
КНИГА 
ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО 
ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗАЩИТА 
НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА 
В ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАТА 
И ЕВРОПА
 

ECPAТ BULGARIA - Neglected Children Society -
Bulgaria National Group of ECPAT International

EКПАТ БЪЛГАРИЯ - Сдру же ние ”Пре неб рег на ти де ца”-
На ци о нал на гру па на ЕКПАТ Интер не шъ нъл за Бъл га рия

България, Со фия

Мо би 

е-mail: ecpatbulgaria@gmail.com, neglchildren@yahoo.com 
ECPAT website: www.ecpat.net

Mario project website: www.marioproject.org

ЕCPAT България - Сдружение „Пренебрегнати деца“ -
Национална група на ЕCPAT International за България

ECPAT BULGARIA - Neglected Children Society -
Bulgaria National Group of ECPAT International

България, София
Тел./Факс: + 359 2 986 1103

Мобилен тел.: + 359 878 400074

е-mail: ecpatbulgaria@gmail.com; neglchildren@yahoo.com
ECPAT Bulgaria website: www.ecpat-bg.com
ECPAT International website: www.ecpat.net

Mario project website: www.marioproject.org



 
 

Protect children on the move 

 
 
 
 
 

Във връзка с 10-годишния юбилей на Кризисния център за деца – жертви на 
трафик и насилие, с. Балван, Велико Търново, ЕСРАТ България посвещава 
настоящата публикация на директорите, екипа и момичетата от Кризисния център в с. 
Балван, както и на Дирекция „Социални дейности“ при община Велико Търново, с 
благодарност за крепкото дългогодишно сътрудничество, взаимност и доверие към 
Сдружение „Пренебрегнати деца“ – ЕCPAT България и нашите проекти! 
 
                                      
 
 
 

 
 
 
 

Кризисен център за деца – жертви на трафик и насилие, с. Балван,  
община Велико Търново 

 
 
 
 
 

 

 
 

Protect children on the move 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 

                            
                                             
   

                     
                                          

                  
 
 

ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ

„Да направим закрилата ефективна! Конкретни стъпки за закрила на децата в движение в 
Европа“ – 
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“Make protection work! Concrete steps to protect children on the move in Europe”,

е създаден по проект „Марио 3“ като международно застъпническо послание, с участието на 
координиращата организация - Terre des Hommes, Унгария и международните партньори по 
проекта и е подписан от следните организации, участващи в реализацията на „Марио 3“: 

• ARSIS – Аssociation for the Social Support of Youth /„АРСИС” – „Организация за социална 
подкрепа на млади хора”/ – Гърция 

• Salvati Copii – Save the Children /„Спасете децата”/ – Румъния
• Human Rights League /Лига за човешки права/ – Словакия 
• Centre for Youth Integration /Център за младежка миграция/ – Сърбия
• ECPAT International  /ЕСРАТ Интернешънъл/ – Европейски офис, Белгия
• Terre des Hommes /“Тер де зом“/ – Унгария
• Associazione 21 Luglio /„Асоциация 21 юли”/ – Италия
• Empowering Children Foundation /Фондация за овластяване на децата – ЕСРАТ Полша - 

бивша Nobody’s Children Foundation /Фондация „Ничии деца“/ 
• Neglected Children Society - Сдружение „Пренебрегнти деца“ – ЕСРАТ България
• Open gate – La Strada /„Отворена врата” – Ла Страда/ – Македония
• Children’s Rights Centre /Център по правата на децата/ – Черна гора
• Save the Children /„Спасете децата”/ – Албания
• Association for Integration and Migration /Асоциация за интеграция и миграция/ - Чехия
• Terre des Hommes International Federation /Международна федерация „Тер де Зом”/ – Desti-

nation Unknown /“Дестинация Неизвестна“/ - офис Белгия
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ПРОЕКТ „МАРИО 3 – СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА В ДВИЖЕНИЕ В       
ЕВРОПА ОТ НАСИЛИЕ, ТРАФИК И ЕКСПЛОАТАЦИЯ” 

 
„ЗАЩИТЕТЕ ДЕЦАТА В ДВИЖЕНИЕ” 

 
 
Проектите „Марио 1” и „Марио 2” са реализирани  с финансовата подкрепа на Програма „Дафне“ на ЕК 
и съфинансирани от Фондация ОУК, а проект „Марио 3” се осъществява с финансовата подкрепа на 
Фондация ОУК. Проектът във всичките му фази се координира от международната организация Terre 
des Hommes – Унгария и неговата дейност се реализира в 16 страни чрез партньорска мрежа от 19 
организации от Европа. 
 
