkretni-merki-i-predlozhe/  
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предоставяне на психологическа помощ, ДАЗД предоставя кризисни психолози, които се 
подпомагат от преводачи от сирийската общност, за да влязат в центровете и окажат 
необходимата подкрепа. ДАЗД предлага обучението на деца над 10-годишна възраст по 
български език да бъде организирано в центровете, в които са настанени. Необходимо е 
Програмата за изучаване на български език от чужденци да бъде адаптирана за деца. 
Председателят на ДАБ пое ангажимент да проучи възможността за предоставяне на такива 
помещения, а ДАЗД ще разговаря с университетите за възможността студенти – доброволци 
да провеждат тези курсове. Според ДАЗД децата от 7 до 10-годишна възраст трябва да 
получат възможност да се запишат в първи клас в най-близкото училище до центъра, в който 
са настанени, както и да се организират следобедни занимални за допълнително обучение на 
децата-бежанци, посещаващи български училища.  
              Наложителна е промяна в нормативната уредба, която да гарантира бързия достъп на 
децата бежанци до училищата и детските градини, както и сериозна подготовка на 
преподавателите, които ще обучават тези деца. 
              Процесът на интеграция може да бъде стимулиран чрез дейности за социално и 
културно сближаване между децата на бежанците и български деца. ДАЗД планира 
инициативи /концерти, ателиета, спортни състезания/, чрез които деца от центровете, от 
техните общности в България и деца от близките училища и детски градини да бъдат 
стимулирани да общуват между си. 
 
              3. Закрила на непридруженитe деца - бежанци и децата от бежански семейства, 
пристигнали от трети страни в България 
 

  За генерално решаване на проблемите на децата-бежанци ДАБ и ДАЗД спешно 
разработват Координационен механизъм за взаимодействие между институциите на 
централно и местно ниво, който да гарантира по-висока ефективност при осигуряването на 
правата и интересите на непридружените деца. С решение на Националния съвет за закрила 
на детето е предложено бързото разработване на координационен механизъм и план за 
действие за децата бежанци28. Междуведомствена работна група в началото на 2014 г. 
подготвя Координационен механизъм за деца, търсещи или получили закрила, който ще 
бъде обсъден и приет от Националния съвет за закрила на детето (НСЗД). На база на 
този механизъм ще бъде разработен План за действие за работа с децата бежанци, в 
който ще се заложат конкретни стъпки и срокове. Целта е да бъдат подобрени 
координацията и обменът на информация между институциите, работещи с деца-бежанци, за 
да бъдат планирани навременни адекватни действия, отговарящи на потребностите на децата. 

 
            Споразумение за сътрудничество за закрила на децата - бежанци в България 
 

Споразумение за сътрудничество за закрила на децата бежанци е подписано от  
Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Държавната агенция за бежанците 
(ДАБ) на 26.11.2013 г. Председателите на ДАЗД и ДАБ подписаха Споразумение за 
сътрудничество, взаимодействие и обмен на информация в присъствието на 
представителя за България на Върховния комисариат за бежанците към ООН г-н Ролан 
Франсоа Вейл. С подписването на Споразумението двете агенции обединиха усилията си за 
закрила на непридружените малолетни и непълнолетни чужденци и придружените деца-
чужденци, търсещи и/или получили закрила в Република България. Държавната агенция за 
закрила на детето и Държавната агенция за бежанците ще си сътрудничат в подготовката, 
разработването и обсъждането на проекти на нормативни актове и техните изменения и 
допълнения, които имат за предмет правния статут на децата – чужденци в Република 

                                            
28 http://sacp.government.bg/novini/2013/12/10/s-reshenie-na-nszd-se-szdavat-koordinacionen-mehan/  
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България, както и в разработването на национални и международни програми и споразумения 
в областта на грижата за тях. Експертите на двете агенции ще подготвят заедно предложения 
за законово регламентиране на възможността за назначаване на настойник/попечител на 
непридружените малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи и/или получили закрила. 
ДАЗД и ДАБ ще си взаимодействат в случаи, при които са необходими спешни мерки и 
действия, с оглед гарантиране спазването на правата и интересите на децата-чужденци. 

Споразумението дава възможност за достъп на екипи на Държавната агенция за 
закрила на детето в центровете за настаняване с цел наблюдение, оказване на подкрепа, 
предоставяне на консултация за спазване на правата и интересите на децата. Достъп ще 
получат и сформирани под ръководството на Председателя на Държавната агенция за закрила 
на детето екипи от специалисти за кризисна интервенция и подкрепа на нуждаещи се деца-
чужденци. Държавната агенция за бежанците ще осигури регламентиран достъп на 
доброволци, които да обучават деца-чужденци на български език със съдействието на лица, 
владеещи съответния език. За набирането им ще съдейства ДАЗД. 

Държавната агенция за закрила на детето се ангажира с координиране на действиятяа 
по настаняването на деца-чужденци, за които е установен риск, както и за получаване на 
информация за предприетите мерки от компетентните органи по закрила на детето. 

 
 
 

      X. ДЕЦАТА В ДВИЖЕНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СИСТЕМАТА ЗА 
ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ДА ПРЕДОСТАВЯ НЕОБХОДИМИТЕ ГРИЖИ И УСЛУГИ. 
ЕКСПЕРТНО ИЗСЛЕДВАНЕ            

      
            Изследване с експерти от институции и организации, работещи с деца в риск и 

категории деца в движение 
                  През 2013 г. в съответствие с изпълнението на втората изследователска дейност по 
проекта „Марио 2” бе осъществено изследване на мнението на ключови експерти от 
институции и ППО  чрез полустандартизирано интервю по конкретни въпроси, насочени 
към събиране на обобщена информация по следните теми:  
 
                   1. Тематични области за изследване съгласно Методологическото 
ръководство по проект “Марио 2”, валидно за всички основни партньори 
 
                 A. Достъпност и всеобхватност на системата за закрила на детето: 
                 1. Надеждна ли е системата за закрила на детето по отношение на децата в 
движение/децата, които са в риск от опасна миграция? 
                 2.  Съществуват ли минимални стандарти за различните видове услуги за деца? 
                 3. Системата за закрила на детето обхваща ли деца в движение и деца в риск от 
опасна миграция? 
                 4. Какви са правните, административни и практически предизвикателства, с които 
децата в движение се сблъскват при опит за достъп до услугите? 
                 5. Как децата в движение и техните семейства са информирани за наличието на 
услуги? 
                 6. Как се идентифицират, насочват и оценяват случаите на деца в движение? 
                 7.Изготвени ли са съществуващите услуги в съответствие с нуждите на 
индивидуални деца в движение? 
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               Б.  Проактивност: 
               1.  Какви са начините (структури, инструменти, методи) в рамките на системата за 
закрила на детето, които позволяват на експертите да предотвратят неглижирането, насилието 
и експлоатацията на деца в движение? 
               2.  Разчита ли системата за закрила на детето на ресурсите на неправителствените 
организации? Каква е ролята на неправителствените организации?  
               3. Кои механизми на неправителствените организации и държавата работят 
ефективно и кои не по отношение на децата в движение? 
 
                2. Извадка по изследването: 

          Интервюирани бяха 30 водещи експерти от: държавни структури (Държавна 
агенция за закрила на детето (ДАЗД); Министерство на вътрешните работи – Национална 
Дирекция „Криминална Полиция“ - Сектор “Престъпления срещу децата”, Национална 
Дирекция „Гранична Полиция“; Домове за временно настаняване на малолетни и 
непълнолетни (ДВНМН) при МВР; общински структури (Местна комисия за Борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; администрация,); Кризисни 
центрове за деца - жертви на насилие и трафик (директори, психолози, социални работници), 
Комплекси за социални услуги за деца и семейства; НПО. 

           За да се получи отговор на въпросите в посочените главни направления на 
изследването, на експертите бяха зададени конкретни въпроси, които са включени в 
изследванията и на другите национални партньори по проект “Марио 2”, с цел получаването 
на международна картина на явлението “деца в движение”. Количествената и съдържателна 
обработка на мненията на българските експерти показа следното: 

 
            3. Анализ на отговорите на експертите в рамките на интервюто 

                 Въпрос 1 - Какво знаете/до колко познавате услугите за закрила на детето? 
                  
                 Отговорите на експертите могат да се групират по следния начин: 
 
                   а. Много добро, напълно познаване на услугите   
  
                  Един от експертите е съобщил, че работи в държавна структура (ДАЗД), 
осъществяваща контрол относно съответствието между стандартите и предоставяните услуги, 
което му дава възможност за пряк поглед и участие при предоставянето на услуги за закрила 
на децата. 
 
                   б. Добро, напълно познаване на услугите  – в тази категория има 19 посочили 
такива отговори. 
 
                    Това мнение може да бъде илюстрирано със следния отговор:  
                  “Познавам услугите за закрила на детето на високо ниво - както в 
количествено измерение, така и като ниво на постижение на стандартите за 
качество.”  
 
                  в.  Добро, но не напълно познаване на услугите, а само в конкретна област – 
така отговарят 7 от интервюираните. Според експертите услугите за закрила на детето 
се предоставят, както от държавни и общински структури, така и от частни 
лицензирани доставчици, НПО и други, което прави невъзможно познаването на всички 
услуги. Относно проблематиката на изследването, насочено към „децата в движение” е 
важно, че експертите познават предоставяните услуги, които са насочени към децата в 
риск и пострадали от трафик и насилие. Те знаят, че тези услуги се предлагат, както в 
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кризисни центрове и защитени жилища, така и чрез осъществяването на приемна 
грижа, индивидуални услуги, след оценка на потребностите на съответното дете. Тези 
услуги съпътстват и настаняването в институции (услуги от резидентен тип) при 
изчерпване на другите възможности зазакрила на дететао и в съответствие със законите 
на страната.  
 
                   г. Според един от интервюираните, обаче, някои от услугите в определени 
случаи не се предоставят по предназначение, поради различни причини, описани в 
отговорите по други конкретни въпроси от интервюто. 
 

           По този въпрос респондентите са категорични, че познават системата от 
услуги като нормативна база и социална практика, тъй като им е необходима във 
всекидневната работа.              
                  

      Въпрос 2 - Къде се предлагат услугите за закрила на детето? 
                   
                 Според експертите, услугите се предлагат от Отделите за закрила на детето 
(ОЗД), които в България са структури към Дирекциите за социално подпомагане (ДСП), 
които са териториални подразделения на Агенцията за социално подпомагане (АСП) на 
Министерството на труда и социалната политика (МТСП); в някои специализирани 
структури на Министерството на вътрешните работи (МВР) – Детски педагогически 
стаи към Районните управления “Полиция” (ДПС към РУП), Домовете за временно 
настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН). Услугите се изпълняват в други 
структури, базирани към общините – Кризисни центрове (КЦ), защитени и 
наблюдавани жилища, Комплекси за социални услуги за деца и семейство (КСУДС), 
Центрове за обществена подкрепа (ЦОП); специализирани институции (домове за деца), 
НПО и други. Тези услуги се предоставят по местоживеене на детето и предимно в 
общността.  
 
                   В тази връзка типично е мнението на един от интервюираните експерти: 
                   „Услугите се предлагат в различни институции и центрове, в зависимост от 
спецификата на услугата и обекта”. 

            Същевременно в критичен план някои експерти изразяват мнение, че 
предлаганите услуги на са достатъчни и се нуждаят от популяризиране:  
 

          „Освен предоставяните услуги от дирекциите „Социално подпомагане” има 
много други услуги в общността, които не са достатъчно достъпни и не са активни в 
презентирането си”. 

          “Основно услугите се предоставят в общността, но като цяло няма 
равномерно разпределение”.  
 

           Очевидно в сферата на предлагане и предоставяне на социални услуги за 
закрила на децата има още неизползвани ресурси, които означава, че при адекватна 
социална работа биха могли да бъдет предоставяни още и по-различни ефективни 
услуги на нуждаещите се деца, вкл. и на децата в движение. Експертите сочат, че някои 
от услугите в общността, които не се предоставят от държавните общински структури, а 
от други доставчици – например НПО не са достатъчно познати и достъпни за децата, 
поради липса на информация. 
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            Този проблем има и друго измерение в териториален план, който е посочен от 
някои експерти:  

           „Повечето адекватни и устойчиви социални услуги се предоставят в 
областните градове, което до голяма степен възпрепятства ползването им от по-широк 
кръг потребители”.  

 
           Експертите познават структурите, в които и чрез които се предоставят 

социалните услуги за деца, но изтъкват, че съществува проблем за неравномерно 
разпределение на услуги за децата, според големината и териториалното разположение 
на селищата. Този проблем се откроява и в други отговори по въпросите на интервюто и 
сочи, че на територията на страната има малки населени обшини, където няма или в 
недостатъчна степен се предлагат услуги за деца. На практика, децата с проблеми 
трябва да се насочват към други общини, в които съществяа дадена социална услуга и 
по този начин те се отдалечават от семейната си среда. 

            
           Въпрос 3 - Какъв е мандата на услугите за закрила на детето? 
 

     Задаването на този пояснителен въпрос не може да има еднозначен отговор, тъй 
като не отчита многообразието от услуги, които удовлетворяват разнообразни потребности на 
различни групи клиенти с различна времева продължителност. Дори едни и същи деца в 
повечето случаи се нуждаят от различни услуги с различен времеви мандат. При това всяка 
услуга следва да отговаря на различни стандарти и методически указания, които предвиждат 
различни времеви периоди. Услугите се подчиняват и на условието, че тяхното приложение в 
общността, в центъра, институцията и т.н. е регламентирано от различни нормативни актове и 
е подчинено на структури в различни социално-организационни системи, най-често чрез 
държавно делегирани дейности към общините, Отделите за закрила на детето при Дирекциите 
“Социално подпомагане”, НПО и лицензирани доставчици. 

 
Поради изброените обстоятелства, интервюираните експерти дават най-различни 

отговори на дози въпрос по отношение на времевия мандат за предоставяната услуга: те 
отговарят че услугата може да бъде от 48 часа (при полицейската закрила) до 
максимума от 2 месеца престой в Домовете за временно настаняване на малолетни и 
непълнолетни (ДВНМН) с всичките условности на разрешаване на пребиваването там; 
че услугата може да има времетраене от 3 и 6 месеца (при настаняване в кризисните 
центрове за деца и други звена за услуги); услугите могат да бъдат дългосрочни и 
безсрочни - както е при Домовете за деца и юноши лишени от родителски грижи 
(ДДЛРГ). Основният и най-многоброен отговор, посочен от над 2/3 от експертите е, че 
мандатът на социалните услуги за деца продължава във времето в зависимост от вида 
на услугата, в зависимост от спецификата на отделните мерки, съобразени с 
потребностите на детето и и договора за управление на услугата. 

 
 Типичен, но много важен отговор е посочен от един от експертите: 
 „Времетраенето на услугата е съобразно сключения договор за управление на 

социалната услуга, когато тя се предоставя като държавно делегирана дейност или 
съобразно срока на финансиране на проектното предложение, когато финансирането е 
външно”.  
 

Тук имплицитно, както и в отговорите на други въпроси експертите поставят 
проблема за пряката зависимост между предлаганите услуги за деца и тяхното 
финансиране, тъй като: недостатъчното финансиране на предоставяните услуги води до 
ниско качество, несъответствие със стандартите и неотчитане на необходимите времеви 
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мандати; доста често в малките общини липсата на финансиране води и до липса на 
необходимите услуги. Често пъти след приключването на финансирането на даден 
проект на НПО, създадената услуга за деца не може да продължи поради невъзможност 
за финансиране по нов проект, а държавата  и съответната община не могат или не 
искат да поемат по-нататъшното финансиране  и да продължат да предоставят тази 
услуга. В такива случаи се стига дори до закриване или преобразуване на услуги, които 
са необходими за децата  - както през годините са получаваше със закриването на 
приютите за безнадзорни деца, дневните центрове и някои видове резидентни услуги. 
 

Въпрос 4 - Какво знаете/до колко познавате същността на услугите за закрила на 
детето? 
 

Отговорите на експертите по този въпрос смислово съвпадат с отговорите по първия 
въпрос, но подлежат на различно групиране. Описателно услугите за деца (от значение 
напълно за всички дейности, насочени към деца в движение) се предоставят, както следва: 
чрез държавата и общините (най-често като делегирани държавни дейности), чрез смесени 
форми или от НПО. Те се предоставят в центрове (кризисни центрове, дневни центрове, 
центрове за настаняване от семеен тип и др.), комплекси за социални услуги за деца и 
семейства (КСУДС) и други услуги от резидентен тип.  
 
             Соцалните услуги за деца са насочени към индивидуалните потребности на 
детето в неговия най-добър интерес и към решаване проблемите на неговото семейство 
(вкл. и при настаняването в приемни семейства). Предоставяните услуги са различни по 
качество и продължителност, в зависимост от спецификата на случая, регламентирани 
са с различно законодателство и се осъществяват с различни инструментариуми по 
различни стандарти. Същността на услугите и съответната система за  предоставяне на 
социални услуги за деца, вкл. и деца в движение е много добре позната на 
интервюираните експерти, поради спецификата на работата им с деца.  
 
              Типичен, в това отношение е следният отговор:  
            „Смятам, че съм добре запозната със същността на услугите, но е желателно 
подобен тип услуги да търпят постоянно развитие и да се организират по-чести 
обучения на специалистите за запознаването им със съществуващите услуги”.  
              
              Според двама от респондентите обаче, много от услугите, насочени към високо 
рискови деца (вкл и деца в движение) са неефективни и недостатъчни на практика. 
Освен това не е решен въпросът за необходимата и достатъчна грижа в развитие. 
Например след кризисната интервенция в много от случаите не се предоставят 
последващи грижи и услуги след напускане на кризисния център, особено ако 
междувременно детето е навършило пълнолетие. 

 
                Въпрос 5 - Намирате ли системата за закрила на детето всеобхващаща? 
                    
                Според 1/3 от интервюираните експерти системата за закрила на детето е 
всеобхващаща.  
      
                Типичен пример за илюстрация на тази оценка е следният конкретен отговор:  
                 „Случаите, които сме решавали в работата си, са били адекватно разрешени 
на база съществуващата нормативна уредба и възможностите, които системата 
предлага – материална база, механизми, процедури...”.  
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                Но това не означава, че няма проблеми. Един от експертите изразява следното 
мнение: 
                   „Да,  всеобхващаща е  системата за закрила на детето, но е доста разпиляна, 
и се осъществява от много и  различни институции”. 
 
                  Близо ½ от респондентите обаче, смятат, че системата за закрила на детето не 
е всеобхващаща и посочват конкретни аргументи.  
 
                    Представители на тази група експерти споделят следното:  
                  „Системата не е достатъчно гъвкава и в практиката често се случва 
мярката за закрила да не е съобразена с нуждите на детето”. 
                  „Системата не е достатъчно обхващаща - да не кажа, че обхваща  малко 
групи деца. Например, няма конкретни грижи за закрила на деца с психични отклонения, 
за деца, които са ХИВ – позитивни и деца, които са наркозависими”; 
                 „В някои региони на страната системата за закрила на децата е анонимна и 
неработеща”.  
 
                  По същество тези отговори се пряко свързани и със следващата група 
отговори на респондентите - 6 от експертите, според които системата е теоретично 
обхващаща, но практически – не.  
 
                      Експертите изтъкват следните причини:  
                    “В общи линии системата е всеобхващаща по овладяване на кризисни 
ситуации, но в дългосрочен план има още много неща за доразработване и финансиране”. 
                    „Услугите трябва да бъдат по-гъвкави и да се променят лесно спрямо 
потребностите на целевите групи деца”.  
                   “Не навсякъде в страната услугите се разпределени равномерно. На места по 
региони има струпване на много услуги, а в други региони няма никакви услуги”. 
                   
                     В този контекст е и отговорът - препоръка на един от експертите: 
                    “Необходимо е да се подобри комплексността и координацията между 
отделните структури в системата”. 
 
                    Друг интервюиран експерт е поставил проблем, който не е за подценяване, тъй  
тъй като засяга недостига на кадрови ресурси:  
                  “Системата е обхващаща, но няма достатъчно кадри, поради което това води 
до натоварване на служителите, а това от своя страна  води до бързо прегаряне.” 

 
      Въпрос 6 - Какво знаете/до колко познавате същността на услугите за закрила 

на детето? 
 
       Отговорите на експертите по този въпрос смислово съвпадат с отговорите по 

първия въпрос “Какво знаете/до колко познавате услугите за закрила на детето”, но 
подлежат на различно групиране. Описателно услугите за деца (от значение напълно за 
всички дейности, насочени към деца в движение) се представят от експертите като услуги, 
които се реализират чрез държавата и общините (най-често като делегирани държавни 
дейности), чрез смесени форми или чрез НПО. Услугите, според тях се предоставят в 
центрове (кризисни, дневни, ЦНСТ и др.), социални комплекси (КСУДС и др.) и услуги от 
резидентен тип. Насочени са към индивидуалните потребности на детето в неговия най-добър 
интерес и към решаване проблемите на неговото семейство (вкл. и при настаняването в 
приемни семейства). Услугите за деца са различни по качество и продължителност, в 



 
 
 

68 
Protect children on the move 

зависимост от спецификата на случая, регламентирани са с различно законодателство и се 
осъществяват с различни инструментариуми по различни стандарти.  
 