Проектът се изпълнява от 5 основни партньори:  
Сдружение „Пренебрегнати деца” – ECPAT България  
Nobody’s Children Foundation /Фондация „Ничии деца“/ – ECPAT Полша, настояща - Empowering 
Children Foundation /Фондация за овластяване на децата/ – Полша 
 
Save the Children /„Спасете децата”/ – Албания 
Salvati Copii – Save the Children /„Спасете децата”/ – Румъния 
Terre des Hommes /„Тер де зом”/ – Унгария, Албания, Румъния, Косово 
 
от 4 асоциирани партньори:  
ARSIS – Аssociation for the Social Support of Youth /„АРСИС” – „Организация за социална подкрепа на 
млади хора”/ – Гърция 
Associazione 21 Luglio /„Асоциация 21 юли”/ – Италия  
Open gate – La Strada /„Отворена врата” – Ла Страда/ – Македония  
Defence for Children - International /„Защита на децата - Интернешънъл”/ – ECPAT Холандия 
 
от 7 партньори в застъпническата дейност: 
Save the Children North West Balkans /„Спасете децата” – Северозападни Балкани/ – Босна и Херцеговина 
Terre des Hommes International Federation /Международна федерация „Тер де Зом”/ – офис Белгия 
ECPAT International  /ЕСРАТ Интернешънъл/ – офис Белгия 
The Оrganisation for Aid to Refugees /Организация за помощ за бежанците/ – Чехия 
The Children’s Rights Centre /Център по правата на децата/ – Черна гора 
The Centre for Youth Integration /Център за младежка миграция/ – Сърбия 
Human Rights League /Лига за човешки права/ – Словакия 
 
Национален партньор и координатор по проект „Марио“ за България е Сдружение 
„Пренебрегнати деца“ – ECPAT България, национален клон на ECPAT International – “End Child 
Prostitution, Pornography and Trafficking for Sexual Purposes” – „Край на детската проституция, 
порнография и трафик за сексуални цели”; член на ЕU Civil Society Platform Against Trafficking in Human 
Beings – Платформа на гражданското общество на ЕС срещу трафика на хора. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ                                                                
               
 
Проект „Марио – Съвместни действия за защита на децата в движение в Европа 
от насилие, трафик и експлоатация“ е дългогодишна инициатива, реализирана от 
водещи организации в сферата на закрила на децата. Проектът е финансиран по 
програма „Дафне“ на Европейския съюз и съфинансиран от Фондация ОУК. ECPAT 
Холандия, ECPAT България, Terre des Hommes – Унгария, Save the Children – Албания, 
Косово и Nobody’s Children Foundation – Полша са организациите, които през 2009 г. 
застанаха като национални партньори в първата фаза на проекта и участват и до 
момента – 2016 г. в реализацията на третата фаза на проект „Марио“. Тези организации 
обединиха усилията си в посока подобряване на услугите и осъществяване на 
застъпничество за децата в движение, за децата мигранти от Централна и Югоизточна 
Европа, които са в риск или са жертви на насилие, трафик и експлоатация. В България 
проект „Марио“ от самото му начало се изпълнява от Сдружение „Пренебрегнати деца” 
– ECPAT България – национален партньор по проекта. 
 
По време на първата фаза на проект „Марио” (2009 – 2011 г.) екипът на Сдружение 
„Пренебрегнати деца” – ECPAT България проведе следните дейности: 
 
 застъпнически активност на Експертна група по проекта, насочена към 

проблемите на децата – жертви и съществуващите несъответствия в дейността 
на Кризисните центрове за деца, пострадали от насилие и трафик;  

 застъпничество и лобиране за противодействие на eксплоатацията на деца на 
национално и европейско ниво;  

 обучения с полицейски служители, социални работници, директори и психолози 
от Кризисните центрове за деца, както и професионалисти, работещи в 
институциите за деца в риск; 

 информиране на правителствени и неправителствени организации в страната и 
парламентарните комисии към Народното събрание за ситуацията с превенцията 
и противодействието на детската сексуална експлоатация и защитата на децата – 
жертви;  

 представяне на българските добри практики и анализи на международни 
експертни срещи за обмен на опит, както и на вниманието на международни 
мониторингови организации.  

 
През 2009 г. в рамките на проект „Марио 1“, ECPAT България издаде първия 
„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.  
 
                                                 
1 http://marioproject.org/documents/situational-anlaysis-of-the-action-against-sexual-exploitation-of-children-in-
bulgaria 
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Вторият „Ситуационен анализ на някои групи деца в риск в България“2, бе 
издаден от ЕСРАТ България през 2012 г. и е 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 
аспекти от социалната действителност, свързани със защита на правата на децата и 
осъществяване на тяхната закрила като жертви на престъпления, насилие, трафик и 
експлоатация. 
 
Във втората фаза на проекта – „Марио 2“ (2013 – 2015 г.), разнообразието от методи 
– транснационално изследване, застъпнически дейности, обучения и директна подкрепа 
на специалисти и овластяване на децата в риск – осигуриха възможност на 
партниращите организации да продължат да развиват и предлагат алтернативни начини 
за разрешаване на проблемите, които децата срещат преди, по време на периодите на 
миграция и след това в собствената си страна или в други страни от ЕС. Важна цел на 
проекта бе, да гарантира, че децата мигранти от Централна и Югоизточна Европа имат 
достъп до добре развита и функционираща мрежа от застъпници, които активно 
работят в сферата на правата на децата и тяхната закрила. В тази  насока, проектът 
имаше  за  цел  да осигури добро партньорство между гражданските организации, както 
и тяхното ефективно сътрудничество с държавните институции, не само на национално, 
но и на транснационално ниво. В България продължи работата си Експертната група, 
създадена по проект „Марио“ от неговото начало, която бе съставена от представители 
на институции и организации. Групата от експерти осигури платформа на гражданския 
сектор и държавните органи, в която тези организации да обединят своята експертиза, 
за да адресират съществуващите проблеми в капацитета на системата за закрила на 
децата и лобират за подобряване на мерките за закрила. Създадени бяха редица 
застъпнически послания, които бяха изпратени до министерства, агенции, Народното 
събрание, неправителствени и международни организации, работещи по проблемите на 
децата в риск и децата – жертви на трафик и сексуална експлоатация.  
 
Като следствие от достигнатите анализи и резултати при реализацията на проект 
„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 и да реализират детското участие по проекта. 
Следвайки тази задача, ЕСРАТ България започна периодично да проучва мнението на 
децата от Кризисните центрове в с. Бaлван и София, а в Кризисния център в с. Балван, 
Белико Търново, бе изграден и Детски консултативен борд с участието на 
момичетата, настанени там. Основната цел на детския борд бе, да даде възможност на 
специалистите да разберат по-добре гледната точка на децата относно тяхната ситуация 
и мерките, които могат да се предприемат за нейното подобряване. За целта, 
ежемесечно бяха провеждани групови сесии с децата, на които се разискваха 
отношенията им с институциите, които ги обгрижват, социалните работници, 
полицията, съда, родителите, приятелите и различни организации, като техните 
предложения се систематизираха с оглед  иницииране на дейности за подобряване на 
грижите за децата и обстановката в Кризисния център. На срещите на детския борд се 
споделяха и дискутираха вижданията и мечтите на момичетата за бъдещето им, които 
нерядко разкриваха противоречивата картина на представите на децата за техния живот 
                                                 
2 http://marioproject.org/documents/situational-analysis-of-children-at-risk-in-bulgaria 
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и реалността след пребиваването им в Центъра, както и различията между детската и 
институционалната гледна точка по въпроса за бъдещето на децата и тяхната 
реинтеграция след напускане на Кризисния център. 
 
В рамките на проект „Марио“, за децата от Кризисните центрове в гр. София и с. 
Балван, Велико Търново, бе осигурена интензивна индивидуална психологическа 
работа от психолозите в двата Центъра, като бяха проследявани промените в 
психичното, соматичното и личностовото развитие на консултираните деца. 
Получените резултати дадоха много добра възможност за професионални изводи на 
специалистите и оптимизиране на психологическата подкрепа и услугите за 
конкретните деца, настанени в Кризисните центрове.  
 
Третият „Ситуационен анализ на децата в движение в България и капацитета на 
системата за закрила на децата за предоставяне на социални услуги за тях“3 бе  
издаден от ECPAT България през 2014 г. и бе посветен на проблемите на различните 
категории деца в движение в страната и извън нея и възможностите на системата за 
закрила на децата да защити техните интереси, права и живот. Въпреки че, децата в 
движение не се категоризират в България като подгрупи, съставляващи обобщаващото 
понятие „деца в риск”, третият Ситуационен анализ разглежда всички възможни и 
достъпни данни за децата в риск, чиято основна характеристика е, че са деца в 
движение, живеещи извън нормалната им защитена, социална и семейна среда. което 
поражда рискови ситуации за тях. Поради това, децата в движение трябва да бъдат 
обгрижени и да им се предоставят подходяща закрила и социални услуги. Като 
български партньор по проекта, Сдружение „Пренебрегнати деца“ прие разбирането, че 
част от категорията на „децата в движение“ са децата, настанени в Кризисните 
центрове, които са жертви на вътрешен и външен трафик, експлоатация и насилие, 
поради което тези деца бяха включени като основна целева група  при реализацията на 
проект „Марио“ в България.   
 
В партньорските страни, чиито организации бяха включени в проект „Марио“ – 
България, Румъния, Полша, Албания и Косово, се извършиха еднородни проектни 
дейности, които бяха предмет на международен сравнителен анализ и дадоха представа 
за ситуацията с децата в движение, пристигащи от тези страни по произход и 
мигриращи в други страни от ЕС. Допълнителна информация за явлението „деца в 
движение“, дадоха и резултатите от изследванията на децата в улична ситуация в 
страните – крайни дестинации, също партньори по проекта – Гърция, Италия, Холандия 
и Белгия, които на базата на наблюденията и анкетите в техните страни, издадоха 
Транснационални анализи за децата в движение – жертви или в риск от насилие, 
трафик и експлоатация в техните страни. На базата на този богат международен опит, 
координиращата организация по проекта – Terre des Hommes, Унгария със 
съдействието на мрежата от партньори по проекта, изготви обща платформа и 
документи  за застъпнически действия за защита на децата в движение от Централна и 
Югоизточна Европа, които мигрират в страни от ЕС и стават жертви на насилие, 
трафик и експлоатация.  
 