                   Същността на услугите съществуващи в система за закрила на детето е много 
добре позната на интервюираните експерти, поради спецификата на работата им с деца.                   
                    
                    Типичен, в това отношение е следният отговор: 
                  „Смятам, че съм добре запозната със същността на услугите, но е желателно 
подобен тип услуги да търпят постоянно развитие и по-чести обучения на 
специалистите”.  
 
                  Според двама от респондентите обаче, много от услугите, насочени към високо 
рискови деца (в движение) са неефективни и недостатъчни на практика. Освен това не е 
решен въпросът за необходимата и достатъчна грижа в развитие. Например след 
кризисната интервенция в много от случаите не се предоставят последващи грижи и 
други услуги след напускане на кризисния център, особено ако междувременно детето е 
навършило пълнолетие. 
 
                 Въпрос 8 - Смятате ли, че системата за закрила на детето е лесно достъпна? 

 
           В отговорите на този въпрос над половината от експертите категорично 

заявяват, че системата е достъпна до всички деца.  
            
           Но дори и при и тази група експерти, уверени в своите отговори се очертава 

съществуващ проблем:  
         „Системата е лесно достъпна, но недостатъчно позната от хората, които 

могат да се възползват от нейните услуги.” 
 
           Значително по-малка е групата експерти, които смятат че системата само отчасти 

е достъпна, като посочват конкретните причини за мнението си:  
         „От гледна точка на процедурите – да, системата едостъпна. . По-достъпна и 

ефективна е системата обаче, при идентифицирането и оценката на случаите и по-
малко ефективна и достъпна - през времето на водене на случаи и дългосрочното им 
проследяване”. 

 
          Според петима от интервюираните системата е недостъпна за децата  в някои 

от населените места, както и за децата от други етноси.  
           
          „Системата е достъпна не за всички етноси и не във всички населени места”. 
 
            Тези отговори пряко кореспондират с отговорите на следващия въпрос от 

интервюто. 
 

               Въпрос 9 - Насочена ли е системата за закрила на детето към нуждаещите се? 
 

         Според 2/3 от интервюираните системата за закрила на детето е изцяло 
насочена към нуждаещите се от нея!  

 
         Това мнение може да се илюстрира със следния отговор:  
         „Услугите се развиват съобразно идентифицираните потребности, а 

законодателството се преразглежда и актуализира според предизвикателствата”. 
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         Останалата една трета от експертите обаче, не споделя това мнение напълно, като 
посочва конкретни проблеми:  

        „Твърде често системата за закрила на детето обслужва нуждите на 
институциите, а не интересите на детето”.  

        „Има сериозни пропуски в законодателството, които създават 
административни пречки пред социалното подпомагане”. 

      „ Да, системата е насочена към децата, но влияние има и човешкият фактор - 
дали има желание за работа с децата и т.н.”. 

 
                 Въпрос 10 - Ефективни ли са мерките на системата за закрила на детето? 

 
           Това е основен въпрос за изследването с експерти по проект “Марио 2”.  В 

отговорите на този въпрос от интервюто, една трета от респондентите твърдят категорично, 
че мерките, предвидени и прилагани в системата за закрила на детето са ефективни. 

 
              Но около половината от експертите смятат, че мерките на системата за 

закрила на детето са отчасти ефективни. 
              
              Това мнение което може да се илюстрира със следните отговори:  
             “Мерките няма как да са ефективни при всички случаи…Има и такива случаи, 

при които не са”.  
             “Да, мерките са ефективно, но не са достатъчно дълготрайни за постигане 

на пълни резултати и до отпадането на необходимостта от закрила и подкрепа“. 
 
              За настоящият анализ от особена важност са, макар и малко на брой, 

отговорите, според които мерките в системата не са ефективни. От тези твърдения 
могат да се направят необходимите изводи за подобряване на самата система и 
повишаване на ефективността на мерките. 

  
            Това мнение може да се подкрепи със следните отговори на експертите: 

                 “Не! В много случаи има неадекватни и неефективни мерки”. 
                 “Опитът ми показва, че се работи “на парче” и след при настаняване на 
детето някъде в някакво звено случаят се неглижира!  
                “Твърде често мерките за закрила на детето се приемат от децата като 
рестриктивни.”   
 
                  Въпрос 11 - Знаете ли дали съществуват специализирани стандарти за закрила 
на детето, насочени към определена група деца? 
 

            На този въпрос повече от половината интервюирани експерти са отговорили  
положително, тъй като в ежедневната си професионална работа работят по тези 
стандарти, включително и с деца в движение. 

 
           Илюстративни мнения на експерти: 

                 “Да, има координационни механизми за деца жертви на насилие и 
непридружени деца, както и мерки за ограничаване на напускането на страната от 
деца, които са били жертви на трафик”. 
 
                 Някои от стандартите са утвърдени с нормативни актове от ДАЗД, АСП и други 
институции, а в други случаи се работи по международно утвърдени минимални стандартни 
правила, които често са залегнали в методически указания:  
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                 “Да, стандарти има и дори в момента се разработват различни видове 
стандарти за услуги”. 
                “Да, за деца в риск, за деца в ситуация на трафик и други случаи има 
стандарти”. 
                 “Специализираните стандарти са насочени към децата със специфични нужди 
и потребности”.  
 
                  Същевременно един от експертите е посочил, че има сфери, за които не са 
регламентирани задължителни или препоръчителни стандарти:  
                  “Стандартите по-скоро са насочени към децата изобщо. Изключение - за децата 
със специални образователни потребности и деца с увреждания”. 
 
                    До голяма степен този отговор кореспондира и с отговорите на петима от 
експертите, които отговарят, че не знаят за съществуването на специализирани 
стандарти: 
                  “Не мисля, че има стандарти за определени групи деца! Стандартите са общи 
за всички социални услуги за деца. Смятам, че за всяка социална група трябва да има 
разработени отделни конкретни стандарти, отнасящи се до определената група”. 
 
                    Този експертен отговор е особено важен за перспективите на социалната 
работа по закрилата и предоставянето на услуги за децата в движение – обект на 
проекта “Марио” 2 ! 
 

   Въпрос 12 - Какви категории деца попадат в обхвата на системата за закрила 
на детето? 
 
                   Отговорите на този въпрос показват високата компетентност на 
интервюираните български експерти по отношение на социалната практика по закрила 
на детето у нас. Естествено най-голяма е групата от експерти, които са  посочили, че 
системата за закрила на детето в България е насочена към всички деца, нуждаещи се от 
помощ и подкрепа и особено към децата в риск, стриктно определени в Закона за 
закрила на детето (ЗЗД).  

 
             В същото време някои експерти правят следното пояснение:  
            “Деца в риск – това е широка дефиниция. В нея могат да попаднат много деца, 

а в същото време някои от тях да не бъдат обхванати” . 
 
             Втората по големина група експерти фиксира като обект на системата за 

закрила на детето само категорията деца в особено трудни обстоятелства и 
неравностойно социално положение. Тук попадат и децата в движение. Към тях 
подходът на системата изисква определени условия. 

             
             Илюстративни мнения: 
            “Системата обхваща само такива деца, за които е подаден конкретен сигнал 

или се е случил значим инцидент. Това се случва при децата, жертви на насилие, 
сексуална експлоатация и трафик, скитащи, безнадзорни (на улицата), просещи и т.н.” 

           “В обхвата на системата попадат най-различни категории деца – жертви на 
трафик, експлоатация, деца със социални и други потребности, след преживяно 
насилие, деца в конфликт със закона, деца в и от институции и други.”  
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Въпрос 13 - Съществуват ли категории деца, които са изключени от системата 
за закрила на детето? Ако да, кои са те и защо са изключени? 

 
          Отговорите на този въпрос от интервюто заслужават специално внимание, с 

оглед постигането на стратегическите задачи на проекта “Марио” 2.  Около половината 
от експертите отговарят, че няма такива категории деца, които да не са в обхвата на 
системата.  
 

          Но останалите интервюирани не са толкова категорични. В своите отговори те 
фиксират “празноти” и проблеми на системата от грижи и услуги за децата в България, 
засягащи и децата в движение, които следва да се имат предвид продължаването на 
практическите дейности по реализацията на проекта. 

          
           “В малките общини липсват услуги. За случаите с деца със смесена 

проблематика липсва адекватна диференциация на мерките и услугите за закрила”.   
            “Органите по закрила на детето реагират най-често на подаден сигнал. Няма 

достатъчно програми, ориентирани към превенция “на терен”.  
            “Децата с чуждо гражданств не са вклчючени в системата за закрила на 

детето”. 
              “В системата не се обхващат деца, за които не е постъпила информация в 

орган по закрила”. 
             “В системата за закрила на детето не са включени различни маргинализирани 

групи.деца, както и деца с различна сексуална ориентация”. 
            “Деца, които са жертва на тормоз от други деца в училищната среда често 

остават невидими за организациите, осъществяващи закрила.”. 
 
                  Въпрос 14 - Смятате ли, че настоящите стандарти за закрила на детето 
работят? 

 
          Този въпрос смислено дублира съдържанието на предишни въпроси, поради което и 

отговорите на интервюираните експерти са идентични с предходни отговори.  
 
           Естествено, че повече от половината респонденти отговарят утвърдително, че 

стандартите за закрила на детето работят. Все пак отделни експерти посочват проблеми, 
свързани с координацията на международно ниво при приложение на приетите 
стандарти, както и факта, че някои от стандартите не работят добре или въобще  
липсват. 

           
          “Нормативната уредба е добра, съществуват достатъчно възможности за 

закрила на децата, но не във всички случаи се постигат оптимални резултати”. 
 
            При това, според мнението на един от експертите: 
           „Стандартите не работят добре, защото институциите, организациите и 

специалистите, отговорни за тяхното прилагане “прекалено са се натоварили с 
административни задължения”.  

 
            А един от експертите прави следното ценно предложение:  
           “Необходимо е изработването на стандартите да бъде обвързано с 

практическите нужди на децата и служителите, които се грижат за тях”. 
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            От особена важност за бъдещото усъвършенстване на стандартите и следното 
мнение на един от водещите експерти:  

           “Стандартите за закрила на детето работят, но начинът на контрол е 
насочен по-скоро към администрирането, а не към ефективността на системата” 

 
Въпрос 15 - Какво знаете/до колко познавате същността на тези стандарти? 

 
                 Отговорите на интервюираните експерти показват, че същността на 
стандартите за социална работа, закрила и грижи за деца  в риск и в частност за децата 
в движение се познават добре от хората от практиката, защото според 19 от тях те са им 
необходими във всекидневната им работа. 

 
 “Познавам добре стандартите. Те спомагат за предоставяне на социалните 

услуги в общността”. 
 
    Стандартите се познават добре и като изисквания със съответните критерии за 

съответствие и ефективност; като цели и начини на приложение. Те подпомагат 
психичното и социално стабилизиране и интеграция на децата в обществото и 
семейството. В някои от отговорите се споменават и конкретни стандарти, както и 
такива стандарти, приложими в контекста на основните за България координационни 
механизми за обгрижване на непридружените деца и за децата в конкретна рискова 
ситуация.29  

     
С оглед по-конкретното изясняване на проблемите, свързани с обгрижването и 

предоставянето на адекватни услуги за децата в движение, в интервюто за експерти са 
включени и няколко ключови въпроси, свързани с пряката им дейност с децата, както и за 
получаване на техните мнения, идеи и предложения за подобряване на системата и 
социалната работа, насочена към децата. 
 
               Въпрос 16 - Колко деца попадат в обхвата на съществуващите услуги за закрила 
на детето? 
 
  Отговорите на този въпрос са най-разнообразни, тъй като всеки от експертите е имал 
предвид само своята пряка сфера на работа. 
 
             Отговорите на този въпрос отново експлицират проблема с липсата на 
достоверна и всекидневно актуализирана база данни за децата в риск и особено за 
децата в движение в национален мащаб. Действително в ДАЗД и донякъде в НСИ се 
събира и обобщава информация веднъж годишно, но това не е достатъчно за 
всекидневната работа и постоянен мониторинг на процесите и явленията в сферата на 
закрилата и предоставянето на услуги за деца.  
 
             Поради това една трета от интервюираните признават, че не разполагат с 
необходимата им информация. Останалите отговарят, че годишно през техните 
центрове или институции преминават от 5 до 15 деца, а при други са повече от 30 или 
100. Според част от експертите броят е неопределен (непостоянен) тъй като това са деца 
                                            
29 Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца-жертви на трафик, 
завръщащи се от чужбина от 7 декември 2010 г. и Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи 
на деца жертви или в риск от насилие и взаимодействие при кризисна интервенция от 15.03.2010 година. 
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в риск и броят на отделните случаи е непостоянен, зависи от различните потребности и 
проблематика, както и от идентификацията им от съответните Отдели за закрила на 
детето (ОЗД).  
 
              Един от експертите, обаче, е обобщил сериозен проблем:  
 
             “Децата са много и все повече ще стават техните нужди от закрила и услуги,  
защото системата и нейните структури не са в състояние да ги обхванат напълно“. 
 

  Въпрос 17 - Какви са правните, административни и практически  
предизвикателства, с които децата в движение се сблъскват при опит за достъп до 
услугите? 
 
              Този въпрос също е един от ключовите и основен за идентификация на 
съществуващите проблеми, както и за намиране на техните решения. Само четирима от 
интервюираните са споделили, че няма никакви пречки пред децата в движение за 
достъп до услуги. Всички останали посочват различни трудности от обективен и 
субективен характер.  
 

Първата група проблеми, които посочват експертите са от кадрово и 
институционално естество: недостиг на систематизирана и оперативна информация; 
некомпетентност и незаинтересованост; липса на професионализъм; наличие на 
предубедено негативно отношение; неглижиране на проблемите; неизяснени финансови 
отговорности, съпроводени с недостиг на средства; затормозен контакт между 
институциите. 

 
Втората група проблеми са свързани с недобре работещи механизми за 

предоставяне и ползване на услуги: липсват услуги за деца от трети страни, попаднали в 
България (проблем, извън насочеността на проект “Марио”, който изисква специално 
внимание и решение чрез специален международен проект, предвид нарастващите 
емигрантски потоци от деца бежанци към България); липсва индивидуален подход и 
услуги, в зависимост от етнически, географски и геополитически фактори; липсват 
средства за репатриране; липсва информация къде да бъде настанено конкретно дете 
след пристигането му на летището след репатриране и други проблеми.  

 
“За децата от трети страни държавата и НПО трябва да положат усилия за 

създаването на специализирани услуги за тези деца”. 
            “Наблюдава се тромавост на системата и неотчитане на желанията и 
нуждите на децата. В случая се получава така, че детето следва услугата, а трябва 
услугата да следва потребностите на детето”.  

 
Третата група проблеми обхваща  административно-битовите и правни пречки 

пред децата за използване на конкретна услуга: няма добре действащи механизми при  
трудно установяване на самоличността на детето и потребността от издаване на 
документи; проблеми има с адресната и паспортна регистрация на децата; трудно e (или 
не се практикува) осигуряването на защита по време на дела; не се избягват 
травмиращите срещи с участниците в административни и наказателни процеси, чрез 
въвеждането например на законово уредени, щадящи детето-свидетел процедури, при 
които да бъдат разпитвани само веднъж в определена, специализирана за това 
обстановка (помещение); липсва последваща закрила след изчерпване на услугата; 
невъзможно е самите деца да поискат съдействие без посредничеството на възрастни; 
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има проблеми с настаняването на деца със специфични потребности (увреждания, 
нетрадиционна сексуална ориентация, мигранти от трети страни) в съответните 
заведения.  

 
Четвъртата, много сериозна група проблеми, е свързана с нежеланието на самите 

деца да ползват услуги и отказа им от достъп до услуги. 
     
      Всички тези обобщени проблеми  предполагат изработването на стратегически 

решения и тяхното прилагане в съществуващата социална практика по оказването на 
услуги за закрила на детето. 
 
            Въпрос 18 -  Кога се наблюдават тези предизвикателства? 
 
            Като пояснение и конкретизиране на предходния въпрос за това какви са правните, 
административни и практически предизвикателства, с които децата в движение се 
сблъскват при опит за достъп до услугите, отговорите на експертите очертават най-
разнообразна картина, която може да се оформи в няколко групи предизвикателства. 
 
            Към първата група предизвикателствата, експертите очертават такива, които са 
извън периметъра на целите на Проект “Марио” относно движение на децата от страни 
извън ЕС пристигащи в страни от  ЕС: тук експертите считат, че предизвикателствата 
за достъп до социалните услуги се появяват при пристигането на деца в движение от 
трети страни в България като мигранти и бежанци.  
 
              Втората група отговори е свързана с етапите на обгрижване и предоставяне на 
услуги след пристигането на български деца в движение от чужбина в България: 
предизвикателствата са свързани с безизходицата още след пристигане на детето на 
летището; с осигуряването на здравно обслужване на децата; с настаняването и 
организирането на грижи за деца със специални потребности (физически увреждания, 
психични и др. проблеми).   
      
              Третата група предизвикателства е свързана с липсата на достатъчно 
информация и координация между отговорните институции и неспазването (или 
липсата) на предвидени за случая процедури; липсата на достатъчно специалисти, 
работещи по проблематиката; разбирането, че “винаги, децата се възприемат като 
обекти на въздействие, а не като субекти със собствени желания, потребности и 
интереси”.  
 
              Четвъртата група предизвикателстава, според експертите, касае самите деца: 
това са случаите, в които децата не желаят и отказват достъп на услуги и настанявания; 
неумението на децата да ползват услугите и липсата на информация за децата, какви 
социални услуги съществуват за тях. 
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               Въпрос 19 - Знаете ли за съществуването на изчерпателна документация/инфор-
мация30 свързана с услугите за закрила на детето? 
   
           Отговорите на този въпрос могат да се структурират в три групи мнения.  
 
           Първата група мнения, около ¼ от експертите, са дали категоричен положителен 
отговор, че са запознати със съществуващата документация за услугите за децата. 
  
              Илюстративен отговор: 
              “Да, аз и моите колеги познаваме съществуват критерии и стандарти; 
познаваме нормативната  уредба – Закона за закрила на детето, Закона за лицата и 
семейството, Наказателния кодекс и др.; познаваме Конвенцията на ООН за правата на 
детето, вътрешните нормативни актове, методиките и други документи” . 
 
              Втората група експерти твърдят, че познават частично такава 
документация/информация, като отбелязват в същото време и конкретния недостиг на 
определена информация за услугите за деца в България  
 
              Илюстративен отговор: 
            “Може да се желае повече от съпровождащата информация и документация  - 
например да се създаде карта на услугите в България, която да се обновява периодично”.  
 
                Според третата група експерти, няма изчерпателни данни за наличието и 
съдържанието на социалните услуги за деца, предлагани в страната. Очевидно, това е 
сериозен проблем, който засяга, както  специалистите, така и родителите и децата като 
плзватели на услугите. 
 
                Илюстративни отговори: 
               “Не познавам достатъчно документацията за социалните услуги за деца. 
Актуалните данни за услугите за деца не са достъпни. Не съм наясно дали някоя 
институция ги актуализира”. 
               “Не съм запозната с място, където да е публикувана пълна информация, за 
социалните услуги за децата, която да е обобщена от всички институции и 
организации” .   
 
                 Въпрос 20 - Изработвали ли сте/участвали ли сте в изработването и 
приложението на тези документи? 
 
                 За доброто ниво на компетентност и професионализъм на интервюираните 
експерти може да се съди по факта, че ½  от тях отговарят, че са участвали в 
изработването и обсъждането на приложението на тези документи. А почти всички – в 
прилагането им. Един експерт е съобщил, че е участвал “на ниво работни срещи и 
проучвания сред теренните работници”, а само шестима не са имали никакво участие. 
 
 

                                            
30 Документацията/информацията включва всички официални публикации, описващи 
организацията/структурата, нейния мандат, постигнатите резултати и промяна, др. От особена 
важност са отчетите и ръководствата, които описват методите на работа, включват описание на случаи 
и статистика. 



 
 
 

76 
Protect children on the move 

                Въпрос 21 - Има ли Вашата организация определен бюджет за дейности в 
сферата на закрила на детето? 
 
                Отговорите на този въпрос не носят достатъчно достоверна информация, 
подходяща за обобщени изводи. Около 1/3 от интервюираните не са запознати с 
финансирането на дейностите, които изпълняват. Според още толкова експерти, 
организацията им не разполага със собствен бюджет. Най-често дейностите са 
финансирани от държавния бюджет, като делегирани към общините дейности; 
финансирани са от различните министерства и ведомства; други дейности са 
финансирани по проекти, най-често от международни организации. Много експерти 
обаче се оплакват, че средствата им за дейност не са достатъчни. 
 
                Въпрос 22 - Ако да, в какъв размер е този бюджет? 