В настоящата, трета и последна фаза на проекта – „Марио 3“ (2016 г.), 
партниращите организации по проекта насочиха вниманието си към застъпническа 
                                                 
3 http://www.ecpat-bg.com/BG_Situational_Analysis_2014_bg.pdf 
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дейност на национално и европейско ниво и разработването на мерки за превенция на 
рисковата миграция на деца от Централна и Югоизточна Европа, базирани на 
конкретни доказателства от опита по проекта до момента и с европейски обхват на 
въздействие. В България, в последната фаза на проект „Марио 3“, Сдружение 
„Пренебрегнати деца“ организира изследване, фокусирано върху услугата „Кризисен 
център“, в качеството й на комплекс от социални услуги за деца в движение, 
пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация и в същото време – 
важно звено от възстановителния процес на децата – жертви и тяхната успешна 
реинтеграция. Анкетно проучване със същата методика бе проведено в рамките на 
проект „Марио 2“, през 2014 г. от Сдружение „Пренебрегнати деца“, пак сред 
специалисти и деца от Кризисните центрове в София и с. Балван, Велико Търново, като 
резултатите бяха публикувани във Втория ситуационен анализ по проекта.  
 
Аналитичната дейност на Сдружение „Пренебрегнати деца“ – ЕСРАТ България по 
проект „Марио“, бе съчетана със застъпническа дейност по проблематиката. 
Вследствие на това, през септември 2015 г. доклад на ECPAT България за проблемите 
на децата в риск и децата – жертви на трафик и тяхната реинтеграция, както и 
предложения за подобряване на ситуацията на Кризисните центрове, бяха изслушани 
на заседание на Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта 
при Народното събрание. В сесията взеха участие представители на Държавната 
агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Министерство на 
вътрешните работи, неправителствени организации и представители на Кризисни 
центрове от страната. Парламентарната комисия взе решение да се проучат 
професионалните мнения и практики на институциите по проблематиката, да се 
организира широк обществен форум за обсъждане и да се направят съответните 
предложения за промени. 
 
През 2016 г. в рамките на проект „Марио 3“, след направеният анализ на мнението на 
специалистите, работещи в Кризисните центрове и мнението на децата, настанени в 
услугата, ECPAT България организира национална конференция за представяне на 
резултатите от изследването и обсъждане на конкретни препоръки за закрила на 
българските деца в риск. Конференцията на тема: „Десет години Кризисен център 
за деца – предизвикателства и перспективи“, бе проведена в съорганизаторство с 
Община Велико Търново и бе посветена на 10-годишнината от създаването на 
Кризисния център за деца в с. Балван.4 Аналитичният доклад по изследването, 
посветен на състоянието и проблемите на Кризисните центрове и децата, пребиваващи 
в услугата, бе разпространен и представен на вниманието на институциите и 
организациите, работещи по закрилата на децата в нашата страна, както и на 
Омбудсмана на РБългария, който  поде инициативата за анализ и оценка на услугата, 
обсъждане на мерките за нейното оптимизиране в интерес на децата в риск и проверки 
на Кризисните центрове за деца в страната. 
 
В заключение може да се каже, че един от основните аспекти на дейността на 
международните организации, действащи по проект „Марио“, реализиран и в 
трите му фази, е застъпничеството за правата на децата в движение, децата – 
жертви на трафик, експлоатация и насилие, мигриращи от една европейска 
страна в друга или движещи се вътрешно в своите страни, които се нуждаят от 
                                                 
4 http://www.dnesbg.com/obshtestvo/nad-400-detsa-minavat-godishno-prez-krizisnite-tsentrove-v-stranata.html 
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закрила и специални грижи. Партньорите от отделните страни, включени в проект 
„Марио“, издигаха осведомеността на институциите за проблемите и 
предизвикателствата, стоящи пред закрилата на мигриращите деца и техните семейства 
и лобираха за подобряване на процедурите и практиките в управлението на 
националните и транснационални случаи с деца. Целта на проект „Марио“ бе, да 
подсили партньорството в гражданското общество, както и сътрудничеството с 
властите на национално и транснационално ниво, с оглед на това  институциите и НПО 
да обединят своята експертиза, да установят процедурните пропуски при решаването на 
национални и транснационални случаи и да установят съвместни действия за защита 
правата на децата в движение в европейските страни.  
 
В тази връзка, през 2016 г. всички партньори по проект „Марио 3“ отново реализираха 
застъпнически инициативи на национално и регионално ниво, а в края на проекта, под 
ръководството на координиращата организация Terre des Hommes бе създаден 
„Политически документ: Да направим закрилата ефективна! Конкретни стъпки 
за закрила на децата в движение в Европа“. Този Документ, подписан от всички 
организации, участващи в проект „Марио“, ще бъде представен пред Европейската 
комисия и други европейски институции, като важен застъпнически инструмент,  
стимулиращ създаването на ефективна транснацио-нална система за закрила на децата 
в движение в Европа. На национално ниво, българският партньор по проект „Марио“, 
Сдружение „Пренебрегнати деца“ – ЕСРАТ България изготви настоящата „Книга за 
застъпничество – Препоръки за защита на българските деца в движение в 
страната и Европа“, която е посветена на грижата и закрилата за българските деца в 
този специфичен риск и разглежда проблемите на децата в движение в национален и 
европейски контекст. Изданието съчетава национални анализи с резултати и препоръки 
от транснационални изследвания и международни документи, създадени по проект 
„Марио“. Този факт дава добра възможност, настоящата Книга за застъпничество да 
представи в обективен вид съществуващите проблеми с децата в риск в България, както 
и европейските измерения на ситуацията с децата в движение – жертви на насилие, 
трафик и експлоатация в Европа. Същевременно,  чрез  включените  национални  и  
международни  препоръки  по отношение подобряването на грижите за децата в риск, 
Книгата очертава и възможните пътища за транснационално сътрудничество за защита 
правата на българските деца в движение и осигуряване на ефективната им закрила, 
както у нас, така и в страните от Европейския съюз.  
 
 

    Лидия Загорова,  
 

    ЕСРАТ България – Сдружение   
   „Пренебрегнати деца“ , 
    Национален координатор по проект   
   „Марио“ в България 

                                                        
 
                                                                            Лора Лалова,  
 
                                                                 Координатор на Експертна група   
                                                                  по проект „Марио“ в България 
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1. Книга за застъпничество за защита на българските деца в движение в страната 
и Европа – цели 
 
Проект „Марио – Защита на децата в движение“ съчетава в себе си съвместните усилия 
на участващите партньорски организации от Европа за постигане на застъпническа 
дейност  за ефективна закрила на децата на транснационално и национално ниво. 
Всички организации, включени по проекта, на транснационално ниво реализират общ 
застъпнически план, адресиран до държавните власти, за намиране на многостранно 
решение на ситуацията с децата мигранти от Централна и Югоизточна Европа, имайки 
предвид, че този проблем засяга всички страни на Европейския континент. Мрежата от 
организации, работещи по проект „Марио“, прилага застъпнически действия и 
послания и на национални ниво, очертаващи основните предизвикателства, които 
всички европейски държави срещат при осъществяване на закрилата на деца в случаите 
с мигриращи деца в собствените им страни; деца, които мигрират в държави от ЕС; 
деца, завръщащи се в собствената си страна след миграция, които в повечето случаи са 
жертви  на насилие, трафик и експлоатация.  Застъпническата дейност по проекта е 
ориентирана към създаването на многостранна рамка за защита на децата, която да 
бъде развита от съответните министерства на държавите – членки на Европейския 
съюз. 
 
Сдружение „Пренебрегнати деца“ – ЕСРАТ България, като български национален 
партньор по проект „Марио“, изпълнява следните задачи, свързани с обектите на 
дейност по проекта:  
 
 информиране на националните и европейските институции за борба срещу 

трафика на хора за ситуацията и предизвикателствата пред българските деца в 
движение, децата в риск или децата – жертви на насилие, трафик и 
експлоатация, както и изразяване на подкрепа за препоръките, направени в 
проекта относно тази категория деца; 

 информиране на институциите за защита на децата за предизвикателствата 
и пропуските в грижата по настаняването и предоставянето на услуги за децата 
– жертви на насилие, трафик и експлоатация и насърчаване предприемането на 
мерки за подобряване закрилата на тези деца в България; 

 подпомагане на релевантните български експерти да установят ефективно 
сътрудничество с чуждестранните си колеги и да постигнат по-добро и 
координирано управление на случаите с български деца в движение и децата – 
жертви на насилие, трафик и експлоатация в Европа.  

 
За изпълнението на тези задачи, ЕСРАТ България анализира мненията на експерти – 
представители на институции, отговорни за изпълнението на Координационния 
механизъм за рефериране и обгрижване на български деца – жертви на трафик, 
завръщащи се от чужбина. Анкетата беше насочена към мнението на експертите за 
идентифицираните от тях пропуски, но същевременно и към споделяне на 
съществуващите добри практики, с което бе реализиран своеобразен мониторинг на 
приложението на Механизма.  
 
Също така, бе проведено и изследване сред специалисти и деца от Кризисните центрове 
за деца – жертви на трафик и насилие, за установяване на съществуващите проблеми и 
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нивото на предоставяните услуги за децата, както и за споделяне на предложения за 
промени. На базата на резултатите от изследванията, бе изготвен обширен доклад с 
изводи и препоръки за подобряване функционирането на Кризисните центрове, грижата 
за децата в риск и мерките за тяхната реинтеграция. За целите на застъпничеството по 
проект „Марио“, в посока към по-ефективна закрила на децата в движение, ЕСРАТ 
България организира национална кръгла маса по проблемите на децата от Кризисните 
центрове и възможностите за тяхната реинтеграция, а застъпнически послания по 
проблемите на децата в движение в Европа бяха представени от организацията на 
значими национални и европейски форуми.  
 
Анализирани и систематизирани бяха препоръките от транснационалните доклади по 
проект „Марио“ относно ситуацията и защитата на правата на българските деца в 
движение – жертви на трафик, експлоатация и насилие в четири европейски държави, 
както и препоръките от Политическия документ по проект „Марио“, за създаване на 
транснационална система за закрила на децата и многостранно управление на случаи с 
деца – мигранти в европейските държави. 
 