  
          Този въпрос явно е предвиден да изясни предходния, но информацията по него 

също е минимална и не позволява обобщени изводи в национален мащаб. Повече 
отговори са в параметъра на непознаване на размера на финансирането или се изразява 
в общи отговори, че това са държавно делегирани дейности в размер, съобразен със 
стандартите за необходимите средства за брой потребители. По тази причина бюджетът 
не е конкретен, а е сформиран според наличните възможности и потребности. 

          
          Илюстративни отговори: 
        “Бюджетът се формира на база бройки деца. Издръжката на едно дете е 

приблизително 7500 лева. За кризисния център за деца, годишният бюджет е над 150 000 
лв. при капацитет на  центъра 22 деца. В тази сума се включват и заплатите на 
работницте, разходи за охрана, режийни разноски, храна и т.н.” .  

 
      “За Център за работа с деца на улицата бюджетът е приблизително 50 000 лв. на 

година и се отпускат други, специфични за всяка конкретна форма средства, разчетени 
на базата на брой потребители, като например: по 600 лв. на месец за настанено дете 
при капацитет на услугата от 8 места. Абсурдно е, че паричните средства при нас се 
отпускат на брой потребители.”  

 
           Като цяло проблемът с финансирането е проблем както на държавата, така и 

на НПО в България. И не само, че не достигат средства, но липсва и обобщена 
централно информация за отпусканите и усвояваните средства за предоставяне на 
услуги за деца, както и оценка на ефективността на тяхното изразходване. 

             
                  Въпрос 23 - Желаете ли да споделите допълнителна информация? Например, 
смятате ли, че услугите работят ефективно по отношение на маргинализираните деца, 
като тези в движение, или смятате, че могат да се предприемат различни мерки?  
 

             Като заключение по тематиката, в края на интервюто на всички интервюирани 
беше зададен и финален въпрос, конкретизирящ тяхното мнение за мерките за децата в 
движение. Споделените мнения могат да се групират в следните групи: 

 
                  Услугите за деца работят ефективно, но в известна степен и в някои 
направления. 
                “Да, услугите работят ефективно например по отношение на 
проституиращите деца. 
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                 Услугите за деца не работят достатъчно ефективно.                                                                                                                                                                                                  
 
      Илюстративни отговори: 

                „Териториалният принцип на услугите за деца не е ефективен - детето се 
движи и сменя службите, които се грижат за него, както съответно и служителите, 
които работят с него.” 
                ”Услугите за деца не са достатъчно ефективни по различни причини. 
Основните слабости са свързани с липсата на професионални принципи, с липсата на 
категорично прилагане на държавната политика – като принципи за работа, с липсата 
на неефективна система за контрол и мониторинг и др.”. 

 
                 Системата и услугите имат нужда от развиване, обогатяване и 
усъвършенстване по отношение на: актуализация на наредбите, финансово и кадрово 
обезпечаване, използването на различни ефективни методики за работа с 
маргинализираните групи деца. 
  
                 Илюстративни отговори:   

    “Смятам Кризисните центрове, Центровете за обществена подкрепа (ЦОП), 
Комплексите за социални услуги за деца и семейства (КСУДС), общностните 
модератори и др. за ефективни, но не добре подкрепени”. 

   ”Могат да се предприемат допълнителни ефективни мерки за наказания на 
 родителите, които поставят децата си в риск за техния живот, здраве и развитие”. 

 
           Системата за услуги за деца се нуждае от по-силно взаимодействие между 
институциите и всички звена в системата за грижи и услуги. 

         
           Илюстративни отговори: 
           “Необходимо е подобряването на координираността между отделните 

 структури в системата”. 
    ”Услугите работят добре там, където хората от различни институции  

могат да си партнират добре в интерес на детето.”; 
 
                 За по-голяма ефективност на услугите за деца е необходимо: повишаване 
квалификацията на кадрите, постоянна обмяна на опит и добри практики между 
специалистите. 
                     
                 Илюстративни отговори: 
                ”Необходимо е да продължи практиката за провеждане на семинари между 
различни институции и НПО от различни региони, защото добрите контакти са 
предпоставка за качествена работа в интерес на децата”. 

 
           За финал на интервюто на експертите бе предложено да споделят съвсем 

свободно свои мнения, засягащи всички аспекти на обсъжданата тема. Няколко от 
респондентите използваха тази допълнителна възможност и споделиха изключително 
важни, обобщаващи мнения, които са ценни за по-нататъшната работа по проект 
“Марио” 2.  
                   Тези мнения следва да бъдат възприемани като своеобразни изводи и 
препоръки: 

              “Трябва да се лобира пред ЕС за създаването и спазването на единни правила 
и координационни механизми между държавите членки за действия при случаи на 
трафик и незаконна миграция”. 



 
 
 

78 
Protect children on the move 

             “В държавите (включени в проекта) да се създадат бази данни за децата в 
миграция (движение), които да проследяват движението на децата от държава в 
държава и ползването на социални услуги в общността на страните от ЕС”. 

 
             „Усъвършенстването на регламента по отношение на правилници, 

нормативи, стандарти не винаги води до подобряване качеството на услугите, ако не е 
съобразено с реалната практика и нейните изисквания”. 

 
             “Изглежда има сериозен кадрови проблем на всяко едно ниво в системата, 

което води до затруднено сработване, въпреки относително адекватната нормативна 
база”. 

            “Има нужда от подобряване на координацията между институциите и по-
точно детерминиране на функциите на участниците в случаите с деца-жертви на 
насилие и трафик.”. 

 
           “Трябва да се уважава работата на всеки един специалист и да се търсят 

начини за подобряване на услугите чрез финансиране, популяризиране и активно 
включване на всички държавни и неправителствени организации по проблематиката, 
както и да се намират начин за привличане вниманието на гражданското общество”. 

 
         “Да се осъществувя по-добра информираност на децата, настанени в 

институции (и други звена на системата) относно перспективата на услугата и 
тяхното бъдещо развитие.” 

 
               Всички тези отговори пряко кореспондират с целите на проект “Марио 2” и 
дават информация за необходимостта от промени н документалната база и практиката 
на предоставянето на социални услуги за деца, вкл. и деца в риск, сред които и децата в 
движение в страната и извън нея. 
 
 

          4.  Основни изводи от изследването с експерти за системата за закрила на 
детето и социалните услуги за децата в движение 

        
          Като обобщение на дискутираните въпроси с интервюираните експерти от България, 

могат да се направят следните основни изводи: 
 

                4.1.   По отношение на достъпността и всеобхватността на системата за закрила 
на детето: 
                4.1.1. Надеждна ли е системата за закрила на детето по отношение на децата в 
движение/децата, които са в риск от опасна миграция? 
 
              Системата за закрила на детето в България е развита, достъпна и надеждна, но 
все още не се прилагат в достатъчна степен добри практики за нейното действие по 
отношение на децата в движение и децата в риск от опасна миграция. Системата като 
цяло е надеждна по отношение на някои групи деца в движение, но все още не 
достатъчно адекватна, актуална и всеобхватна, за да следва непрекъснатото 
изменящите се тенденции и проблеми в движението на децата в страната и извън нея. 
Налага се необходимостта от постоянно актуализиране на знанията и методите на 
работа, информационно, финансово и кадрово осигуряване на системата. Налага се и 
широко информиране и популяризиране на системата за закрила на детето и нейните 
институции, както и информация за полезността на предоставяните социални услуги в 
името на най-добрия интерес на детето. 
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               4.1.2. Съществуват ли минимални стандарти за различните видове услуги за 
деца? 
 
              Налице са стандарти и критерии за предлаганите услуги за деца, включени в 
Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, но за някои 
маргинализирани групи деца (вкл. и за категорията “деца в движение”) няма специално 
утвърдени стандарти, както и минимални стандарти за същата група и за тях се 
прилагат съответните общите стандарти и социални услуги за всички деца, 
съществуващи в нормативните документи и институционалната  практика. Необходимо 
е по-точно изясняване на същността на явлението „деца в движение“; актуализиране на 
отделните стандарти за услугите, приложими за специфични групидеца в риск; нужно е 
ясно диференциране на стандартите от гледна точка на потребносттите на конкретните 
деца в движение. В съществуващата Наредба за критериите и стандартите за социални 
услуги за деца се определят изискванията за „качество на социалната услуга и 
осигуряването на  безопасна и сигурна среда за децата и защита на техните права и 
интереси, както и повишаване на общото им благосъстояние; осигурява се база за по-
добро качество и достъпност на социалните услуги за деца“. Наредбата е валидна за 
всички категории деца, като не се предвиждат специални условия, изисквания, 
стандарти и критерии за децата в движение или други специфични категории деца. 
 
               4.1.3. Системата за закрила на детето обхваща ли деца в движение и деца в риск 
от опасна миграция? 
 
              Системата за закрила на детето почти е в състояние да обхване в достатъчна 
степен децата в движение и децата в риск от опасна миграция, намиращи се на 
територията на страната, но изглежда не е достатъчно адекватна и активна за 
предоставяне на грижи на българските деца в чужбина, както и за международно 
сътрудничество по проблемите на децата в движение и в рискова миграция, които се 
намират извън територията на България. Необходимо е по-активно информиране, 
презентиране на услугите, насочени към тези деца; по-голяма координация между 
институциите и НПО за решаване на конкретните случаи с деца; специалистите трябва 
да работят повече за мотивиране на конкретните деца при насочването им към 
потребление на услуги, съобразени с техните потребности и най-добри интереси. 
Системата за закрила на децата, не е толкова всеобхващаща по отношение на 
българските деца в движение, попаднали в рискова миграция извън територята на 
страната. В тези случаи понкога липсва добро взаимодействие между органите в 
страната по произход и страните на дестинация, както и унифицираност на процедурите 
за решаване на случая и предоставяне на социални услуги от двете страни. 
 
           4.1.4. Какви са правните, административни и практически предизвикателства, с 
които децата в движение се сблъскват при опит за достъп до услугите? 
 
           Правните, административни и практически предизвикателства и проблеми са 
налице и са в широк спектър: от липсата на международно действащи и задължителни 
за страните от ЕС механизми за закрила на детето – гражданин на ЕС до утвърдени 
облекчени практики за уреждане на гражданство, паспортни и регистрационни 
проблеми на децата, пристигащи от друга страна в страна - член на ЕС. В страната 
съществуват проблеми с българските деца в движение в чужбина, завръщащи се в 
България, които възникват например, още с пристигането им на летището след 
репатриране и продължават в периода на насочването им към социална услуга с 
дълготраен ефект и нейната реализация. Тази ситуация изисква преодоляване на 
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формалния подход, улеснени правни процедури, по-добро познаване на проблемите на 
децата в движение, децентрализация на услугите по такъв начин, че да покриват и 
малките градове и осъществяването на още редица промени в административната 
област и практиката на полагане на грижи за деца в риск. 
        Специално децата в движение се сблъскват с тромавата административна 
процедура по тяхното обгрижване и взимане на решение за конкретна социална услуга. 
Например, съдебната заповед често още не издадена, а те се настаняват в Кризисните 
центрове и датата на началото на техния престой се брои от датата на издаване на 
заповедта, а не от датата на фактическото им настаняване. Така се увеличава техния 
престой с месеци, а също в заповедта по някой път не се уточнява и точния срок на 
престой „от - до“. Децата почти нямат глас при решаването на тяхната съдба и 
взимането на последващи мерки, често няма връзка със семейството на детето, 
социалните работници не работят с него, докато то е в Кризисния център. Социалната 
услуга за настаняване в резидентен тип институция, както и настаняването в Кризисен 
център е съпроводена с липсата на финансови средства за социална и културна 
интеграция на децата, с липсата на възможности за качествена психологическа помощ и 
квалифицирана здравна помощ - понякога дори и в случаи на бременност, сериозни 
заболявания, хепатит, ХИВ, наркоманна зависимост, психиатрични отклонения. Често 
децата след напускане на Центъра са връщат на неподходящо място - пак в семейството 
от насилници, при далечни, възрастни роднини или в неподходяща институция. Не 
съществува постоянна връзка между социалните работници по местоживеене не детето, 
тези по територия на местонахождение на Кризисния център и социалните работници и 
екипа на Кризисния център, където е настанено детето и които имат дълготрайни преки 
впечатления от прогреса в работата с детето. Няма последващи грижи за децата, 
навършили 18 години и напускащи Кризисните центрове; за децата, които нямат 
семейства, дом и средства за самостоятелен живот. По някой път социалните работници 
от Отдела за закрила на детето, които водят неговия случай нямат съответната 
квалификация, опит и компетентност за отделни казуси с деца в движение и деца в риск 
и взимат неадекватни решения, които на се в добрия интерес на детето и отново го 
поставят в ситуация на риск. 
 
                4.1.5. Как децата в движение и техните семейства са информирани за наличието 
на услуги? 
 
               Децата в движение и техните семейства се информират за наличието на 
предлаганите услуги едва при контакт със съответните институции и главно от ДАЗД, 
от органите на МВР, от отделите за закрила на децата към Дирекциите “Социално 
подпомагане“, от НПО и от медиите. В това отношение все още не е направено 
достатъчно например, за съчетаването на информирането за социалните услуги за деца с 
мотивирането на детето и семейството за  характера и полезността на предоставената 
услуга. Необходими са дейности за информиране на обществото, институциите, 
родителите и децата за наличието на социални услуги за деца в риск, както и 
превантивни дейности за ограничаване на рисковете за попадането на децата в рискова 
миграция. 
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                4.1.6. Как се идентифицират, насочват и оценяват случаите на деца в 
движение? 
 
               Случаите на деца в движение се идентифицират, насочват и оценяват в 
съответствие с регламентите в българското законодателство за деца в риск и то 
диференцирано от институциите (главно полицията, Отделите за закрила на детето 
(ОЗД), както и от НПО), но в отделни случаи специализираните институции допускат 
пропуски от административен и практически характер или липса на координация 
между отделните звена в междудисциплинарните екипи,  работещи по конкретен 
случай. Насочването се осъществява чрез съществуащите и добре функциониращи два 
Координационни механизми - Координационния механизъм за рефериране и 
обгрижване на случаи на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се 
от чужбина и Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на 
деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.  
                
              4.1.7. Изготвени ли са съответните услуги в съответствие с нуждите на 
индивидуалните деца в движение? 
 
               Услугите за деца в движение, конкретно услугите за български деца в движение 
извън територията на страната не са достатъчно развити, индивидуализирани и 
специализирани, което се дължи на известно пренебрегване на проблема, поради все 
още малкият брой такива случаи. Подходът към българските деца в движение в и извън 
страната и социалните услуги за тях имат нужда от подобрение, обогатяване и 
индивидуализиране на грижата към децата, а не да се базират само на универсалността 
на услугите за деца. Сред специалистите, работещи с деца в движение има стремеж за 
индивидуален подход спрямо потребностите на конкретно дете, но често се срещат 
разногласия при търсенете на общи решения за детето от представителите на различни 
институции и водещият случая социален работник. Има нужда и от развитие на нови 
социални услуги и последващи грижи за децата в движение вътре в страната, както и от 
услуги за деца в движение от трети страни (извън територията на ЕС), предвид 
нарастващата миграция на непридружени деца и деца със семейства-бежанци от 
Близкия Изток, пристигащи в България и от тук – насочващи се към други страни от 
ЕС. 

 
            
            4.2. По отношение на проактивността в системата за закрила на детето: 
             
            Като обобщение на дискутираните въпроси с интервюираните експерти от 

България, могат да се направят следните изводи: 
 
                  4.2.1. За начините (структурите, инструментите, методите) в рамките  на 
системата за закрила на детето, които позволяват на експертите да предотвратят 
неглижирането, насилието и експлоатацията на децата в движение?  
 
               Начините на работа (структурите, инструментите, методите) в рамките на 
системата за закрила на детето позволяват на социалните работници, психолозите и 
други специалисти в България да ограничават и до известна степен да предотвратяват 
неглижирането, насилието и експлоатацията на деца в движение. Това са 
превантивните програми в училищата и общността, директната работа с деца в риск, 
медийните кампании,  както и самите социални услуги за деца в риск, които ги 
поставят в защитена среда и създават известни условия за тяхната безопасност и 
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непопадане в ситуация на трафик, експлоатация, опасна миграция или насилие срещу 
тях. Все още има какво да се желае в това отношение в ромската общност. Нужно е 
обаче, звената от системата за закрила на детето да използват по-комплексно 
съществуващите координационни механизми и методики за работа, но също така да 
следят и внедряват иновациите в социалната работа. Необходимо е да се разгръща по-
широка превантивна дейност сред рисковите групи деца и семейства и да се 
предоставят по-пълноценни и всеобхватни грижи и услуги в общността, центровете, 
комплексите и специализираните институции. Трябва да се прилага индивидуален 
подход към детето след направената задълбочена социална оценка при всеки случай и се 
избират максимално подходящи конкретни ефективни мерки и услуги. Да се осигури 
по-добро управление на услугата, приемственост и продължаване на обгрижването на 
детето след изтичането на определената услуга до момента на гарантиране на нормална 
интеграция и развитие на детето. За тази цел е необходимо да се доразвие нормативната 
база, да се обучават професионалистите и да се осигури необходимия оптимум 
финансови средства. 
 
              4.2.2. Разчита ли системата за закрила на детето на ресурсите на 
неправителствените организации и каква е тяхната роля? 
 
             Системата за закрила на децата в България разчита съразмерно на активността 
и ресурсите на НПО, но в условията на държавна  централизация на услугите за деца, не 
би могло НПО да изземват държавни отговорности, както и не бива да се допуска 
държавните институции да поемат дейности, свойствени на капацитета и експертността 
на НПО. Организациите от граждансия сектор участват на всички нива в държавната 
политика и социалната практика, включително и при планиране на политиката за 
децата и семействата. В Националния съвет за детето към Държавната агенция за 
закрила на детето са включени редица НПО, КОИТО УЧАСТВАТ в изготвянето на 
стратегически документи по закрилата на детето. Те съдействат за оптимизиране на 
държавната политика и усъвършенстване на практиката по отношение на закрилата, 
грижата и предоставянето на услуги за децата, вкл. и за децата в движение главно чрез 
проекти, центрове за услуги, доставяне на ралични услуги, в различни специализирани 
звена, обучения, мониторинг и работа по случаи съвместно със социалните работници 
от Отделите за зарила на детето. Но в сегашната ситуация на държавата, в близко 
бъдеще ръководната, методическа и контролна дейност на ДАЗД, АСП и другите 
държавни структури би трябвало да се запазят, като в същото време се предоставят 
необходимите финансови и организационни ресурси на НПО за гарантиране 
устойчивото развитие на услугите и особено - след  приключване на съответните 
проекти. 
 
              4.2.3.  Кои механзми на държавата и неправителствените организации са 
ефективни и кои – не?                                                                                                                                               
 
               Механизмите на държавата и НПО, които работят добре съвместно по 
отношение на децата в движение са Координационния механизъм за непридружените 
деца и децата – жертви на трафик, както и Механизмът за действие в ситуация на 
насилие срещу децата и кризисна ситуация; съвместните проекти между институции и 
НПО; доброволчеството и благотворителността. Но практиката показва и липсващи 
“механизми” в грижите за децата -  например механизмите относно ранната 
идентификацията на децата; липсва механизъм за последващо управление  на случаите 
и последващи грижи и социални услуги за децата в риск, които вече веднъж са ползвали 
социална услуга за тяхната ситуация (особено за тези деца, които са ползвали 
резидентен тип услуга и са били временно настанени в Кризисен център или в друг тип 
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институция); кризисната интервенция и обгрижването на децата в риск са ефективни, 
но последващата грижа за последващите кризи в живота на детето не е осигурена. 
 
              Необходимо е да се подобри взаимодействието между институциите; между 
институциите и НПО на национално и международно ниво; да се делегират повече 
права на НПО, като доставчици на услуги и да се осигури повече самостоятелност на 
услугите за деца, предоставяни от НПО.  Да се прецизират методически мерките и 
услугите за деца в движение и мигриращите деца, като работата и въздействието върху 
тези групи се раздели от другите групи деца – например от групата на децата  с 
девиантно поведение, които често попадат в Кризисните центрове за деца жертви на 
трафик. В същото време е необходимо да се развие информационна система, както в 
национален, така и в международен мащаб, която да позволява например, 
обезпечаването на информационен обмен не само между специализираните институции, 
но и между НПО от различни страни за събиране и предоставяне на информация за 
български деца, както и за обгрижването на тези деца в страната по произход и в 
съответните страни по произход. 
             
              За сравнение с картината по закрилата на децата, очертана от отговорите на 
експертите, участвали в изследването, може да се добави изключително критичната 
оценка на  ДАЗД в доклад от проверки през 2013 г. за ситуацията в България: 
 
            Според доклада на ДАЗД, “обществото и част от институциите все още не 
разпознават органите за закрила на детето и техните функции. В образователните 
институции не се познават и не се прилагат нормативните документи в областта на 
закрила на детето, както и принципите на Етичния кодекс за работа с деца. Не се 
разпознават добре рисковите фактори и влиянието, което могат да окажат на детето, 
както и възможните последствия. Не се познава механизмът за взаимодействие в 
случаите на насилие и деца в риск от насилие, не се разпознават формите на насилие 
между и над децата, не се предприемат адекватни мерки.”  В заключение може само да 
се добави, че обществото, родителите и част от институциите също така не 
разпознават/и не познават добре грижите и социалните услуги, които могат да се 
предоставят на едно дете в сериозен риск, както и възможния положителен ефект от 
тази добронамерена намеса за подобряване на психо-физическо благосъстояние на 
детето.  
 
 
                    XI. ПРОФИЛ НА ДЕЦАТА В ДВИЖЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЕХНИ 
МНЕНИЯ. ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД ДЕЦА - ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ, ТРАФИК И 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОТ КРИЗИСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В с. БАЛВАН И СОФИЯ 

 
        1. Характеристика на изследваните деца 
 
        С оглед оценката на мнението и възгледите на децата относно това, кои са децата 

в движение, какви са рисковете при децата в движение, какво влияние оказва миграцията в 
техния живот, беше проведено сондажно изследване с деца, настанени в Кризисни 
центрове (КЦ). Във въпросника бяха включени и въпроси относно отношението на децата 
към ползваната услуга и предложенията им за нейното подобряване. 

        В процеса на проучването на терен в два Кризисни центъра за деца - в София и с. 
Балван, чрез полустандартизирано интервю бяха проучени мненията на 20 деца (12 
момичета и осем момчета), от които 7 деца с престой между 5 и 6 месеца в Кризисния център; 
едно дете с престой до 10 месеца и останалите – с престой от 2 до 5 месеца.  
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       По възраст интервюираните деца от Кризисния център се разпределят, както 
следва: на 12 г. – 2 деца; на 13 - 3 деца; на 14 - 3 деца; на 15 - 4 деца; на 16 - 5 деца; на 17 - 3 
деца.     

        Едно от децата е настанено в Кризисен център след пребиваване (и бягства) от 
Дом за деца лишени от родителски грижи; две са постъпили в Центъра след преминаване в 
Дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни при МВР като жертви на 
международен трафик, а останалите са насочени от Отделите за закрила на детето по 
местоживеене. Информацията за настаняването им в Кризисния център е потвърдена от 
отговорите на втория въпрос в интервюто, които са показателни за ситуацията на детето 
преди настаняването му в Крзисния център:  

 
        -  „Доведена съм от Отдел за закрила на детето - район Сердика, София”  
        - „Аз съм подала сигнал в гр. Долна Митрополия, а се намирах в с. Вождрица” 
        -  „От полицията са ме докарали тук”  
        -  „Намериха ме в Разград”  
        -  „Намериха ме на пристанището Патра в Гърция”  
        -  „Полицаите ме хванаха във Варна”. 
 
        В цитираните отговори са включени различни групи на деца в движение – 

деца, трафикирани в чужбина; деца -  скитащи и бягащи от домове за деца и от 
семействата си; както и деца, сами търсещи помощ след упражнено насилие върху 
(подали сигнал за своята ситуация), поради което са напуснали домовете си. Само едно 
от момичетата по свое желание е потърсило закрила и подкрепа. Всички останали се 
изживяват като обекти на външна протекция или принуда (от полицията, от Отдела за 
закрила на детето и т.н.) и повечето от тях не се самоосъзнават и възприемат като 
жертви на принудителна миграция (движение) или експлоатация. Дори някои от децата 
възприемат полицаите и социалните работници, които са ги настанили в Кризисния 
център като своеобразни „врагове”, които са ги откъснали от естествената им среда, в 
която са се чувствали добре, а не като специалисти, които са им помогнали в рисковата 
ситуация. 

 
      „Тук ме настаниха гадните социални работници, за да не употребявам по-

лоши думи, че ще ме глобят с 200 лева ако съм в съда”(момиче, 16 г.).  
 
      Тази формирана нагласа за периода, когато децата са били „в движение” се 

проявява и в отговорите на много от другите въпроси в интервюто. Почти всички деца 
са настанени в Кризисните центрове от социалните работници в Отделите за закрила на 
детето към Дирекциите „Социално подпомагане“ или от полицията - Детските 
педагогически стаи, а едно от тях – с прокурорско нареждане. Преди постъпването си в 
центъра 9 от децата са живяли в семействата и домовете си, а останалите – в 
институции или извън страната в условията на принудителна миграция. 
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       2. Анализ на отговорите на децата в интервюто 
 
       Въпрос 3 - Какви деца са „децата в движение” ? 
 
       Този въпрос беше зададен на интервюираните деца, след предварително 

изясняване на понятието „деца в движение“. Въпреки разясненията, те не можаха добре 
да се ориентират за отговор, както и да схванат себе си като такива.31  

       Пет от децата са отговорили, че не знаят какво предсдтавляват децата в 
движение, а останалите са дали по няколко отговора, които могат да се групират по 
следния начин: за интервюираните деца, „децата в движение“ са жертви на вътрешен 
трафик (4 отговора); жертви на трафик в чужбина (4 отговора); деца-мигранти с 
родители в чужбина, които работят, просят и крадат (4 отговора); деца-жертви на 
сексуална експлоатация (4 отговора); деца-жертви на трудова експлоатация (2 отговора) 
и деца, избягали от дом/институция (1 отговор).  

 
       Най-подходящи за илюстрация на мненията на децата са следните оттовори :  
     „Според мен децата в движение са деца, които ги извеждат в чужбина по 

магистралите” (момиче,16 г.)  
     „Мигранти, излезли от странатна, проституиращи...”( момиче, 12 г.)  
    „Деца-жертви на сексуална или трудова експлоатация от семействата си или 

други хора” (момиче, 17 г.). 
 
      Въпрос 4 - От къде идват децата в движение? 
 

                 По този въпрос отговорите на интервюираните деца са най-разнообразни и по 
повече от един отговор: неопределен оттговор (например: от всякакви и най-различни 
места”) – 4 отговора; от чужбина – 2 отговора; от България (посочен общ отговор) и 
конкретно посочени различни големи и малки населени места (4 отговора). Едно дете е 
посочило, че децата в движение излизат от гетата, а друго – че децата в движение са от 
дом и са избягали от насилие. Три от децата за заявили, че не знаят и не могат да 
отговорят на този въпрос.  

    
     Илюстративни отговори: 
    „Според мен – от дом или от насилие” (момиче,16г.) 
    „Децата се връщат от чужбина за кражби” (момиче,12 г.)  
   „От гета, селища с по-малко население, селища с население предимно от 

небългарски, цигански етноси”(момиче,17 г.) 
 

   Въпрос 5 - Тези деца от България ли са или от друго място?  
 
   На този конкретизиращ въпрос „от къде идват” децата в движение, най-

неопределените отговори са „не знам” (4 отговора) и „от най-различни места” (3 
отговора). За други, децата в движение нормално идват от България, от институции, но 
също така от други държави или пък българските деца отиват в други държави. 

  

                                            
31 Този опит за нова, необичайна и неразпространена в науката, изследователската и социалната практика, 
терминология, налагаща обобщаващо понятие за различни категории деца в определен риск като „деца в 
движение”, не се разбира и възприема добре не само от експертите в България, но и от децата. Този термин 
вероятно може да има конкретни международни измерения и работно предназначение за проекта „Марио”, но не 
е неподходящ за обобщаване и замяна на понятия за деца в рискова ситуация,  утвърдени в науката и практиката, 
в национален и международен мащаб. 
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  „Според мен, няма точно определено място” (момиче, 16 г. 
  „Според ме, децата идват, както от България, така и от различни държави; 

както от семейство, така и от институции и т.н.“ (момче, 17 г.) 
 
  С оглед съпоставянето на представите на децата от Кризисния центнър за това, 

кои и какви са „децата в движение“ - със самооценката им за собственото битие и 
поведение, на интервюираните беше зададен специален въпрос:   

   
   Въпрос 6 - Ти от тези деца в движение ли си? От къде си? 
 
 Само две от децата категорично заявяват, че те не са такива деца. 
 Останалите предимно съобщават населените си места, от които произхождат 

(например - 4 са от София, три са от други големи градове от страната, а останалите са 
от малки селища или от съответната институция, в която пребивават. Едно от 
момичетата съобщава страната (Македония), от която е попаднала в България. 

 
„Аз съм от Разград, но не съм от тези деца” (момиче, 16 г.) 
„Аз съм от Горна Оряховица, но съм настанена в дом за деца”(момиче, 16 г.)  
 Едно от момичетата съобщава страната, от която е попаднала в България:  
„Аз съм от Македония”( момиче, 15 г.) 

 
В групата въпроси относно характеристиките на децата в движение е включен и 

въпрос, целящ да достигне до евентуална информация, която имат интервюираните деца 
за други свои познати „деца в движение”. 

 
   Въпрос 7 - Завръщат ли се тук някои деца, които са в движение и къде отиват 

например, когато си тръгнат от Кризисния център, например? 
 
 На първата част от въпроса,  пет от децата са дали положителен отговор, но 

останалите или не знаят, или твърдят, че децата в движение, които познават само рядко 
(понякога, не винаги) се завръщат. 

 
  „Децата рядко се връщат за постоянно”(момиче, 16 г.) 
 

              Втората част от въпроса е насочен към проучване мнението на децата относно 
алтернативите в поведението на децата след напускането на Кризисните центрове: 
 

   Когато децата си тръгнат от тук къде отиват? 
 
   На този въпрос интервюираните са посочвали по няколко отговора, като най-

често са посочвани отговори: „в дом за деца” (10 отговора) и „в къщи, при семейството” 
(8 отговаора) 

 
   „Отиват или в дом за деца, или вкъщи.” (момиче, 16 г.)  
   „Някои си отиват вкъщи, някои отиват в друг дом. Зависи от случая им” 

(момиче, 15 г.)  
  „Отиват си в средата, от която идват – семейство, приемно семейство, други 

институции” (момче, 17 г.)  
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   И тъй като в Кризисните центрове за деца, жертви на насилие и трафик, често 
попадат деца с противообществени прояви, сред отговорите в интервюто е намерило 
място и следното твърдение на 16 годишно момиче: 

   „Някои деца си отиват в къщи, някои – в домове за деца, а някои отиват във 
Възпитателно училище - интернат (ВУИ) или в Сливенския затвор” (към който има 
поправителен дом за непълнолетни момичета, бел. автора).  

    Корекционно-възпитателните заведения и наказателните институции като 
място в което отиват децата са споменати в отговорите на 3 от интервюираните деца. 
 

    Въпрос 8 - Смяташ ли, че е добре или лошо да отидеш някъде другаде! Можеш 
ли да обясниш защо? 

 
              На този въпрос, 5 от децата са отговорили, че не знаят или не могат да преценят. 
Това е определен дял отговори, който сочи, както неразвитост на уменията за 
преценяване на алтернативите за бъдещето, така и дестабилизация на личността в 
резултат от упражнявано насилие в средата или на негативни преживявания в 
условията на трафикиране и експлоатация.  
            Едно дете посочва, че не винаги е добре да се отива някъде другаде, без да 
уточнява къде и защо. Останалите деца дават отговори, свързани както с промяна на 
средата, така и с промяна на ежедневните дейности - за тях е добре да ходят на училище, 
да си бъдат при близките, да могат да си излизат свободно навън и т.н. 

 
  „Смятам, че е добре да отида в друг дом, където ще отивам на училище и ще 

имам нормален живот”(момиче, 15 г.)  
 
  Най-срещаният отговор е, че децата очакват да се приберат в къщи при 

семейството и близките си, което се осъзнава като най-добрата алтернатива за децата 
(макар че, по някой път, точно семейството е мястото където се намират истинските 
насилници и експлоататори). 

 
 „Според мен най-добре е да си в дома си при близките си” (момиче, 16 г.)  
 „Аз искам да си отида у нас, защото аз не мога да живея без тях (близките си) и 

те ще се грижат за мен” (момиче, 12 г.) 
 
   Срещат се и много социално зрели и интелигентни мнения:  
 „В зависимост от насоките за развитие в по-нататъшния ми живот е добре да 

отида другаде”( момиче, 17 г.).  
 
 Контекстът на въпроса, дали е по-добре детето да отиде някъде другаде след неговото 

движение и след настаняването му в Кризисен център, е породил сериозен самооценъчен, 
самокритичен размисъл у едно от интервюираните деца, което е достигнало до следния много 
важен житейски извод:  

 „Според мен е лошо да допускаш грешки. Преди да направиш нещо трябва да си 
помислиш внимателно и тогава да го правиш!” (момиче, 16 г.)  

 
 Въпрос 9 - Къде живееш сега? Със своето семейство ли си или си в институция? 
 Всички интервюирани са от Кризисните центрове в София и с. Балван и имат различен 

престой. 
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Въпрос 10 - На каква възраст си? 
По възраст интервюираните деца от Кризисния център се разпределят, както следва: на 

12 г. – 2 деца; на 13 - 3 деца; на 14 - 3 деца; на 15 - 4 деца; на 16 - 5 деца; на 17 - 3 деца.   
   
За изясняване на действителното познаване на проблема „деца в движение” на 

децата беше зададен и следният въпрос: 
 
Въпрос 11 - Колко деца познаваш като теб, които са „в движение” ? Разкажи 

малко за тях? 
 
Само две от децата споделят, че не познават такива деца. Други четири са 

споделили неопределено, че познават много такива деца. Останалите интервюирани 
изброяват по няколко (до 7) такива деца и описват различни характеристики на 
познатите им случаи. 
          
                Илюстративни отговори: 
               „Познавам много такива деца. Повечето живеят в дом, а някои пак се върнаха в 
къщи” (момиче, 15 г.)  
              „Познавам 4 деца, които имат почти същата история като моята” (момче,  
13 г.) 
              „Познавам една моя приятелка, която е преживяла същото нещо като мен и на 
двете животът ни е еднакъв” (момиче, 16 г.)  

  „Малко. Прикриват положението си, създавайки илюзия, че всички е наред. 
Живеят както си искат и им е добре” (момиче,17 г.)  

 
  В един от отговорите по този въпрос се съдържа оплакване, което буди основателна 

тревога и се нуждае от проверка, защото касае реда в Кризисния център и правата на децата в 
нето:  

„Не ни позволяват да изнасяме лична информация за децата” (момиче, 16 г.).  
От една страна таково ограничение за евентуално разпространение на лични данни е 

напълно основателно и законосъобразно по смисъла на Закона за защита на личните данни и 
Закона за заксрила на детето. Но от друга страна, в редица от отговорите на това момиче в 
интервюто се съдържат индиректни негативни оценка както за социалните работници, 
настанили я в центъра, така и за условията и отношенията в самия Кризисния център, което 
поражда съмнения за нарушени детски права. 
 

  За конкретизиране на половата принадлежност и възрастовите характеристики на 
децата в движение, в интервюто беше включен и подвъпрос: 

 
  Въпрос 12 - Момичета или момчета са децата в движение, колко и на каква 

възраст ? 
 
    В своя отговор същото момиче отново припомня, че не им е разрешено да 

съобщават лични данни, а две от децата са казали, че не знаят. Останалите 
интервюирани посочват, че децата в движение за тях са на възраст между 12 и 18 
години, като преобладават 15-16 годишните. За интервюираните,  децата в движение са 
предимно момичетата. 
 

   От важно значение за ресоциализацията и реинтеграцията на децата в движение, 
особено след кризисната интервенция са условията, психологическият климат и 
отношението към тях в Кризисния център и респективно – удовлетвореността им от 
услугата и грижите.  
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        Следващият въпрос е насочен към набиране на информация от децата за тяхното 
всекидневие в Кризисния център: 

 
        Въпрос 13 - Какво правиш всеки ден? Разкажи нещо за ежедневието си! 

 
        На този въпрос децата са давали също по няколко отговора. 
        Повече от половината отговори са посочили пасивни занимания: „нищо не 

правя, седя, стоя, почивам си, не знам, спя и т.н. Някои от отговорите са с негативен 
нюанс по отношение на престоя в Кризисния център:  

       „Стоя затворена в една стая”(момиче, 16 г.); 
       „Ами лично аз чакам да ми мине престоят в Кризисния център за деца” (момиче, 

16 г.). 
       Друга част от интервюираните посочват културно-развлекателни дейности: 

„гледам телевизия, слушам музика, чета книги, излизаме“. 
       Една трета от децата посочват общуването с другите настанени деца, като 

основно занимание: говоря си с другите; играем си: 
       „Когато стана от сън, започвам да играя с приятелки” (момиче, 12 г.) 
       Няколко деца описват и битови дейности – „обличам се, оправям си стаята“, а 

три от интервюираните са споменали за активни занимания – „уча, пиша, творя“:  
      „По-скоро си прекарвам сама. Уча предимно, чета и пиша, правя хербарий и 

декорации от битови материали” (момиче, 17 г.) 
 

             Прави впечатление, че в отговорите на този въпрос, нито едно от 
интервюираните деца не е споменало специални дейности и занимания, които психолог 
или други специалисти провеждат индивидуално или групово с  децата, настанени в 
Кризисния център. 

          
         На децата е зададен въпрос и за наличието на организации, които подкрепят 

Кризисния център и децата, които са настанени там:  
 
         Въпрос 14 - Има ли организация, която ти помага или прави нещо друго за теб? 

Разкажи коя е и какво прави за теб? 
 
          В отговорите на този въпрос децата с ентусиазъм споменават институциите и 

организациите, които им помагат и те изпитват благодарност към тях. От институциите 
се споменават Държавната агенция за закрила на детето и Отдела за закрила на детето, 
а от неправителствените организации (български и международни) – ОХАВ, Фондация 
„Приятели”, ECPAT- България, “Inside” и други. 

 
       „Отдел за закрила на детето - община Сердика в София се грижи за мен”(момиче, 

16 г.) 
       „Отдела за закрила на детето и Държавната агенция за закрила на детето ми 

помагат. Те ми водят случая”(момиче, 15 г.) 
      „Имаше доброволци от ОХАВ, които дойдоха от Англия и ни оставиха много 

материали за рисуване, и се забавлявахме с тях” ( момиче, 16 г.)  
      „ОХАВ, Фондация „Приятели”, ECPAT-Bulgaria - Сдружение „Пренебрегнати 

деца“. Някои от организациите ми помагат главно в ученето”(момиче, 17 г.) 
     „Да, има една организация “Inside”, която ни дарява различни неща.” (момче, 13 г.) 
 
      За конкретизиране на информацията относно оценката на децата на пребиваването 

им в Кризисния ценнър  беше зададен и отделен въпрос:  
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       Въпрос 15 - Какво ти харесва тук в Кризисния център? Какво ти е дал лично на 
теб? 

 
             Отговорите в общи линии се припокриват с отговорите на децата по другите 
сродни въпроси, засягащи Кризисните центрове. Само едно дете е отговорило, че нищо 
не му харесва. Останалите посочват битови неща – „топла храна, дрехи, легло, покрив 
над главата” и “всичко необходимо, от което се нуждая”.  
               Срещат се и отговори, че в Кризисния център децата са намерили спокойствие 
и близки хора, забавления, излизане навън, приятелски отношения. Две деца са 
споделили неопределено, че им харесва тук и че тук са видели много неща. Едно дете 
изрично е посочило, че най-много му харесва персонала.  

 
         Ето два много значими отговора:  
        “Да, харесва ми. Ами, Кризисият център ми е дал на първо място спокойствие, 

топла храна, дрехи, легло, близки хора и много друг неща” (момиче, 15 г.) 
       “Харесва ми това, че социалните се държат приятелски с децата и им говорим 

на малко име” (момиче,16 г.)  
 
       Очевидно Кризисните центрове са спечелили доверието и одобрението на 

повечето деца, което е предпоставка както за ефективна кризисна интервенция, така и 
за начало на успешен адаптационен процес и позитивно резрешаване на проблемите им 
в бъдеще. 

 
          От значение за подобряването на работата на КЦ са отговорите и на обратния, 

допънителен въпрос: 
  
          Въпрос 16 - Какво не ти харесва в Кризисния център? 
 
          В отговорите на този въпрос две от децата категорично заявяват, че нищо не 

им харесва в Кризисния център, едно е посочило, че не му харесва персонала, а 4 деца не 
могат да отговорят. Останалите дават най-разнообразни отговори, които говорят за 
проблеми, чието решение е от компетенциите на самите ръководства на Кризисните 
центрове или в регулиращите правила в указанието за тяхното функциониране.  

         На 3 от децата не им харесва, че режимът не е свободен. Други са посочили 
липсата на интернет и телефон с карта (забранено им е ползването на мобилни 
телефони?).  

        Едно момиче заявява, че не му харасва фактът, че това е Кризисен център и тя е 
там, а друго – че персоналът понякога е прекалено загрижен за тях.  

        Само едно момиче, чувстващо се пренебрегвано или несправедливо обвинявано 
от персонала се е оплакало:  

       “Когато се скарам с някого, само него защитават, а не мен “( момиче, 12 г.) 
 

                На децата бе зададен и допълнителен въпрос за тяхната активна позиция за 
промени: 
                   
              Въпрос 17 - Какво би променил/променила, ако можеше? 
 