За подобряване на транснационалното сътрудничество по закрилата на българските 
деца в движение в Европа, ЕСРАТ България организира и билатерални срещи между 
Заместник Омбудсмана на Гърция по правата на децата и Омбудсмана на РБългария, 
както и среща между представител на Службата за мониторинг и борба срещу трафика 
на хора към Министерство на Външните работи на Гърция, Националната комисия за 
борба срещу трафика на хора и Държавната агенция за закрила на детето. В срещите 
участваха представители на АРСИС - гръцкият партньор по проект „Марио“, ЕСРАТ 
България и експерти от специализирани структури на МВР, МВнР, Кризисни центрове 
за деца, НПО и други институции и организации, които установиха ползотворни 
контакти с гръцките представители и обмениха професионален опит в работата си по 
случаи с български деца в движение в Гърция и други страни от Европа. 
 
В качеството си на член на Платформата на гражданското общество на ЕС срещу 
трафика на хора (EU Civil Society Platform Against Trafficking in Human Beings), 
ECPAT България представи на сесии на работната група на Платформата, посветени на 
проблемите на трафика на деца и тяхната реинтеграция, застъпнически материали по 
проблемите на българските деца в движение, както и Политическия документ на проект 
„Марио“ за ефективна закрила на децата в движение в Европа.  
 
Важна задача за ЕСРАТ България по изпълнението на проекта бе, съставянето на 
настоящата „Книга за застъпничество – Препоръки за защита на българските деца 
в движение в страната и в Европа“,  съдържаща изводи,  предложения и препоръки 
за защита на българските деца в движение в страната и чужбина. Книгата включва 4 
тематични области в областта на препоръките за подобряване закрилата на децата в 
движение: „Препоръки за оптимизиране на услугата „Кризисен център“; „Препоръки за 
оптимизиране приложението на Координационния механизъм за деца – жертви на 
трафик“; „Препоръки за подобряване грижата за българските деца в  движение в 
Европа“ и „Препоръки за координиране на работата по транснационални случаи с деца 
в Европа“.  
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Книгата за застъпничество съдържа ценна информация за ситуацията с българските 
деца в движение в страната и в други държави от Европа – жертви на трафик, 
експлоатация и насилие, обобщена на базата на национални и транснационални 
изследвания, както и основни насоки за оптимизиране на грижата за тези деца и 
тяхната защита на национално и транснационално ниво. Книгата за застъпничество 
би могла да бъде използвана за информационни цели, за професионален обмен на 
знания и обучения на специалисти, работещи с деца в риск, както и като база за  
застъпническа дейност за защита интересите на уязвимите групи на българските деца в 
риск - на национално и международно ниво. 

 
II. ПРЕПОРЪКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА УСЛУГАТА „КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР 
ЗА ДЕЦА” 
 
 
1. Изследване на ситуацията, съществуващите проблеми и услугите, предоставяни 
в Кризисните центрове за деца – жертви на трафик и насилие 
 
1.1. Методология на изследването 
 
Сдружение „Пренебрегнати деца“ – ECPAT България проведе изследване в две части, 
посветено на проблемите на Кризисните центрове и проблемите на децата, настанени в 
тази услуга. Кризисните центрове за деца в България са местата, където се настаняват 
деца в движение, деца – жертви на трафик, насилие или експлоатация,  деца  в риск, 
които са извън нормалната защитена среда и се нуждаят от закрила, кризисна 
интервенция и последваща грижа за тяхната реинтеграция. В първата част на анкетното 
проучване, ЕСРАТ България изследва мнението на експертите, работещи в Кризисните 
центрове за деца (КЦ) и специалистите от държавни институции и неправителствени 
организации, работещи в областта на закрилата на децата в риск. Във втората част от 
проучването, анкетата бе ориентирана към изследване на мнението на деца, настанени в 
Кризисни центрове, относно тяхната оценка за грижата и услугите, които получават по 
време на престоя си там.  
 
Анкетното проучване бе проведено в периода юли – август 2016 г., като обхваща данни 
за цялата 2015 г. и първите шест месеца на 2016 г. Използвани бяха следните методи: 
 
 анализ на нормативни документи, доклади и статистическа информация 
 полустандартизирана анкета с експерти, работещи в Кризисните центрове за 

деца 
 полустандартизирана анкета с деца, настанени в Кризисен център 
 полустандартизирана анкета с представители на други социални услуги за деца 

 
Подобни изследвания по проблемите на Кризисните центрове и децата, настанени в 
тази услуга бяха проведени и в рамките на предишната, втора фаза на проект „Марио“, 
което позволи на Сдружение „Пренебрегнати деца“ да направи сравнителен анализ на 
ситуацията в периода 2014 г. и 2016 г. и да очертае проблемните области, които се 
нуждаят от незабавна промяна с оглед на най-добрия интерес на децата в риск, които са 
жертви на насилие, трафик и експлоатация. Резултатите от изследването и 
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сравнителният анализ доведоха до оформяне на конкретни препоръки, които да бъдат 
представени на вниманието на отговорните институции с цел подобряване на услугите, 
които българските деца – жертви на насилие, трафик и експлоатация имат право да 
получат.  
 