   Отговорите на този въпрос също са най-разнообразни – от негативния: “Ще 
уволня социалните работници” -  до: “Ще направя така, че на децата да им е по-добре”. 
Две от децата са казали, че нищо не биха променили, защото си е хубаво там. Почти 
всички останали отговори касаят правилата: „много неща искаме да се променят; да се 
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стои до по-късно навън; да бъде свободен режимът; да мога да излизам свободно навън; 
да има интернет; да има телефон с карта; да ни водят на екскурзии“. 

 “Да мога да излизам навън. Да имам интернет. Да имаме екскурзии “ (момче,  
13 г.) 

   Само едно момиче е споменало, че би искала да промени начина на живот и 
поведението си.  

  Друго момиче категорично е обобщило негативните нагласи на част от децата, 
които смятат, че настаняването им в Кризисния център е своеобразно наказание и 
ограничаване на правата:  

“Ако можех, бих променила правилата и бих затворила Кризисния център, за да 
сме си в къщи” (момиче, 16 г.) 
       
                 В същия контекст (смислов диапазон) са и отговорите на заключителния 
допълнителен въпрос относно Кризисния център :  
 
                 Въпрос 18 - Какви бихте желали да бъдат Кризисните центрове? 
 
      Отговорите варират от нормалните битови желания - „да бъде по-различно, да 
е по-разнообразна храната; всяко дете да си има ключ от шкафчето“ -  до организацията 
на живота в Кризисния център - „да бъде свободен режимът; да има интернет; да има 
повече спокойствие, да има групови занимания и разговори“. 
  
                 Ето един обобщаващ отговор:  
                “Трябва да има по-различна храна, да не е еднаква. Всяко дете да има ключ от 
шкафчето, за да няма кражби. Да има отделни Кризисни центрове - за по-големи и за по-
малки деца” (момиче, 15 г.)  
 
                Що се отнася до предложенията на децата за диференцирането на Кризисните 
центрове, то предложенията им съвпадат до голяма степен с разпоредбите в 
методическото указание за устройството и функционирането на кризисните центрове и 
идеите за тяхното развитие: да бъдат различни за различните възрасти деца; да бъдат 
отделно за момичета и отделно за момчета; да има отделно Кризисни центрове за 
жертви на трафик и да не ги събират с деца, жертви на насилие и с девиантно поведение. 
За всяка от тези групи да има специализиран Кризисен център. 
  
               “Според мен кризисният център трябва да бъде само за момичета с опасност за 
живота” (момиче, 15 г.)  
              “Според мен Кризисният център трябва да е само за момичета, иначе, ако е 
смесено, няма да има добро поведение” (момиче, 16 г.)  
 

        От решаващо значение не само за кризисната интервенция при настанените в 
Кризисните центрове деца в движение, но и за по-нататъшната им адаптация и 
социализация, е наличието на специалисти, които да работят с тях и да ги подпомагат.  

          
       В заключение, на интервюираните деца беше предоставена възможност свободно да 

споделят нещо, което искат и ги вълнува, но не е намерило място в техните отговори по 
задаваните въпроси в интервюто: 
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       Въпрос 19 - Има ли нещо друго, което искаш да споделиш? 
 

             Седем деца са се възползвали от тази възможност, като са споделили както 
известни недоволства от живота им в Кризисния център (“не ми дават да пуша”), така и 
желания за връщането си вкъщи (при мама) и започването на нормален живот. 

 
      “Искам на училище !!!” (момиче,15 г.); 
      “Ами аз само искам да споделя, че когато си бях у нас ми беше много по-хубаво” 

(момиче, 12 г.).  
 
      Едно от момичетата е споделило много личен, интимен факт, че си има приятел 

от 4 месеца. Друго момиче, в чиито отговори личи неподправен негативизъм и 
озлобеност към социалните работници, институциите и Кризисния център, направо е 
заявило: “Махайте ме от тука!”.  

        А 16 годишно момиче е споделило своето разкаяние за постъпки, които са се 
отразили зле на досегашния й живот:  

        “Много съжалявам за грешката си, която съм допуснала и искам да се върна в 
дома за деца” (момиче, 16 г.) 

 
             За ефективността на кризисната интервенция, както и на последващата 
социална работа по реинтеграцията на “децата в движение”, би била полезна и 
информацията за субективния поглед на настанените в Кризисния центнър деца 
относно перспективите за тяхното бъдеще.  

         
       Поради това,  в проучването на децата им беше зададен допълнителен въпрос за това, 

каква информация имат за тяхното близко бъдеще: 
 
      Въпрос 20 -  Знаеш ли какво ще стане с теб като излезеш от Кризисния център? 
 
       Показателен е фактът, че 9 от всичките интервюирани деца (това са почти 

половината деца) нямат представа какво ще става с тях в бъдеще, като само някои от 
тях описват какво би им се искало, но не са сигурни, че ще стане. Т.е. – те са изгубили 
житейската перспектива, което е проблем, към който психолозите и социалните 
работници в центровете трябва да се отнесат много сериозно.  

       Някои от другите деца, които са попаднали тук от дом за деца, смятат, че 
перспективата им е да се върнат или в същия дом, или в друг дом за деца, което е много 
тъжно като перспектива. 

 
        “Да, ще се върна в дома и ще продължа да уча.” (момиче, 16 г.);  
       “Не знам. Може би ще отида в друг дом до осемнадесет години или ще се върна 

при близките си” (момиче, 13 г.).  
 
      Три от децата смятат, че ще се върнат вкъщи, а едно от интервюираните не 

вижда никаква перспектива и смята, че за него е най-добре да си остане в Кризисния 
център :  

      “Не знам. Ще остана тук и ще се опитам да се развивам и живея по-добре” 
(момиче,17 г.).  

       Този покъртителен отговор показва формирана психологическа нагласа за липса 
на перспектива извън сигурното пространство на Кризисния център.  
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       За да се допълни картината на личностните перспективи на децата беше зададен и 
един генерален допълнителен въпрос относно собствената проекция в бъдещето: 

       Въпрос 21 - Каква е твоята най-голяма мечта? 
 
       Отговорите на този въпрос при повечето деца говорят за запазени 

характеристики на детската психика, формиращи се ценности и идеали, за търсене на 
жалони за развитие извън критичното и проблемно настояще. 

       
       Само едно дете е споделило, че няма мечта! Една от девойките е предпочела да 

запази тайна относно мечтата си. Друга е изразила мнението на “домовите” деца, като 
свеждат мечтата си само до близката си жизнена перспектива:  

       “Моята най-голяма мечта е да се върна в дома (в който съм била) и да съм с 
приятелката ми” (момиче, 16 г.).  

        Три от децата свеждат най-голямата си мечта до прибирането си вкъщи и да 
учат. Едно е отговорило абстрактно “да работя”. 

         За друга, която е негативно настроена към настаняването си в Кризисния 
център, най-голямата й мечта е да се махне от Кризисния център!  

 
              Наред с тези отговори, обаче, някои от децата демонстрират градивни (макар и 
условни и донякъде илюзорни) мечти и перспективи,  като някои от отговорите са 
много оригинални и говорят за сериозни познания, получени от близките им хора, 
ориентация в евентуалното им професионално и жизнено развитие и реализация. 

 
        “Искам да уча физиопатология и да стана съдебен патолог.” (момиче,17 г.);  
        “Да стана детектив, криминалистка и да имам къща в Бургас, защото искам 

там да живея” (момиче, 15 г.);.  
        “Да следвам пластична хирургия” (момиче, 16 г.);  
        “Да завърша готварски техникум (професионална гимназия) и да отворя 

собствен ресторант.” ( момче, 13 г.). 
 
          Последната група от отговори по този въпрос демонстрират устойчиви жизнени 

ценности:  
          “ Да работя и да имам семейство.” (момиче, 16 г.);  
          “Да си ходя от тук, да преуспея в живота и да си уча.” (момиче, 17 г.); 
          “Да завърша образованието си и да обикалям света.” (момиче, 16 г.). 
 

            Обобщаването и интерпретацията на отговорите на децата, обхванати в 
сондажното проучване показва, че тяхното мнение и предложения следва да бъдат 
отчетени при по-нататъшната реализация на проекта, както и за усъвършенстване на 
дейността на Кризисните центрове. Подходящо е, при възможност и желание на някои 
от децата, особено по-големите (16-17 годишни) да бъдат включени в “Детски 
консултативен борд” в рамките на проекта “Марио” 2, ако още пребивават в 
Кризисните центрове. 
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               3. Профил на децата в движение въз основа на техни мнения 
       Кои са децата в движение, според самите деца? 
     
    Въпреки предварителното разяснениe, децата пребиваващи в Кризисните 

центрове не са добре ориентирани точно кои са децата в движение и не схващат себе си 
като такива. Някои деца, въобще нямат предположения какви са децата в движение, а 
останалите са дали равен брой отговори, които могат да се групират в следните 
категории - „децата в движение“ за тях са: жертви на вътрешен трафик; жертви на 
трафик в чужбина; деца-мигранти с родители в чужбина, които работят, просят и 
крадат; жертви на сексуална експлоатация; жертви на трудова експлоатация и 
единични мнения, че това са деца, избягали от дома си или от институция. Конкретни 
отговори на децата показват тъжната истина, че за тях, децата в движение са „тези деца, 
които ги извеждат в чужбина по магистралите“ (момиче, 16 г.); „мигранти, излезли от 
страната, за да проституират“ (момиче, 12 г); „деца-жертви на сексуална или трудова 
експлоатация от семействата си или други хора“(момиче, 17 г.). В случая, мнението на 
децата сочи, че те възприемат категорията „деца в движение“, основно като категория 
на деца, които са станали жертва на насилие, трафик, експлоатация или насилствена 
миграция. 

     
    На каква възраст и от какъв пол преобладаващо са децата в движение? 
 
    Според децата, настанени в Кризисните центрове, децата в движение са на 

възраст между 12 и 18 години, като преобладават 15-16 годишните деца. Според тяхното 
мнение, децата в движение са предимно момичета. Това твърдение вероятно се държи 
на факта, че повече от интервюираните деца бяха момичета и те проектират в голяма 
степен собствената си съдба като жертви на насилие и сексуална експлоатация върху 
определенията, които дават за децата в движение. 

      
     От къде идват децата в движение ? 
 

                 Децата имат доста неопределно мнение за мястото от където обикновено идват 
децата в движение, но донякъде са прави в своите преценки, че те идват „от всякакви и 
от най-различни места”). За част от интервюираните, децата в движение идват от 
различни държави, както според тях, българските деца също отиват в чужбина. Според 
мнението на други интервюирани,  нормално - децата в движение идват от България 
като цяло и от различни конкретно посочени големи и малки населени места. Едиични 
мнения на интервюираните сочат, че за тях  децата  в движение излизат от „гетата“; от 
„селища с по-малко население“; от „селища с население предимно от небългарски, 
цигански етноси“. Други деца преценяват, че децата в движение са тези, които идват 
след бягство семействотао, от социален дом и институциите. Част от интервюираните 
смятат, че някои от децата са в движение, защото са „избягали от насилие“. 

     
Пазнават ли децата от Кризисните центрове други деца в движение? 
  
Само единици от децата не познават деца в движение. Други деца твърдят, че 

познават много такива деца, но не дават по-конкретни обяснения. Около половината от 
интервюираните деца изброяват редица случаи на деца в движение и описват различни 
техни характеристики. Някои от децата смятат, че децата в движение живеят в 
социален дом или друга институция, но после пак са се връщат в къщи. В повечето от 
случаите децата твърдят, че познатите от тях деца в движение има същите лоши 
преживявания и в този случай се идентифицират с тях: „Познавам 4 деца, които имат 
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почти същата история като моята” (момче, 13 г.); „Познавам една моя приятелка, която 
е преживяла същото нещо като мен и на двете животът ни е еднакъв” (момиче, 16 г.)  
При други въпроси обаче, директно запитани, дали са деца в движение, интервюираните 
отричат да принадлежат към тази рискова категория. Има интересен отговор на дете, 
което прави опит за психологическа характеристика на децата в движение, считйки, че 
познава малко деца в движение, но според него те създават илюзорна представа у 
другите, че са добре, въпреки че може и да не са много щастливи, но за сметка на това са 
независими и следват собствената си воля: „Тези деца прикриват положението си, 
създавайки илюзия, че всички е наред. Живеят както си искат и им е добре” (момиче,17 
г.) . Тази оценка е изключително вярна от гледна точка на мотивацията на децата да 
напускат домовете си и да бягат, защото обяснява как децата попадат в риск, желаейки 
да бъдат независими, следвайки негативен модел на други деца в рисково движение.          
               

Къде са били намерени децата  в движение преди настаняването им в Кризисните 
центрове за деца? 

 
Децата споделят, че са били идентифицирани, „намерени“ и „настанени“ в 

Кризисния цетър от Отдела за закрила на детото или от полицията, но всички са 
намерени в части на страната, които са далеч от родните им места, в големи градове, а 
тези които са били в чужбина са намерени на различни места - по улиците, на 
пристанищата, в метрото, подлезите, пред църквите, на пазарите и т.н. Едно от децата 
разказва, че е намерено „на пристанището в Патра, Гърция“, например.   

Децата, които са били намерени от съответните органи по време на тяхното 
движение са били: деца, трафикирани в чужбина; деца -  скитащи и бягащи от домове за 
деца и от семействата си; както и деца, сами търсещи помощ след упражнено насилие 
върху (подали сигнал за своята ситуация), поради което са напуснали домовете си. Само 
едно от момичетата по свое желание е потърсило закрила и подкрепа. Всички останали 
деца се изживяват като обекти на външна протекция или принуда (от полицията, от 
Отдела за закрила на детето и т.н.), но повечето от тях не се самоосъзнават и възприемат 
като жертви на принудителна миграция (движение, трафик) или експлоатация. Когато 
говорят за другите деца в движение, а не за себе си обаче, когато определят какви са 
децата в движение, както вече коментирахме, същите тези деца определят другите деца 
като жертви на насилие, трафик, екдплоатация и т.н. Тази формирана нагласа за 
отрицание на периода, когато децата са били „в движение” се проявява и в отговорите 
на много от другите въпроси в интервюто. Оказа се обаче, че преди постъпването си в 
центъра и преминаването им в „рисково движение“,  почти половината от децата са 
живяли в семействата и домовете си, а останалите – в институции или извън страната в 
условията на принудителна миграция. 

  Някои от децата възприемат полицаите и социалните работници, които са ги 
настанили в Кризисния център дори като своеобразни „врагове”, които са ги откъснали 
от естествената им среда, в която са се чувствали добре, а не ги възприемат като 
специалисти и спасители, които са им помогнали в рисковата ситуация. Някои от 
децата в Центъра, които наистина са били в движение - избягали са по различни 
причини от семейството и училището си и са скитали, наистина не са били жертви на 
насилие или престъпно отношение към тях от страна на възрастните. По тази причина 
тези деца роптаеха, че те не са никакви жертви и тяхното място не е в Кризисен център 
за деца - жертви. И в това отношение са прави! Наистина е важно, социалните 
работници да осъществяват диференциран и индивидуален подход към детето и и 
мултидисциплинарните екипи в общините, решаващи конкретните случаи да 
преценяват правилно, каква социална услуга да предоставят на децата, които имат 
девиантно поведение, не са в особено голям риск, но не са и жертва на насилие. За тях 
трябва да се преценява правилно, какъв тип резидентна услуга могат да ползват за 
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момента и каква последваща социална услуга може да им бъде предоставена по-
нататък. 

 
Считат ли се децата от Кризисните центрове за част от децата в движение? 

 
 Този въпрос даде възможност да бъде съпоставена представата на децата за 

категорията „деца в движение“ със самооценката им за тяхната същност, поведение и 
премеждия. Оказа се, че това понятие не се припознава от децата като определение за 
рискова група, към която те принадлежат. 

 Преобладаващо, интервюираните деца считат, че не са от категорията на децата  
в движение, като в някои единични случаи, направо зявяват категорично, че „не са 
такива деца“. По-голямата част от децата съобщават, кое е тяхното родно място, в което 
са живели, но считат, че „не са от тези деца“, защото са живели в семейството си или в 
социални домове за деца. Явно в съзнанието на децата, категорията „деца в движение“ е 
нещо негативно, към което те не желаят да се причисляват, независимо от рисковете, в 
които са попаднали по време на своето неконтролирано движение. Тези деца не отчитат 
факта, че щом са настанени в Кризисния център, поради рисковото си движение, те са 
били преди това наистина деца  в движение, тъй като са напуснали семейството си, 
бягали са от домовете за деца или са били мигранти в други страни, попадайки в трафик 
за експлоатация в чужбина.  

Те казват например: „Аз съм от Разград, но не съм от тези деца” (момиче, 16 г.); 
„Аз съм от Горна Оряховица, но не съм в движение, защото бях настанена в дом за 
деца”(момиче, 16 г.) Децата обаче, не отчитат факта, че щом са в Кризисния център, 
който е в друго населено място, различно от това в което те са живели, те са фактически 
деца в движение. Дори 15 годишното момиче от Македония, настанено  в Кризисния 
център в София, също не прецени, че е дете в рисково движение, при положение че в 
нейната ситуация тя бе мигрант в чужда държава, бе експлоатирана от майка си, която 
бе я довела от Македония в България като параван за престъпните си действия. 
 

   Завръщат ли се в Кризисния център някои деца, които са в движение?   
 

              Децата не знаят или не могат да преценят, дали в Кризисните центрове се 
завръщат деца в движение. Това е определен дял отговори, който сочи, както 
неразвитост на уменията за преценяване на ситуация. Друга част от децата твърдят, че 
децата в движение, които познават само рядко (понякога, не винаги) се завръщат. 
Практиката показва, че има случаи, когато деца 2 или 3-4 пъти са били настанявани 
отново в Кризисните центрове, което обезсмисля тази социална услуга. Възможно е, 
детето да се нуждае повече от един път от кризисна интервенция, но ако то се появи 
отново като потребител на услугата „настаняване в Кризисен център“, това означава че 
то е рецидивирало с виктимното си поведение или е ревиктимизирано като жертва на 
трафик и насилие в периода на неговото движение. В такива случаи се налага да се 
приложат други видове мерки, които биха били успешни за социалната реинтеграция на 
децата в движение.  
 

   Къде отиват децата, когато си тръгнат от Кризисния център? 
 
 Според децата, най-често децата се връщат в средата от която идват -  в къщи и 

при семейството. Но почти толкова деца смятат, че напусналите Кризисния център за 
деца е връщат в дома за деца, което означава, че немалка част от децата в движение се 
без семейства и са възпитаници на социалните заведения. Но същевременно, това 
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означава и че децата, които пребивават в социален тип заведение, когато за тях не се 
полагат родителски грижи, са в голям риск от въвличане в трафик и експлоатация. 

   И тъй като в Кризисните центрове за деца, жертви на насилие и трафик, често 
попадат деца с противообществени прояви, сред отговорите е намерило място и 
следното твърдение на 16 годишно момиче: „Някои деца си отиват в къщи, някои – в 
домове за деца, а някои отиват във Възпитателно училище - интернат (ВУИ) или в 
Сливенския затвор” (към който има поправителен дом за непълнолетни момичета, бел. 
автора). Това означава, че според мнението на интервюираните, за децата с девианто 
поведение перспективата след Кризисния център е да получат алтернативна 
възпитателна или наказателна мярка, която ще ги отведе в ресоциализационите и 
пенитенциарните заведения. В твърденията на децата от Кризисните центрове обаче, 
това предположение за бъдещето на децата с отклоняващо се поведение носи известен 
отенък на пренебрежение и негативизъм към подобни деца, но същевременно показва, 
че самите деца са добре информирани, каквао се случва с различните групи деца в 
движение. 
   

Добре ли е, детето да отиде някъде другаде след Кризисния център? Защо? 
 

            Единично мнение на дете сочи, че не винаги е добре да се отива някъде другаде, 
но на детето липсва зрялост, за да обоснове отговора си.  За повечето от децата е добре да 
се отиде другаде след Кризисния център, като най-срещаният отговор е, че децата 
очакват да се приберат в къщи при семейството и близките си. Това се осъзнава като 
най-добрата алтернатива за децата (макар че, по някой път, точно семейството е 
мястото където се намират истинските насилници и експлоататори). За останалбите 
деца е добро отиването на друго място, като отговорите са свързани, както с промяна на 
средата, така и с промяна на жигейските дейности. Според децата, е добре да ходят на 
училище, да си бъдат при близките, да могат да излизат свободно навън и т.н. : „Според 
мен най-добре е да си в дома си при близките си” (момиче, 16 г.); „Аз искам да си отида у 
нас, защото не мога да живея без близките си и те ще се грижат за мен” (момиче, 12 г.). 
             Децата изказват и много социално зрели и интелигентни мнения за 
промяната/движението след престоя в Кризисния център, свързани с промяна към 
добро. „В зависимост от насоките за развитие и по-нататъшен живот е добре да отида 
другаде”( момиче, 17 г.). Контекстът на въпроса, дали е по-добре детето да отиде някъде 
другаде след неговото настаняване в Кризисен център, поражда сериозни, самокритични 
размисли у децата за техния живот. Едно от децата достига до самооценъчен извод, че, е 
„Лошо да допускаш грешки. Преди да направиш нищо трябва да си помислиш 
внимателно и тогава да го правиш!” (момиче, 16 г.)  
 
             За ефективността на кризисната интервенция, както и на последващата социална 
работа по реинтеграцията на “децата в движение”, би била полезна и информацията за 
субективния поглед на настанените в Кризисния центнър деца относно перспективите за 
тяхното бъдеще.  
 

Какво знаят децата за перспективите им след напускане на Кризисния център? 
Каква е информацията на децата в движение за техните перспективи след напускане на 
Кризисния център? 

 
   Почти половината от децата в движение, настанени в Кризисния център нямат  

представа какво ще става с тях в бъдеще и нямат житейска перспектива, а могат само 
да си пожелаят какво добро да им се случи след престоя в Центъра. Социалните 
работници и психолозите в Центровете, както и социалните работници, водещи случая 
на конкретно дете в движение, трябва да се отнесат много сериозно към този проблем. 
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Децата трябва да участват в този процес на взимане на решение за тяхното бъдеще след 
напускане на Центъра, за да могат по-нататък да участват и в изграждането на своето 
бъдеще. Някои от децата,  смятат, че перспективата им е да се върнат в своя дом, при 
близките или да продължат живота си до 18 г. в друг социален дом за деца. Последното е 
тъжен факт, защото за децата без семейства няма ясно очертани перспективи и 
бъдещето им е свързано пак с живот в институция. За тези деца, навършващи 18 г. и 
напускащи Кризисните центрове като последна институция, в която са пребивавали би 
трябвало да се създаде например, нова социална услуга - „Настаняване на децата след 
18 г. в Защитени жилища за младежи, напускащи Кризисните центрове“. 

Тези отговори на децата от Кризисните центрове показват, че децата не участват 
в изграждането на тяхното бъдеще, никой не търси тяхното мнение и институциите не 
чуват техия глас. Тази ситуация води до пасивност у децата, формиране на 
психологическа нагласа за липса на перспектива за бъдещето и капсулиране в 
сигурното пространство на Кризисния център. Понякога това е и причината, поради 
която някои деца бягат от институцията и отново попадат в движение, за да търсят 
нещо по-определено като перспектива за живота си. И именно в този момент повечето от 
тях отново стават жертва на злоупотреби, насилие и престъпни действия на възрастните 
спрямо тях. 
 

Какви са мечтите за бъдещето на децата напускащи, напускащи Кризисния 
център? 

 
           Децата имат запазена детска психика и типични детски мечти, формиращи се 
ценности и идеали и търсят опорни точки за развитие в близко бъдеще в учене, 
семейство и работа. Някои от тези мечти обаче, са малко илюзорни. За други от децата, 
мечтите са сведени до прибирането им от Кризисния център  в къщи, за да продължат 
да учат и работят в бъдеще, което е просто и реализуемо желание. свързано с връщане 
към семейната среда. За трета група деца, мечтите са свързани с градивни, но не много 
реални професионални перспективи, като желанията са за упражняване на 
нестандартни професии като: съдебен патолог, детектив, пластичен хирург, собственик 
на  ресторант... По-големите деца - особено момичетата демонстрират устойчиви 
жизнени ценности като създаването на семейство, завършено образование, хубава 
работа и преуспяване в живота, обикаляне на света. Във всички случаи, е хубаво когато 
децата - жертви имат мечти за по-добър живот, които да осъществяват със собствени 
усилия, но и с чужда, професионална и институционална помощ. 
 

Интерес представлява мнението на децата в движение за действителната ситуация 
около тях след предоставяне на социалната услуга „Настаняване в Кризисен център за деца - 
жертви на трафик и насилие”. 

    
            Какво е ежедневното занимание на децата в Кризисния център? 

 
       Децата в движение, настанени в Кризисния център оценяват своите ежедневни 

занимания като набор от рутинни дейности; пасивни занимания, насочени към 
очакване на края на престоя, съчетан с известни негативни нагласи; битови дейности. 
Голяма част от децата обаче, свързват ежедневието си в Кризисния център с културно-
развлекателни дейности (гледане на телевизия, слушане на музика, четене на книги, 
разходки), но желаят по-голямо разнообразие от дейности за свободното си време. 
Немалка част от децата посочват общуването с другите настанени деца, като основно 
занимание. 

       Прави впечатление обаче, че в отговорите на този въпрос, нито едно от 
интервюираните деца не е споменало специални дейности и занимания, които психолог 
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или други специалисти провеждат индивидуално или групово с  децата, настанени в 
Кризисния център. Това поставя необходимостта от наличието на множество 
разнообразни културни занимания - за които за съжаление, в Кризисните центрове няма 
никакви средства, както и потребността от осъществяването на специализирана 
психологическа помощ и подкрепа, изразяваща се в индивидуални сесии и групово 
динамични тренинги. Това спомага за формиране на групово единство, сплотеност на 
групата от деца с различни съдби и оказване на психотерапевтично въздействие за 
преодоляване на психическите травми. До момента всички екскурзии, празници, 
културни и спортни инициативи, посещения на театър, кино и спектакли, както и 
курсове за квалификация (фризьорство, готварство и др.) за децата от Кризисните 
центрове са финансирани от външни донори и проекти на НПО, работещи с Центровете. 
Без тяхната помощ, децата биха били лишени от възможности за социална и културна 
интеграция по време на техния престой в Кризисните центрове. В последните 4-5 години 
ECPAT Bulgaria ориентира гояма част от активността си по международни проекти към 
дейности за социо-културна интеграция на децата през свободното им време; 
подпомагане на базата за спорт и културни дейности; подкрепа за независим живот на 
децата, напускащи Центровете; семинари за междуинституционален обмен и обучение 
за директори, социални работници и психолози от Кризисните центрове в страната; 
лобиране и застъпничество по проблемите на децата в Центровете, нуждаещи се от 
финансиране за тяхната реинтеграция в обществото. 
 

  Децата познавават ли организации, които им помагат по време на престоя им в 
Кризисния център? 

 
Децата споменават институциите и организациите, на които са благодарни за 

спасяване на техния живот и за решаване на проблемите им, като между тях се посочват 
държавни институции, като Държавната агенция за закрила на детето и Отделите за 
закрила на детето, но и множество конкретни НПО, които са им помагали с различни 
инициативи за свободното им реме и повишаване на тяхното благосъстояние. 

 
От важно значение за ресоциализацията и реинтеграцията на децата в движение, 

особено след кризисната интервенция са условията, психологическият климат и отношението 
към тях в Кризисния център и респективно – удовлетвореността им от услугата и грижите. 
Какво е мнението на самите деца за техните условия на живот след предоставяне на 
социалната услуга „Настаняване в Кризисен център“?    

 
       Какво се харесва на децата в Кризисния център?  
 

             С изключение на едно дете, на което нищо не му харесва, мненията на децата са, 
че харесват условията в Кризисните центрове в битов план - децата имат „топла храна, 
дрехи, легло, покрив над главата” и “всичко необходимо, от което се нуждаят”. Децата 
харесват и доброто отношение на персонала: “Харесва ми това, че социалните се държат 
приятелски с децата и им говорим на малко име” ( момиче,16 г.), както и приятелските 
отношения. Според мнението на децата, хубавите неща в Кризисния център са свързани 
и с това, че децата имат спокойствие и близки хора около себе си, забавления, ряазходки 
навън, приятелски отношения.     
              Очевидно Кризисните центрове са спечелили доверието и одобрението на 
повечето деца, което е предпоставка както за ефективна кризисна интервенция, така и 
за начало на успешен адаптационен процес и позитивно резрешаване на проблемите им 
в бъдеще. 
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          Какво не се харесва на децата в Кризисния център? 
 
          Единици от децата категорично заявяват, че нищо не им харесва в Кризисния 

център, като някои от тях не конкретизират защо е а само едно дете сочи, че не му 
харесва персонала. По-голямата част от децата не харесват ограничения, наложени им 
от ръководствата и правилниците на Центровете, целящи безопасността на децата.  На 
децата не им харесва например, че режимът в Кризисните центрове не е свободен, както 
и липсата на интернет и телефон с карта, поради забраната да се ползват мобилни 
телефони. Едно дете заявява, че не му харасва фактът, че това е Кризисен център и то 
трябва да стои там, а други не харесват прекалената загриженост на персонала за тях. 
Тук отново проличава липсата на самокритичност и самооценка у някои от децата, че 
са били в сериозен риск по време на тяхното движение и че настаняването им в 
Кризисния център е социална мярка, която е насочена към тяхната безопасност и 
тяхното добро бъдеще. Вината за това е в социалните работници, които водят случаите и 
настаняват децата в Кризисните центрове, без да им обясняват, защо се предприема 
това дейстие и каква е неговата цел. В Кризисните центрове има деца, които наистина 
не знаят защо са настанени там, техните семейства - също, други пък не знаят за какъв 
срок са настанени и кога ще напуснат Кризисния център. Това е сериозно нарушаване 
на правата на децата и довежда до психологическа нестабилност и травмиране на 
психиката им.  
                                  
               Какво биха променили децата в Кризисните центрове, ако имаха тази 
възможност? 
 

   Децата имат най-разнообразни мнения за възможните промени в Кризисните 
центрове, ако те биха могли да ги осъществят. Единици биха „уволнили социалните 
работници“, други биха направили така, „че на децата да им е още по-добре в 
Кризисния център“. Само две деца не желаят промени, тъй като всичко е хубава в 
Центъра, според тях. Почти всички деца обаче, искат да променят правилата в 
Кризисния център: да се стои до по-късно навън; да бъде свободен режимът; да могат да 
излизат свободно навън; да има интернет; да има телефон за общо ползване, да бъдат 
водени на екскурзии“. С изключение на последното, посочените от децата желания за 
промени в правилата на Центъра са обект на критиката на Българския Хелзинкски 
Комитет в неговите доклади за условията в Кризисните центрове за деца. Според БХК 
това са сериозни ограничения, които нарушават правата на децата и превръщат 
Кризисните центрове в своебразни заведения от затворен тип - затвори, които не са 
подходящи за деца. Тук би могло да се спори с правозащитниците, тъй като всички 
изброени ограничения са нормативно регламентирани в съответните официални 
документи и са насочени само към най-добрия интерес на детето в риск, а именно: 
осигуряването на безопасността на децата и превенция на рисковете от отвличане, 
бягства, ревиктимизация и осъществяване на рискови контакти с техните насилници, 
трафиканти и екдплоататори. 

 За някои деца престоят в Кризисния център има и терапевтичен и 
самопознавателен ефект, тъй като децата осъзнават, че искат да „променят своя начин 
на живот и своето поведение“. Другата крайност, макар и малобройна е на децата, които 
смятат, че настаняването им в Кризисния център е своеобразно наказание и 
ограничаване на правата:“Ако можех, бих променила правилата и бих затворила 
Кризисния център, за да сме си в къщи” (момиче, 16 г.) Тези деца в движение изискват 
своеобразен професионален подход, за да може негативните им нагласи да бъдат 
променени в позитивизъм, желание за критична оценка на миналото и създаване на нов 
нов живот. 
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                 Какви би трябвало да бъдат Кризисните центрове според мнението на децата? 
 
      Кризисните центрове през погледа на децата трябва да бъдат подобрени по 
отношение на разнообразие на храната и обстановката, осигуряване на свободен режим 
за децата, възможности за ползване на Интернет; осигуряване на спокойствие, но 
същевременно - организиране и на  групови занимания и разговори с децата“. Децата 
правят предложения и за диференциране на Кризисните центрове за по-големи и по-
малки деца и отделно за момичета и момчета, за да има по-нормално общуване между 
тях: „Трябва да има отделни Кризисни центрове - за по-големи и за по-малки деца” 
(момиче, 15 г.); “Според мен кризисният център трябва да бъде само за момичета с 
опасност за живота” (момиче, 15 г.); “Според мен Кризисният център трябва да е само за 
момичета, иначе ако е смесено, няма да има добро поведение” (момиче, 16 г ). Тeзи 
предложения съвпадат и с разпоредбите в Методическото указание за устройството и 
функционирането на кризисните центрове и идеите за диференциация на Кризисните 
центрове по възраст и по пол, както и за разделяне на две типа Кризисни центрове -  за 
деца - жертви на трафик и за деца - жертви на насилие. Тези изисквания налагат и 
необходимостта от осъществяване на ефективна и навременна кризисна интервенция за 
настанените деца, както и неаобходимостта от добри специалисти и психолози, които да 
осигурят подкрепа за децата и нормалната им адаптация към условията в Кризисния 
център. 
 
                   Какво друго вълнува децата в движение от Кризисните центрове? 
 
                  Освен недоволството си от живота и ограниченията в Кризисния център , 
някои деца споделят и желанието си да се върнат в къщи, при мама и да започнат  
нормален живот. Някои от децата споделят, че си имат приятел/приятелка и искат да се 
виждат с тях, както и другите деца. Някои деца достигат до преосмисляне на своя живот 
и направените грешки и се разкайват за стореното, докато други са по-агресивни и 
желаят незабавно да напуснат Кризисния център. В практиката немалко деца бягат от 
Центровете, но в повечето случаи после оценяват погрешността на постъпките си. 
Различието от характери, от простъпки и специфични особености около всяко 
конкретно дете, налага прецизиран индивидулен подход към него, за да може крайният 
резултат за бъде положителен, както за самото дете, така и за специалистите, които 
работят с него. 
     
 
            Обобщаването и интерпретацията на отговорите на децата, обхванати в 
сондажното проучване показва, че тяхното мнение и предложения следва да бъдат 
отчетени при по-нататъшната реализация на проекта, както и за усъвършенстване на 
дейността на Кризисните центрове. При възможност и по желание, някои от 
интервюираните деца, особено по-големите (16-17 г.) е подходящо да бъдат включени в 
“Детския консултативен борд” в рамките на проекта “Марио” 2. 

    
 
 
     4.   Резултати от изследване с деца от Кризисния център в Балван, проведено 

през 2012 г. 
 
     4.1. Общи бележки за изследването 
     В рамките на предходния проект “Марио 1” бе изработен анализ на базата на  

проведено интервю по аналогични въпроси с момичета, настанени в Кризисния център в с. 
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Балван, озаглавен „Гласът на децата в риск: Изследване на мнението на децата от 
Кризисен център за деца - жертви на трафик и насилие по проблемите на техния живот, 
насилието, сексуалната експлоатация, защитата на децата, условията и услугите, 
предоставяни в Кризисния център“.32  

     Резултати са сравними с тези от настоящото изследване. Поради това ще си 
позволим припомнянето на някои от тях, както и конкретни отговори на момичетата, тъй като 
демонстрират устойчиви казуси, нагласи, оценки и ориентации, които би трябвало да се 
вземат предвид и при реализацията на проект “Марио” 2, особено в частта му за подобряване 
на грижите и услугите за децата в движение, както и по отношение на дейностите в рамките 
на детското участие. 

      Основни причини за настаняването на момичетата в Кризисния център в 
Балван, е въвличането на децата в трафик (вътрешен и външен) с цел сексуална, и в 
по-редки случаи – трудова експлоатация. Друга основна причина е, упражняването на 
сексуално насилие, принудителен ранен брак и раждане на дете, домашно насилие, 
което се комбинира в повечето случаи със сексуална експлоатация и принудителна 
проституция. 

 С метода на полустандартизирано интервю беше проучено мнението на 20 
момичета, настанени в Кризисния център в с. Балван, Великотърновска област. Те са 
жертви на форми на сексуална експлоатация, трафик и/или други форми на насилие – 
сексуално, домашно, физическо, психическо.  

 
4.2. Анализ на резултатите 
 
Познания и отношение на децата към сексуалната експлоатация, трафика и 

проституцията 
 

     Момичетата, настанени в Кризисния център показаха висока 
информираност по отношение на насилието, трафика и сексуалната експлоатация. В 
демонстрираните от тях познания пролича влиянието на собствения им трагичен 
опит като жертви на тези негативни явления.  

     Така например, всички те заявяват, че знаят напълно какво е детска 
проституция. Само две от тях се колебаят какво е точно трафик на деца за сексуални 
цели. Повече от половината от тях свързват трафика с насилие над деца, отвличане и 
продаване на деца за сексуално използване в страната и чужбина, вкл. и принуда за 
вършене на сексуални услуги след законно заминаване за чужбина. Три от момичетата 
с известен наивитет свързват трафика с детска проституция по магистралите, което е 
резултат за съжаление, от личен практически и визуален опит. Действително в България 
т.нар. „магистрална” проституция е най-видима и доста разпространена, особено по 
международните магистрали. 

 
    Личният опит проличава в известна степен и от отговорите на въпроса: „От къде 

получаваш информация за детската проституция и трафика на деца за сексуални 
цели?”.  

 
  Освен традиционните отговори и за други деца, изследвани със същия 

инструментариум, свързани с родителите и медиите, които тук са посочени с по три 
отговора, момичетата посочват органите на МВР и инспекторите от детските 
педагогически стаи към полицията (ДПС) (общо 4 отговора) като източник на 
информация; специалистите от Кризисния център (три от отговорилите) и още толкова за 
местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни (МКБППМН). Всички те свързани по един или друг начин с битието им 

                                            
32 http://www.Marioproject.org 
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на жертви. По две от момичетата посочват и отделите за закрила на детето (ОЗД) и 
специализирана по проблемите неправителствена организация (НПО). А едно момиче на 
12 г. споделя в отговор на подвъпрос към същия въпрос: „Получавам информация от 
други източници – моля споделете кои”: „Виждала съм да спират коли, има такава 
жена в село.” 
 
               Познавати ли лично момичета, които насилствено проституират? 
 

   Пет от момичетата твърдят, че познават момичета, които насилствено са 
принуждавани да проституират в България, а 5 – че познават момиче, което е 
принудено да проституира в чужбина. Според две от интервюираните това момиче се е 
върнало, а останалите не знаят, какво е станало с това момиче.  

 
  Почти по същия начин се разпределят отговорите и на въпроса, дали познават 

дете, станало жертва на задграничен трафик.  
 
За познаването на ситуацията около тези случаи говори и следният отговор на 

въпроса „Кой помогна на това момиче да се върне?”: 
„Сводникът й я изкарва в чужбина и я връща. После пак си заминават заедно”- 

момиче на 17 г. 
 
 А  на  въпроса:  „ Ако  знаеш  каква  е  съдбата  му,  разкажи!” , 

            Дванадесет годишно момиче казва: „Сестра ми, която майка ми е родила там в 
чужбина са я осиновили срещу 150 лева и сега я експлоатират за всичко!”. 

 
 Почти всички от интервюираните (19 от тях) смятат, че детето попаднало в 

трафик е жертва на престъпление, за което се предвижда наказание за неговите 
насилници според законите на страната. 

 
Формираните нагласи и пораженията, нанесени на момичетата от насилието, 

което са преживяли, ги мотивирта да бъдат много предпазливи в бъдещите си 
решения и действия. Пет от тях никога не биха отговорили на обява за работа в 
чужбина. Ако някой им предложи такава, само две биха приели, но ако са сигурни в 
човека, който предлага (сам по себе си рисков отговор!), а още две момичета биха приели 
ако се убедят предварително, че е безопасно и законно. Само едно от момичетата смята, че 
би приело ако предлаганата работа е по професията й. 

 
Доста показателни са отговорите на момичетата на въпроса: „Ако някой те принуди 

да проституираш или да те включи в трафик, от кого ще потърсиш помощ?” 
 
 Предвид особеностите на досегашния живот на момичетата, настанени в Кризисния 

център, не е изненадващо, че почти всички от тях (по 19) посочват на първо място ДПС и 
другите органи на МВР. На второ място са посочени от по девет момичета множество 
отговори – родителите, ОЗД, учителите и педагогическите съветници и специалистите 
от Кризисния център. Останалите отговори са посочени от по две момичета (братя, сестри, 
близки роднини, съд и прокуратура, МКБППМН). Две от децата, в следствие на контактите 
им със Сдружение „Пренебрегнати деца” посочват, че именно към тази организация биха се 
обърнали за помощ. 

 
  Група открити въпроси, свързани с насилието и експлоатацията изобщо, бяха 

зададени на момичетата с цел уточняване на тяхното мнение по тези въпроси.  
 
  Най-общо според отговорите на момичетата, насилието се изразява в това, да 

те принуждават да вършиш нещо противно на желанията ти, а експлоатацията е най-
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вече „секс по принуда”: 
„Според мен, насилието над децата е да бъдат принуждавани да вършат 

каквото и да е не по тяхно желание, а експлоатацията е сексуална по принуда” – 
момиче на 17 години. 