1.2.    Резултати от изследването 
 
1.2.1. Обща информация за Кризисните центрове за деца 

В проучването участваха 29 експерти, в това число: 
 директори / ръководители на Кризисни центрове (16 експерти) 
 социални работници в Кризисни центрове (7 експерти) 
 психолози в Кризисни центрове (2 експерти) 
 други експерти – директор на неправителствена организация или непосочена 

позиция (4 експерти) 
 
Участниците са представители на 18 Кризисни центъра на територията на страната. 
След приключване на изследването се установи, че съществуват още 2 Кризисни 
центъра за деца – в Благоевград и Димитровград, които не са включени в извадката. По 
отношение на формата на управление и финансиране на разгледаните в проучването 
Кризисни центрове, резултатите могат да се обобщят по следния начин (според 
отговорите на респондентите): 
 
 7  Кризисни центъра са  управлявани директно от Общината 
 9 Кризисни центъра са управлявани от неправителствена организация като 

държавно делегирана дейност 
 2 Кризисни  центъра  са управлявани и финансирани самостоятелно и 

независимо от неправителствена организация (по данни на анкетираните)
 
Таблица 1. Кризисни центрове за деца, обхванати в проучването 
 
№ Област Населено 

място 
Кризисни центрове, обхванати в 
проучването5 

1 Бургас гр. Бургас Кризисен център за деца и лица, жертва на 
насилие и трафик 

2 Бургас гр. Средец Кризисен център за деца, преживели насилие 
3 Варна гр. Варна Кризисен център за жени и деца жертви на 

насилие и трафик на хора 
4 Велико 

Търново 
с. Балван Кризисен център за деца 

5 Видин гр. Видин Кризисен център 
6 Монтана гр. Монтана Кризисен център към Комплекс за социални 

услуги  
7 Пазарджик гр. Пещера Кризисен център за лица и деца, пострадали от 

насилие  

                                                 
5 Конкретното наименование на Кризисните центрове, обхванати в проучването, е взето от съответната 
анкетна карта, попълнена от ръководител или специалист – представител на конкретния Кризисен център 
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8 Перник гр. Перник Кризисен център 
9 Плевен гр. Плевен Кризисен център за жени и деца, преживели 

насилие  
10 Пловдив гр. Пловдив Кризисен център за деца  
11 Пловдив гр. Пловдив Кризисен център към Комплекс за социални 

услуги „Олга Скобелева“ 
12 Силистра гр. Силистра Кризисен център 
13 Силистра гр. Алфатар Кризисен център 
14 София гр. Драгоман Кризисен център за деца жертви на трафик и 

насилие  
15 София-град гр. София Кризисен център „Вяра, Надежда, Любов“ 
16 София-град гр. София Кризисен център „Света Петка“ 
17 Стара Загора гр. Стара 

Загора 
Кризисен център „Самарянска къща“ 

18 Шумен гр. Шумен Кризисен център за деца жертва на насилие  
 
В проучването също така бяха включени и 5 експерти (педагог, специалист „Социални 
дейности“, възпитател, управител), работещи в Център за настаняване от семеен тип, 
гр. Велико Търново. 
 
Във втората част от анкетното проучване, Сдружение „Пренебрегнати деца“ изследва 
мнението на деца, настанени в Кризисни центрове. С помощта на социалните 
работници в Кризисен център, с. Балван, Велико Търново и Кризисен център „Вяра, 
Надежда, Любов“, гр. София, екипът на Сдружението получи отговорите на 18 деца на 
възраст между 11 и 17 години.  
 
1.2.2. Брой деца, настанени в Кризисните центрове (по данни от проведената 
анкета) 
 
Според данни от изследването, през 2015 г. общият брой деца, настанени в услугата 
„Кризисен център“ (преминали през услугата) е 418 деца, а до края на м. юни 2016 г. 
този брой е 234 деца. Посочената информация относно броя деца, настанени в услугата 
„Кризисен център“ (преминали през услугата), се основава на данните, предоставени от 
анкетираните специалисти в отговор на въпроса: „Какъв е общият брой деца, 
настанени във Вашия Кризисен център: а) през 2015 г. и б) през 2016 г. до 
настоящия момент?“ Поради различната методология на събиране на информация за 
броя на децата в КЦ, е възможно посочените в този доклад данни да се различават от 
статистическата информация, оповестена от държавни органи или други 
неправителствени организации. 
 
По време на проведената през септември 2016 г. Национална конференция по 
проблемите на Кризисните центрове, гр. Велико Търново, имаше възможност за  
сравнение на данните от изследването за броят на децата, настанени в КЦ, със същата 
информация, но събирана от други източници. Оказа се, че броят на настанените деца в 
Кризисните центрове, според данните от изследването на ЕСРАТ България, се  
различава  в  минимална степен от данните на ДАЗД. 
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Таблица 2. Общ брой настанени/преминали деца във всички Кризисни центрове за 
2015 г., според отговорите на анкетираните специалисти, участвали в 
изследването: 
  
№ Кризисен център 2015 г. до 06.2016 г. 
1 КЦ Плевен 61 25 
2 КЦ София („Вяра, Надежда, Любов“) 48 20 
3 КЦ Перник 31 18 
4 КЦ Силистра 27 19 
5 КЦ София („Света Петка“) 25 26 
6 КЦ Пещера 24 11 
7 КЦ Стара Загора 22 11 
8 КЦ Балван 21 16 
9 КЦ Средец 21 14 
10 КЦ Шумен 21 11 
11 КЦ Драгоман 19 4 
12 КЦ към КСУ „Олга Скобелева“ Пловдив 18 9 
13 КЦ Монтана 18 7 
14 КЦ Алфатар 16 8 
15 КЦ Варна 14 11 
16 КЦ Пловдив 12 8 
17 КЦ Бургас 11 8 
18 КЦ Видин 9 8 
Общ брой 418 234 
 
 
1.2.3. Причини за настаняване на децата в  Кризисните центрове 
 
На първо място трябва да се отбележи, че критериите за воденето на статистика за 
причините за настаняване на децата в Кризисните центрове, не са съвсем прецизни и 
липсва унифицирана типология на причините за настаняване.  
 