 
Според интервюираните момичета, отговорили на въпрос: „Къде има най-много 

насилие и експлоатация на деца?“,  
Най-голям брой отговори се отнасят към мнението, че насилието и 

експлоатацията над деца са разпространени в обществото като цяло, по улиците и 
вкъщи. За две-трети от момичетата насилието е преди всичко психично, като част от тях 
го конкретизират като словесно и емоционално. По 8 момичета са отговорили, че 
насилието е предимно сексуално и физическо. А още в шест отговора е посочено и 
„криминално” насилие, т.е. да те принуждават да участваш в престъпления и незаконни 
действия. За също толкова момичета експлоатацията е трудова и сексуална. Сексуалното 
насилие (експлоатация) на деца, според общо десет от девойките е разпространена 
почти навсякъде, но най-често в семействата и циганските гета: 

 „Експлоатация  има  в  гетата,  при  слаб  семеен  контрол  ” –момиче на 17 г. 
 

  Въпреки тези познания, само 6 от момичетата смятат, че информираността им 
е достатъчна, за да се предпазят от проституция и трафик. 13 момичета категорично 
дават отрицателен отговор, а едно не може да прецени. 
 

 Друга група въпроси цели проучване на мнението на децата от Кризисния център 
относно осигуряване на стабилност на средата и сигурността на личността - елементи, 
без които не е възможен нормалния живот и социализационния процес. 

 
 На въпрос: „Кой може да помогне за спирането на насилието и сексуалната 

експлоатация на деца”, 
Отговорите се разпростират в диапазона от „никой” (според 9 от момичетата) до 

„полицията и социалните работници“, според още 10 от тях. В отговорите на този и 
някои от следващите въпроси, проличава обезвереност и емоционална озлобеност на 
част от момичетата към социалната им среда (в частност – към лицата, чиито жертви 
са станали момичетата в досегашния си живот):  

„Никой не може да помогне! Нищо няма да се промени докато не ги изтрепят 
всичките!!!” – момиче на 17 г. 

 
 Но този тип нагласи не са отчаяли напълно потърпевшите момичета. В  отговорите  си  

на  въпрос:  „Кой  може  да  помогне  на  децата  да  се чувстват безопасно и сигурно?”,  
децата посочват семейството (мама, родителите), кризисните центрове, ОЗД и 
полицията: 

„Мама може да помогне и мисля, че най-много могат да помогнат кризисните 
центрове” – момиче, 16 г. 
            „Полицията може да помогне, но стига да не е корумпирана”-момиче, 17 г. 
            „Кризисният център за деца помага. Там може децата да се почувстват най-
добре и безопасно“ - момиче, 17 г. 
 

В тези отговори се очертава високото доверие на интервюираните в Кризисния 
център, който момичетата вследствие на личния си практически опит, схващат като 
институция, която може да гарантира сигурността на децата изобщо.  

В същото време, девойките имат най-високо доверие, при търсене на подкрепа в 
евентуално негативна ситуация в семейството (мама, родители, братовчедка); други 
близки и приятели; полицията и НПО:  „Нямам доверие на никого, ама нещо ако се случи 
– само на НПО или на близки”- момиче, 17 г. 

А едно от децата изрично посочва, че „има най-високо доверие в Мариела - 
директора на Кризисния център за деца“, в който е настанено момичето. 
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Многозначителни  са  и  отговорите  на  проективния  въпрос: „Ако приятелка ти 
каже, че е жертва на експлоатация, ти какво ще й предложиш да направи?” 

 
 Над половината отговорили момичета споделят, че биха я посъветвали да се 

обърне към полицията и органите на МВР, четири от момичетата – да потърсят помощ от 
ОЗД. Едно момиче самоотвержено и благородно „се наема” да закриля (скрие) приятелката 
си, друго – да уведоми родителите си; трето – да намери убежище в кризисен център. Един от 
съветите на момиче е обаче, нейната приятелка „ да не вярва на хората!“: 

„Пострадалото момиче да не вярва на хората. Да се обади в полицията или в 
кризисен център” – момиче, 12 г. 

„Ще я скрия някъде моята приятелка, без значение дали иска, и ще се грижа за 
нея там, докато се свържа с някого, който да й помогне и няма да им кажа къде е, 
докато не забележа, че нещо за сигурността й не е направено!”- момиче, 17 г. 

 
Разнообразни са и отговорите на децата, относно това, как разбират, по  тяхно 

мнение,  защитата  на  децата.   
              И  тук  отговорите  са  в  широк диапазон: от „нищо, щом няма резултати” до 
„сигурно място за децата и Кризисния център“: 

„Има опити децата да са защитени, но според мен – това е нищо, щом няма 
резултат”- момиче на 17 г. 

„Защитата я разбирам, като сигурно място за децата, където ще има кой да 
ги защити и предпази” - момиче, 15 г.; 

„Сигурен дом, никой да не знае децата къде са”- момиче, 16 г. 
„Да няма тормоз. Децата да не са при този, който ги тормози. Той не ги 

обича” – момиче, 12 г. 
 
В контекста на тези отговори са сложни за интерпретация отговорите на въпроса, 

дали агенцията за закрила на детето, училището, полицията,кризисните центрове и 
други организации помагат да има по-малко насилие срещу децата в България.  

 
Според преобладаващата част от интервюираните, тези органи са полезни и 

помагат, като четири момичета уточняват, че това става само, когато е възможно или 
коментират, че институциите се опитват, но не могат да се справят: 

„Отделът за закрила на детето помага да те вземат в кризисен център и да 
не си в опасност”- момиче на 12 г.; 

„Институциите се опитват, но не могат да предпазят всички деца”- момиче 
на 17 г. 

 
Във връзка с тези отговори са и отговорите (по същество изисквания и очаквания 

към институциите), какво би трябвало още да направят институциите, за да се осигури 
защитата на децата в България.  

Според децата, институциите трябва да се отнасят с повече уважение и 
разбиране към проблемите на децата, да си вършат работата по-ефективно, да 
контролират родителите и другите възрастни за опазването на правата на децата и 
полагането на грижи за децата. В това отношение интервюираните проявяват доста 
взискателност и критичност (и самокритичност): 

 
„Нищо повече не може да се направи. Децата могат да бъдат защитени от 

всички, но не и от тях самите”- момиче, 17 г.; „ 
„От Полицията да не вземат подкупи.”- момиче, 16 г.; 
„Децата трябва да бъдат разбирани и възрастните да се поставят на 

мястото на децата, които си мислят, че никой не ги разбира”-момиче, 15 г. 
 
В отговорите на този въпрос има и един отговор, наситен с агресия, озлобление и 

известна доза отчаяние: 
„Трябва да се избият всички глупаци и тъпаци, които насилват момичетата и 
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трябвя да се полагат повече усилия, за да се пазят момичетата, но това е 
невъзможно!” - момиче, 17 г. 

 
                В същия контекст са и отговорите на конкретизиращия въпрос, отнасящ се лично 
до конкретното момиче за това, какво може да я предпази от лошите неща в живота 
като насилие и експлоатация.  
                Само две от момичетата казват, че нищо не може да ги предпази. Останалите 
момичета биха разчитали на родители и близки, полиция, ОЗД, но и на себе си: 

„Нищо не може да ме предпази! Всичко може да стане дори и да не искаш. В 
такъв момент и Бог няма да може да ти помогне”- момиче, 15 г.; 

„Ще се боря сама, но затова трябва да съм добре информирана за 
опасностите” - момиче, 17 г. 

 
    Заключителната група съдържателни въпроси беше насочена към оценки, 

очаквания и изисквания на настанените в Кризисния център момичета относно 
значимостта и резултатността на социалната политика за закрила към децата, но не 
изобщо, а конкретно към тях, както и към оценка на тяхното участие в планирането и 
доставянето на социално-защитни услуги. 

  
                На въпрос: „Ти какво би искала да се направи, за да се подобрят услугите за 
деца и защитата на децата от посегателства срещу тях?”, отговорите на момичетата са 
много конкретни, емоционално наситени, определени от непосредственото им битие на 
жертви и са свързани със създаването на среда, в която няма насилие; наказания за 
насилниците и тяхното превъзпитание; създаването на повече кризисни центрове и 
специализирани домове, от които добре да се преценява, кога децата трябва да се 
върнат в семейството: 
             „Да има училища, където на младежите да им се избие навика към тия 
посегателства”- момиче, 16 г. 
            „По-добре да се преценява кога детето да се върне в семейството”-момиче, 17 г. 
           „ Аз каквото искам да се направи знам, че няма да се направи”- момиче, 15 г.; 
           „Да има повече кризисни центрове и смърт за тези, които изнасилват 
момичетата” - момиче, 17 г. 

 
            Момичетта от Кризисния център, където са настанени, наред с общото високо 
одобрение и удовлетвореност от грижите и услугите, споделят и неща, които не им 
харесват, но пречупени само през личната призма на усещането за непълноценно 
общуване с другите деца.  
           Някои се дразнят от другите деца там; други смятат, че там не им е мястото; трети 
съжаляват, че там са само деца, жертви на насилие:       
             „Не ми харесва единствено, че в Кризисния център има само деца, които са 
жертви на насилие. Но от друга страна ми харесва, защото тук децата се чувстват 
спокойни ”- момиче, 15 г. 
             „Не, че не ми харесва, но просто не ми е тук мястото” – момиче, 17 години. 

 
               Тези  ограничени  отговори  кореспондират  и  с  предложенията  в отговор на 
въпроса, какво трябва да се промени в Кризисния център.  
                Единадесет от девойките смятат, че всичко е хубаво и не бива да се променя; 
едно момиче дори смята, че там трябва да са повече деца. 

Не липсват, обаче и критични отговори – според едно момиче там не му е 
мястото, а според друго – целта на кризисния център е изкривена, каквото и да означава 
това.  

 
Ето и няколко илюстративни отговора: 
„Изкривява се представата за целта на Кризисния център. Това трябва да се 

промени” – момиче, 17 г. 
”Нищо не трябва да се променя! Децата трябва да са благодарни, че и това 

имат, защото преди и това не са имали явно”- момиче, 15 г. 
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„Хубаво е, грижат се за теб, топло е, приятно е, но просто на мен не ми е 
тук мястото. Това не е моята среда, в която да живея. Според мен няма какво да се 
промени” - момиче на 17 г. 

 
                Интервюираните деца като цяло са удовлетворени от Кризисния център. 
Според тях там са намерили сигурност, спокойствие, подкрепа и надежда. Персоналът им е 
дал уважение, обичта си, приятелски съвети. Работещите в Центъра са спечелили доверието 
на момичетата, научили са ги на търпение, мотивирали са ги за позитивни корекции в 
тяхното поведение и успех: 

„Кризисният център ми помогна много. Ако не бяха хората от Центъра, щях 
да съм продадена далече”- момиче, 12 г. 

„Кризисният център ми даде утеха, подкрепа, надежда да продължа 
напред в живота” – момиче, 17 г. 

„Кризисният център ми дава сигурност. Разбрах какво е да те уважават”- 
момиче,17 г. 

 
За да конкретизираме резултатите в промяната на поведението на децата 

вследствие на работата с тях в Кризисния център, зададохме и допълнителен въпрос: 
 „Какво промениха в теб хората от Кризисния център и кой ти помогна най-много?” 
 
                  Момичетата откровено споделят за съществени промени  в тяхното поведение, 
начин на мислене, ценности, попълване на емоционални дефицити: 
                 „Всичките социални работници ми помогнаха много и напълно се промених. 
Вече не мисля за грешни неща, ще уча и ще продължа живота си”- момиче,17 г. 
                „Разбрах какво е да усещаш уважение и подкрепа. Всички ми помагат”- 
момиче, 17 г. 
               „Помогна ми целият екип. Много работи промениха в мен – да не се връщам в 
проституцията като изляза от тук”- момиче, 17 г. 
               „Може би се е променило държанието ми, защото преди това аз се държах 
много гадно с деца, които са бедни и нямат какво да облекат. Сега се опитах да се 
поставя на тяхно място и разбрах, че е много гадно и че не е нужно да ги обиждам” - 
момиче, 15 г.; 
               „Вече плача по-малко, мисля по-малко и за нещастията. Разбрах, че съм 
тръгнала по крив път. Директорката много ми помогна”- момиче, 12 г. 

 
                По време на престоя си в Кризисния център и в резултат на кризисната 
интервенция, децата се чувстват по-зрели, по-социално опитни и вече настроени към 
позитивно мислене. Поради това, в своите отговори, те отбелязват, че при напускането 
на Кризисния център, биха казали на оставащите и новопостъпващите деца там, че в 
Центъра всичко ще се промени за тях; биха ги посъветвали, да не правят „глупости”; 
да се пазят, да не се предават и да се борят с лошото; да се вслушват в съветите на 
възрастните в Центъра и да внимават с какви хора общуват навън; да гледат напред 
и да вярват, че напред ги очаква много хубав живот: 

„Ще им кажа на момичетата, че тук всичко ще се промени за тях и да не 
правят глупости”- момиче, 12 г. 

 
                „Ще им кажа: Късмет момичета, пазете се и мислете! Сбогом!” – момиче, 17 г. 
                „Бих им казала, да слушат възрастните хора, да не повтарят грешките си и 
да се пазят много. Да не се предават, защото са силни”- момиче, 15 г. 
                „Ще кажа, да внимават с какви хора се занимават и да гледат напред”- 
момиче, 17 г. 
                „Да внимават много, да не повтарят същите грешки и че ги очаква много 
хубав живот със семействата им. Аз нямам семейство, така че не знам с мене какво 
ще се случи”- момиче, 17 г. 

Последният цитиран отговор е драматична връзка и към следващия въпрос от 
интервюто, засягащ най-близките житейски перспективи за бъдещото на настанените 
девойки в Кризисния център –къде ще отидат, след като напуснат центъра! 
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    Само пет от тях са споменали за мама, баба и дядо, т.е. – ще се приютят в някакъв 
вид семейство. За останалите перспективата е неясна – едно момиче говори за настаняване 
в защитено жилище, явно има опит в такива алтернативи. Две откровено отговарят, че не 
знаят къде да отидат, едно заявява, че ще отиде където си иска, други изобщо нямат 
предства какво ще се случи по-нататък с тях: 

”Ще отида там, където аз искам, защото аз го искам, а не някой друг и си е  
за мен ”- момиче,17 г. 

„Не знам. В момента съм объркана много, защото ми остават 4 месеца и не 
знам какво да правя като изляза от тук” - момиче, 17 г. 

„Ще отида при дядо ми или при друг. Ако не може – искам да съм си тука в 
Кризисния център”- момиче, 12 г. 

 
Значително по-оптимистично гледат интервюираните деца в неопределеното 

бъдеще, въпреки всичко, което им се е случвало. На въпроса: „Каква е голямата ти 
мечта за живота ти след като напуснеш Кризисния център?”,всяка девойка отговаря по 
различен начин, но в параметрите на следното: всичко да се промени в живота ми; да го 
няма причиненото ми зло и да не правя повече грешки; да се прибера в къщи и да 
продължа да уча и да следвам висше образование; да придобия професия, която ми 
харесва и да си намеря подходяща работа; да заживея с човек, който да ме подкрепя. 
Само в едно от момичетата се е затаила ярост и нагласи към мъст, като резултат от 
причиненото насилие и неизживяната травма: 

„Да следвам в медицинския университет и да избия всички, които ми 
пречат и ми причиниха зло”- момиче, 17 г. 

„Всичко това, дето е направила майка ми да го няма. Всичко да се промени и 
да не правя грешки”- момиче, 12 г., според която майка й е родила сестра й в чужбина 
и я е продала за осиновяване, а осиновителите я малтретират и експлоатират; 

„Аз само да изляза, пък то другото ще се оправи”- момиче на 15 г. 
 

      Зададохме на момичета и въпрос за това, какво биха направили, за да 
постигнат мечтата си?  

      Девойките отговарят, че ще се борят, ще се опитват, ще учат, ще се 
молят….Само едно схваща себе си в пасивна позиция – ще чака да се осъществи мечтата й. 
Ето и два красноречиви отговора на този въпрос: 

„Ще продължа да уча много, докато стана лаборантка, а другото ще го 
оставя на Господ ”- момиче, 17 г. 

 
В самия край на интервюто предложихме на децата, които искат, възможност да 

споделят още нещо, каквото преценят, но което е свързано с темата.  
Ето и два заключителни отговора, отразяващи две детски гледни точки: 

„В момента не мога нищо друго да споделя, защото тази тема ме върна в 
миналото назад, спомних си какво съм преживяла и се чувствам много гадно!” - 
момиче, 17 г. 

„Ами мисля, че е много хубаво, че има такива хора, които помагат на 
момичета с проблеми…”- момиче, 17 г. 

 
     В заключение от анализа от интервютата бе направена следната констатация, 

която е валидна и за настоящия анализ: 
 

Очевидно все още, въпреки приетите закони, наредби, устройствени 
правилници на различни институции, широко пропагандирани алтернативи на 
институциите за деца, методически указания и координационни механизми, 
проблемът за реалната социална реинтеграция на децата, жертви на насилие, трафик 
и сексуална експлоатация, децата, които са премествани от едно място на друго не по 
тяхна воля - не е решен практически. Недопустимо е грижата за тях да остане в 
рамките на кризисната интервенция и да не продължи до гарантирането на 
пълноценни и сигурни условия за живот за тях, както и по-нататъшна социална 
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адаптация без виктимогенен риск. Очевидна е необходимостта от пълноценно 
развитие на спасителен реинтеграционен процес – от попадането на пострадалото дете 
- жертва в полицията, в отдела за закрила на детето или в друг компетентен орган, 
през кризисната интервенция в Кризисния център, до реалната и успешна 
реинтеграция в обществото. А отделните етапи в този процес са отговорност на много 
институции и НПО, които разполагат с необходимите материални и човешки ресурси. 
Основният проблем вероятно, е в липсата на достатъчна координация и 
последователност в действията на отделните институции и оргнизации; в липсата на 
междуинституционално сътрудничество или в недобре функциониращите 
съществуващи междуинституционални и мултидисциплинарни екипи, които трябва 
да бъдат формирани при всеки конкретен случай, за всяко конкретно дете, при 
отчитане на конкретната специфика и особености на ситуацията и оценка на 
конкретния риск. 

       

 

            XII. РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ПОПАДАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА В 
ДВИЖЕНИЕ, В ОПАСНА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА МИГРАЦИЯ, ТРАФИК И 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
              Проведеният анализ на документи и статистически данни в рамките на 

работното изследване по проект „Марио 2“ доведе до следното систематизиране на 
негативно  влияещи рискови фактори, водещи до явлението „деца в движение“ в и 
извън България: 
 

          - социално-икономически фактори - влияят негативно върху социализацията на 
Децата, това са ниският жизнен стандарт, безработицата, бедността, лошите жилищни 
условия. Много често тези фактори мотивират децата и техните семейства за опасна миграция 
в страните от ЕС, като в повечето случаи самите ромски родители експлоатират техните 
собствени деца  за просия и джебчийство. Тези фактори действат наистина особено силно при 
ромската общност. Може да се очаква, че в близко бъдеще кризата в страната ще доведе до 
изостряне на негативното действие на тези фактори и тяхното рефлектиране върху семейната 
среда, приятелския кръг и социо-културната среда; 
 

         - институционални фактори – те оказват сериозно влияние върху положението  
на децата, тъй като съществува недобра координация и взаимодействие между институциите 
за деца, както и между институциите и НПО. Липсата на оценка и мониторинг на 
взаимодействията между тях, недостатъчният обмен на практики и квалификация на кадрите,  
липсата на познание и информация за различните проявления на явлението „деца в движение“ 
в национален и международен план има сериозно значение за ефективността на подхода за 
осъществяване на закрила и социални услуги за децата в риск и деца в движение в страната и 
 чужбина (в т.ч. деца - жертви на трафик, насилие, експлоатация, рискова миграция); 
 

              -  фактори на нездравата семейна среда -  често семействата на децата в 
движение и децата в рискова миграция се характеризираят с криминогенност  и 
конфликтност; с насилие в семейството; с липса на позитивни модели на поведение; 
съществува ниско образование и култура на родителите; има проблеми в общуването между 
родители и деца; съществува безотговорност и безнаказаност на родители, слаб родителски 
контрол и незаинтересованост към проблемите на децата; емоционална отчужденост; 
занемареност на възпитанието в семейството или непоследователност и грешки при 
възпитанието на децата. Тези семейни фактори в много голяма степен определят поведението 
на децата в движение, които стават жертва на трафик, поради своята безконтролност и липса 
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на емоционали връзки в семейството; безнадзорните и бягащи от училище деца; децата, които 
мигрират и скитат в страната, като нерядко извършват асоациални прояви, попадайки в 
криминално обкръжение; 
  

              -  фактори от неподходящата приятелската среда - нерядко подобна среда от 
неподходящи приятели има негативно влияние върху децата и ги стимулира за девиянтно 
поведение и превръщането им в безнадзорни деца и деца в движение. Така някои деца 
попадат в групи и ситуации с повишен криминогенен риск; започват да следват насилнически 
модели на общуване в неформалните групи и да решават силово породени  конфликти; 
употребата на алкохол и наркотици като групова норма понякога става стил на живот на 
децата; посещават се нощни клубове и дискотеки, извършват се криминални прояви под 
влиянието на средата и това поставя тези деца в движение в ситуация на повишен 
криминогнен риск; 
 

              -  личностни фактори –  някои деца поради своята незрялост и податливост се 
намират в неадекватно взаимодействие между индивида и обществото и попадат в рискови 
ситуации. Други деца имат социално-психични деформации и дисфункции и често стават 
жертва на насилие и въвличане в аморални и асоциални дейности по принуда. Фактори като 
разстройствата в ценностната  система, ценностните и емоционални дефицити, липсата на 
значими интереси, лошото възпитание от семейната среда и педагогическата занемареност 
също водят до рискови нагласи за влизането на децата в някоя от подгрупите на децата в 
движение, които често стават жертва на криминални групи, трафиканти и сексуални 
експлоататори. Емоционалната неустойчивост и незрялост; недостатъчно развитият 
самоконтрол; липсата на умения за реагиране в рискови ситуации и преодоляване на 
конфликти често прави децата податливи към външни влияния и ги поставя във виктимогенен 
и криминогенен риск. В доста случаи, децата в движение, които са без надзор и родителски 
контрол, подражават на асоциални поведенчески модели и проявяват стремеж към 
самоутвърждаване чрез девиантно поведение; демонстрират незачитане и непознаване на 
правните и морални норми; 

 
               -  правно-нормативни и съдебни фактори – тези фактори имат сериозна 

социална роля и вина за съществуването на рисковото явление „деца в движение“ и 
превръщането на децата в  жертви на рискова миграция, трафик и експлоатация. Негативно 
значение има все още недобре функциониращото, непоследователно и разпръснато 
законодателство, свързано с правата и закрилата на децата, въпреки постоянните промени и 
усилия за оптимизация. Проблемите във функционирането на съдебната система; 
недостатъчната координация на превантивните дейности между различните институции, 
работещи с деца в риск; неадекватните и занижени санкции за възрастните извършители на 
престъпления срещу децата, вкл. и техните родители и осиновители в ролята им на 
насилници, трафиканти и експлоататори, подтикващи децата към рисково поведение и опасна 
миграция имат сериозно негативно влияние в обществото. 

 
                  Посочените фактори действат комплексно, но за отделните случаи на деца в 
движение доминиращият фактор е различен. Силата и интензитетът на тези фактори са 
със специфична значимост за всеки отделен случай. Независимо от конкретните им 
конфигурации, рисковите фактори са с висока степен на социална и индивидуална 
опасност за децата и водят до ситуации на опасно въвличане на уязвимите деца в 
движение в трафик, сексуална експлоатация, престъпни дейности и други форми на 
рискова миграция. Българските деца в движение в страната и чужбина изпитват 
влиянието и неконтролираното въздействие на всички рискови фактори на средата в 
която се намират. 
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    ХIII.  ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКА И 
РАБОТАТА С РАЗЛИЧНИ ГРУПИ ДЕЦА В ДВИЖЕНИЕ33   
   

              1. Общи препоръки и предложения         

          Анализът на съществуващата статистическа информация, нормативни актове, 
доклади на държавни структури и НПО, както и резултатите от проведеното изследване с 
водещи експерти и сондажното проучване на мненията на деца, настанени в Кризисни 
центрове, позволяват обобщеното формулиране на препоръките, предложени по-нататък в 
текста. 

       С проблемите на децата в движение в България официално се занимават главно две 
институционални, взаимодействащи си системи – системата за закрила на децата и системата 
за превенция на асоциалното поведение (БППМН), както и многобройни НПО от 
гражданския сектор.  

 
      Данните от настоящия анализ и наблюденията от практиката показват, че 

доброто функциониране  и партниране на двете системи позволяват факторите за 
рисковете сред децата да бъдат контролирани и да не се допусне рязко нарастване на 
броят на децата в движение и рискова миграция в страната и извън нея, като в същото 
време продължава успешно работата по подобряването на системата за обгрижване и 
предоставяне на услуги на нуждаещите се деца и семейства. Липсата на координация и 
партньорство между двете системи и НПО не водят до успешна работа в най-добрия 
интерес на детето и повишаване на неговото благосъстояние. За да бъдат успешни по-
нататъшните реформи на съществуващите системи, необходимите промени трябва да се 
извършват на основата на приемственост, на базата на доказаната ефективност на 
съществуващи до сега организационни форми и дейности и пълноценното включване на 
кадровия капацитет от добре обучени професионалисти.  

 
       Разбира се,  още много трябва да се направи както по отношение създаването на 

добри условия за живот на българските деца, така и за преодоляване на рисковите фактори и 
осигуряването на адекватни социални услуги за децата, които вече са в рискова ситуация. 
Бъдещето на децата на една нация изисква непрекъснати промени в посока социален прогрес 
и адекватни грижи за тях. 
 

     Необходимо е обаче, освен с разширяване на обхвата на социалните услуги за 
деца и промените в социалната практика, комплексните дейности по закрила правата 
на децата в по-голяма степен да се ориентират към превенция и ограничаване на 
негативното влияние на факторите, водещи до рискова миграция на децата, като се 
обръща сериозно внимание и на борбата срещу престъпното поведение на възрастните, 
довело до принудителна миграция, трафик и експлоатация на децата в страната или в 
чужбина. 

 
     На първо място - необходимо е, да се мобилизират финансови и кадрови ресурси 

за създаване на ефективно функционираща централизирана национална информационна 
система, в която да бъдат унифицирани индикаторите за  събиране на изчерпателни данни 
свързани с правата на децата и синхронизиране на данните за идентични процеси и явления, 
които се събират от отделните институции. Трябва да се изгради софтуерна съвместимост 
между специализираните информационни системи на отделните институции за деца, жертви 

                                            
33 Поради своя универсален характер в голяма степен препоръките са аналогични с тези от Втория Ситуационен 
Анализ на ЕCPAT Bulgaria, публикуван през 2012 г. , но някои от тях са обогатени и преосмислени в контекста 
на работата с различните групи от категорията деца в движение.  
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на престъпни посегателства и насилие (включително за трафик и сексуална експлоатация), с 
информационната система за деца, извършители на асоциални прояви в страната и чужбина. 
Трябва да се гарантира достоверност и адекватност на информацията чрез усъвършенстване 
на показателите, детайлизирани по общини,  пол, възраст, етническа принадлежност, социален 
произход и непрестанното им актуализиране, за да се придобие цялостна картина за 
ситуацията в страната, особено за най-уязвимите групи деца и то в процес на развитие, с оглед 
предприемането на подходящи форми за превенция и кризисна интервенция. Нужно е да се 
осигури оперативен достъп на компетентните специалисти от съответните институции и 
НПО, както до статистическата информация с големи информационни масиви, така и до 
информацията, засягаща всеки отделен случай, при стриктна защита на личните данни. 
Целесъобразно би било информационната система, нейните специализирани подсистеми и 
системите на отделните институции да бъдат съвместими и с аналогични информационни 
системи на Европейския съюз. 

 
   На второ място - необходимо е да се реши въпросът с кадрите работещи с деца в 
риск, чрез съхранение и мотивиране на доказалите се експерти и професионалисти в 
подлежащите на закриване институции и пренасочването им към новоразкриващи се структури. 
Да се осигури постоянно действаща система за повишаването на  компетентността и 
квалификацията на експерти и специалисти за работа с деца в движение, включително и в 
чужбина. Университетите трябва да се ориентират към привличане на адекватни, съвременни 
практици като лектори и преподаватели и подготовка на кадри, които да работят по иновативен 
начин в новите променящи се социални условия; да се подготвят и профилирани, тесни 
специалисти за работа с деца, жертви на насилие, трафик и експлоатация, както и с деца с 
асоциално поведение. Особено важно е специализирането на прокурори и съдии, които да 
работят само по проблемите на децата, като за целта освен специално-правна, да получават и 
допълнителна възрастово-психологическа и педагогическа подготовка от специалисти, 
работещи с деца в риск в институциите и НПО.  
 
   На трето място - наложително е да се повиши координацията в действията на 
различните институции на местно и национално ниво, както и между тях и 
неправителствените организации, работещи по проблемите на различните групи деца в 
движение. Необходимо е и разширяване на сътрудничеството и на  международно ниво, 
което да е фокусирано както към осигуряване на висока мобилност за работа по конкретни 
случаи на деца в движение извън територията на страната си (например при разкриване на 
трафик на деца, помощ за  репатриране на трафикирани деца и др.), така и към обмяна на опит 
между професионалисти, специализация на кадри, информационен обмен по единни критерии 
и емпирични индикатори. За целта трябва да се инициират и финансират конкретни  съвместни 
проекти между български и чуждестранни институции, местни и чуждестранни НПО, за 
финансирането на които да бъдат привличани и стимулирани международни донорски 
организации.  
 
   На четвърто място - по въпросите на рисковете за децата от превръщането им в 
жертви на насилие, трафик, експлоатация и опасна миграция, държавата и общините да 
инициират, стимулират и осигуряват финансиране на информационни,  образователни и 
превантивни кампании,  програми и проекти, насочени към обществеността, училищата, 
семействата и децата. Необходимо е тези дейности да се  реализират в партньорство между 
институции и НПО в различни варианти, съобразно особеностите на конкретните целеви групи. 
В това отношение особено внимание да се обръща на политики, насочени към най-рисковите и 
уязвими групи деца – ромите, безнадзорните деца, децата в институциите. Кампаниите и 
програмите следва да ангажират средствата за масова информация с предавания и 
публикации, адресирани специално към деца, както и към родители, като за целта могат да 
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бъдат включвани и обучени деца в тяхното реализиране. В това отношение безгранични са и 
възможностите на Интернет. 
 
  На пето място – важно е да се разшири и обогати социално-педагогическата 
практика по проблемите на децата в движение, психологическата и правна подкрепа на 
децата в социален, криминогенен и виктимен риск. Това изисква модернизиране и 
повишаване ефективността на работата както на специализираните органи, така и на НПО. До 
сега е натрупани богат опит в изградените организационни форми и звена за превантивна 
работа и предоставяне на социални услуги за деца (социално-превантивни центрове, 
консултативни кабинети, кризисни центрове, ЦОП, КСУДС, защитени жилища,  домове, 
приюти за безнадзорни деца, ДДЛРГ, СПИ и ВУИ и други). Функционирането на тези звена в 
името и за благото на детето предполага предприемането на комплексни и 
интердисциплинарни мерки за превенция, закрила и социална интеграция, съпроводени с 
подобрени услуги в общността, здравни грижи и психологическа помощ за деца - жертви на 
насилие, престъпления, трафик и сексуална експлоатация, или за корекции в поведението и 
ресоциализация на деца с асоциално поведение и извършители на престъпления. С цел 
координация, професионален обмен на добри практики и съгласуване на процедурите е 
необходимо да се осигурят регулярни междуинституционални срещи, конференции и 
мониторинг на дейността. На централно ниво трябва да се разработи и се въведе в практиката 
ефективна, работеща система за сигнализиране  и обратна връзка между отговорните 
институции, НПО и специалисти при случаи на деца във виктимогенен и криминогенен риск. 
Наличието на Координационни механизми само по себе си не е достатъчно. В тази практическа 
сфера отново е необходимо да се обърне особено внимание на най-уязвимите групи деца и 
семейства, като се реализират различни програми и проекти, съобразени с етнически произход, 
пол и възраст на съответните деца. Целеви групи на тези програми да бъдат също родителите, 
учителите, медиите и широката общественост. 
 
   На шесто място – наложително е да се усъвършенства правно-нормативната база и 
съдебната практика по отношение на децата в движение, включително и да се създаде  и 
поддържа база данни в съдебната система със специално разработени индикатори за деца, 
включени в правни процедури; брой дела, в които са привлечени деца; непълнолетни 
извършители на криминални престъпления в страната и извън нея; извършители на 
престъпления срещу деца, осъдените за престъпления срещу деца на територията на страната и 
извън нея. Да се предприемат мерки за по-бързо, ефективно, строго и справедливо 
правораздаване в тази сфера. 

 

                2. Специализирани препоръки и предложения на специалисти от системата за 
закрила на децата за оптимизиране дейността на Кризисните центрове за деца 

               Предложенията и констатации за проблемите в работата на Кризисните центрове за 
деца бяха направени по време на работната програма на мултидисциплинарен семинар, 
организиран от ECPAT Bulgaria по проект „Марио 2“ в Бургас през август 2013 г. В семинара 
участваха представители на Кризисни центрове за деца в България /директори, психолози, 
социални работници/ и защитени жилища за младежи; полицейски служители от национални и 
регионални дирекции и служби и инспектори от детски педагогически стаи; служители от 
държавни и регионални агенции и дирекции за закрила на детето; секретари на МКБППМН; 
представители на неправителствени организации и външни доставчици на социални услуги за 
деца, които дадоха своите конкретни предложения за промени.  
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             Във връзка с изслушване в Парламента на дейността и проблемите на Кризисните 
центрове за деца, аналитичен застъпнически материал на ECPAT Bulgaria по проблемите 
на Кризисните центрове, заедно с предложения от специалисти от системата за работа с 
деца в риск, бяха изпратени официално до Парламентарната комисия по въпросите на 
децата, младежта и спорта и Председателя на ДАЗД в началото на 2014 г. с искане да бъде 
повдигнат обществен и професионален дебат по проблематиката и се предприемат 
действия за оптимизиране на условията за работа на Кризисните центрове и 
реинтеграцията на децата, настанени в тях. Застъпнически материал с предложения и 
анализ на проблемите на Кризисните центрове бе изпратен до Българския Хелзинкски 
комитет във връзка със публикуването на поредния доклад на БХК за състоянието на 
Кризисните центрове за децата и проведената конференция. Предстоящите Годишни 
конференция на ECPAT Bulgaria по проект „Марио 2“ през 2014 г. също ще бъдат 
посветени на проблемите на децата и персонала на Кризисните центрове, на 
застъпничество по тази сериозна и отговорна тема и представяне на настоящия анализ, 
който включва анлиз на възможностите на системата за закрила на детето да предоставя 
социални услуги и мнения на деца и експерти и деца за проблемите на децата в движение.  

 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

 
на представители на институции и организации, работещи професионално по проблемите 

на децата в риск и в Кризисните центрове за деца 
 
           1.  Да се създадат нови Кризисни центрове за деца в други региони на страната. 
 
           2.  Да се създадат нови ЦНСТ /Центрове за настаняване от семеен тип/за деца. 
 
           3.   Да се създадат нови защитени жилища за приоритетно използване и настаняване 
на деца, напускащи Кризисните центрове. 
 
           4.  Да се създадат нови ЦОП /Центрове за обществена подкрепа/. 
 
           5. Да се създадат органи и съответна организация за наблюдаване на децата, 
напускащи Кризисните центрове след навършване на 18 години. 
 
           6. Да се създаде  разделение по възраст на децата при настаняването им в 
Кризисните центрове - в единия тип Кризисни центрове  да се настаняват деца до 14 или до 16 
г., а в другия тип - деца от 16 /или от 14 г./ до 18 г. възраст. 
           7. Да се организират кампании насочени към Сдружението на общините за 
необходимостта от разкриване на нови Кризисни центрове в други региони и в големите 
градове. Да се организират лобистки кампании в тази насока. 
 
           8. Функционирането и разрешаването на проблемите на Кризисните центрове за 
деца да се включат в политиката на държавата. 
 
           9. Да се създадат групи двойки Кризисни центрове от типа „Кризисен център за деца 
- жертви“ и „Кризисен център за деца с девиантно поведение“ , които да се разположат в 
различните региони. 
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          10. Да се организират целенасочени кампании за осигуряване на професионални 
приемни родители за деца, напускащи Кризисните центрове и приемни родители за деца 
над 16 г., напускащи Кризисните центрове или деца - жертви на трафик. 
 
           11. Да се създаде набор от структури за услуги за децата в междинния етап - след 
напускане на Кризисния център до навършване на 18 г. на детето. 
 
           12. Кризисните центрове да не са от резидентен тип, а да имат друг статут, тъй като 
преди всичко те са центрове за кризисно настаняване на деца. 
 
           13. Да се осигурят средства за нормалното функциониране на Кризисните центрове 
и да се създаде система за допълнително финансиране на дейностите за децата. 
 
           14. Да се увеличат средствата за дейности, предвидени като бюджет за издръжката 
на едно дете, пребиваващо в Кризисен център. 
 
           15. Във връзка със статута и оптимизиране на функционирането на Кризисните центрове 
е необходимо да се осъществят належащи промени в Наредбата за критериите и 
стандартите и промени в Закона за социалното подпомагане. 
 
           16. В заповедта за настаняване на детето в Кризисния център да се посочва не срока 
за настаняването и престоя му - например 3 месеца, а да се посочва конкретнатга дата за 
краен престой на детето и напускането на Кризисния център. 
 
           17. Да се осигури нормативна възможност за предсрочно освобождаване/напускане 
на детето от Кризисния център. 
 
          18. Да не се настанява едно дете повече от 2 / 3 пъти в Кризисен център, тъй като 
престоят му в Центъра се обезсмисля. 
 
           19. Дирекциите „Социално подпомагане“ и Отделите за закрила на детето /ОЗД/ да 
имат график и телефони за връзка на 24 часов режим в денонощието. Да се осигури във 
всеки град екип от социални работници, специализирани за работа с деца, които да 
осъществяваят дежурство на социален работник по примера на дежурствата в системата на 
Полицията. 
 
           20. Да се осигурят ресурси за преводачи на български непридружени деца, 
пребиваващи в Кризисни центрове и шелтъри в чужбина, както и за чуждестранни деца, 
настанени инцидентно в български Кризисни центрове. 
 
           21. За работа с деца в Кризисните центрове да се осигурят лицензирани преводачи към 
посолствата, включително и преводачи от/на екзотични езици. 
 
           22. Да се създадат два нови типа Кризисни центрове - Кризисен център за деца - 
мигранти от други страни и Кризисен център за деца - пристигащи от страни от ЕС. 
 
           23. Да се осигури система за полагане на мерки за закрила на децата в страната на 
крайна дестинация. 
 
           24. За финансово обезпечаване на процеса на връщане на български деца от 
чужбина, съгласно Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на деца - 
жертва на трафик завръщащи се от чужбина, да се направят предложения за използване на 
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средства от Специализирания фонд към Министерство на външните работи, на базата на 
Закона за дипломатическата служба.  
 
           25. Да се прекрати практиката за адресно регистриране на деца на адреса на 
Кризисния център, в който пребивават. Има случаи, когато на адреса на някои КЦ се водят и 
по 60 деца! 
 
           26. Да се осигури по-добро взаимодействие на Кризисните центрове с Дирекциите 
„Социално подпомагане“ на територията, на която е семейството на детето, тъй като до 
момента по-добро взаимодействие съществува предимно между Кризисните центрове и 
Дирекциите „СП“, които са по местонахождение на Кризисните центрове. 
 
           27. Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене на семейството на 
настаненото дете да предоставя информация за социалната работа със семейството на 
Кризисните центрове и Д“СП“ на територията на Кризисния център. До момента на много 
места такава информация не се предоставя. 
 
           28. В малките общини, в които са създадени Кризисни центрове няма достатъчно 
социални условия за въздейстие, няма социални условия за свободното време на децата, няма 
социални условия за подкрепяща работа. Да се помисли за тези трудности, когато се създават 
Кризисни центрове в малки населени места. Малките общини да бъдат стимулирани със 
средства за осигуряването на подходящи условия за децата от Кризисните центрове на 
тяхната територия. 
 
            29. Да се създадат програми към/от Министерство на образованието за тези деца, 
които никога на са ходили на училище/или са прекъснали училище и са настанени в 
Кризисните центрове. За тях да се предвидят средства за тяхното обучение. 
 
            30.Кризисните центрове и мултидисциплинарните екипи, работещи по случаи на 
деца, настанявани в Кризисните центрове да включват в своята работа представители на 
Сдружението на общините. 
 
             31. Да се инициират работни срещи на Кризисните центрове и Дирекциите „СП“ с 
областните съдилища, за да се уточняват процедурите и се ускори процеса на издаване на 
заповед и настаняване на детето. 
 
             32. „Сините стаи“ изградени към РДВР не съществуват в текстовете на НПК - 
разпитите на деца в тях не се признават за доказателство. В интерес на детето и хуманизиране 
на процеса на разпитване, да се предложат изменения в НК и НПК по този проблем. 
 
             33. Не се осъществява ефективна защита на детето - жертва в съда, не съществуват 
специализирани стаи за деца в съда, съдиите не са обучени за работа с деца - жертви и деца - 
свидетели. Да се стимулира процеса на специализация на състави от съдии за работа с 
деца; да се създадат стаи за деца в съдебните сгради. 
 
             34. Да се обобщят добрите практики на Кризисните центрове и се създаде форум за 
обмяна на опит между тях. 
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България, София 
Офис: ул. „Граф Игнатиев“ 1, ет. 3, ап. 7 

                                                      Тел./Факс:  + 359 2 986 1103 
Мобилен тел.: + 359 878 400074 

 
E-mail: ecpatbulgaria@gmail.com; neglchildren@yahoo.com 

ECPAT website: www.ecpat.net 
ECPAT Bulgaria website: www.ecpat-bg.org 

Mario project website: www.marioproject.org 
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България, Со фия
Teл./ Фaкс: +359 2 986 11 03
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