Необходимо е, да бъде изготвена и прилагана стандартизирана класификация на 
причините за настаняване на децата в КЦ, която да се използва от всички Кризисни 
центрове. При необходимост, възникнала в процеса на водене на статистика и/или 
документация, тези категории причини, могат да се допълват и актуализират, в 
зависимост от характеристиките на ситуацията, около децата, постъпващи в 
Кризисните центрове. Подобна статистика е изключително важна за проследяване на 
динамиката и тенденциите при настаняването на деца в риск в социалната услуга 
„Кризисен център“, както и за очертаване на рисковите фактори за уязвимост на  
различни категории деца.   
 
Броят на децата, посочени от специалистите, според съответната причина за 
настаняването им в Кризисните центрове, не отговаря точно на бройките реално 
настанени деца. Това е така, тъй като някои респонденти не са посочвали точно 
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бройките на децата в КЦ, според конкретните причини за настаняването им или са 
включвали едни и същи деца в повече от една категория причини (например, някои 
деца са включвани в категорията „трафик“ като причина за настаняване в КЦ, но 
същевременно тези бройки са включени и в категорията „сексуална експлоатация“ или 
„сексуално насилие“). 
 
Изследването показа, че според мнението на анкетираните специалисти, за 2015 г. в 
Кризисните центрове са настанени деца по следните причини: 
 
Таблица 3. Причини за настаняване на децата, преминали през услугата „Кризисен 
център“ през 2015 г., според отговорите на анкетираните специалисти: 
  
Причини за настаняване Брой деца 
Домашно насилие 168 
Трафик   32 
Физическо и психическо насилие   31 
Неглижиране   25 
Бягства от къщи, институции и др.   19 
Девиантно поведение   17 
Бежанци (отказ за получаване на статут на бежанец – 2 деца; бежанци – 4 
деца; непридружени чуждестранни деца – 6 деца; забрана за напускане на 
чужда страна – 5 деца) 

  17 

Сексуално насилие   13 
Сексуална експлоатация    8 
Други причини (спешно настаняване от една институция в друга – 8 деца, 
преместване поради пожар – 4 деца) 

 12 

Семейни конфликти    2 
Трудова експлоатация   2 
Ранен брак   2 
 
Поради различната категоризация на причините, използвана от анкетираните 
специалисти в техните отговори, информацията за причините за настаняване на деца в 
Кризисните центрове в периода до 30 юни 2016 г. се различава от информацията, 
предоставена от респондентите за 2015 г.  
 
Таблица 4. Причини за настаняване на децата, преминали през услугата „Кризисен 
център“ в периода 01 януари 2016 г. – 30 юни 2016 г., според отговорите на 
анкетираните специалисти:  
 
Причини за настаняване Брой деца 
Домашно насилие 92 
Бягства от къщи, институции и др. 28 
Трафик 25 
Физическо и психическо насилие 20 
Сексуално насилие 18 
Неглижиране 18 
Сексуална експлоатация 10 
Трудова експлоатация  4 
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Семейни конфликти  2 
Други причини (починали близки – 1 дете; непридружено дете – 1; 
суициден опит – 1 дете) 

 3 

Посочените от специалистите причини за настаняване на децата в Кризисните 
центрове, отразява нелицеприятната палитра от съществуващи рискове в обществото, в 
които са попадали тези деца, нуждаещи се от грижи, закрила, рехабилитация, социални 
мерки и последваща реинтеграция. 
 
 
2. Предизвикателства и препоръки за оптимизиране на отделните сфери на 
дейност на Кризисните центрове за деца 
 
Според Методическото ръководство за услугата „Кризисен център“6, КЦ представлява 
комплекс от услуги за деца и лица, пострадали от трафик или друга форма на 
експлоатация, за справяне с възникнала кризисна ситуация и преодоляване на 
последиците от трафика, насилието или експлоатацията. Необходимостта от наличието 
на този вид услуга се обуславя и от обстоятелството, че потенциалните потребители 
биха могли да постъпват денонощно и при спешна нужда. 
 
Услугите в Кризисния център са насочени към оказване на кризисна интервенция, 
индивидуална подкрепа и консултиране на пострадалите с подходящ експерт – 
социален работник, психолог или юрист. В КЦ могат да бъдат развивани следните 
дейности: кризисна интервенция, индивидуална подкрепа, подобряване или формиране 
на умения за социално включване, подкрепа в образователния процес (за децата в 
училищна възраст), индивидуална и групова работа за интегриране на лицата на 
трудовия пазар и активно включване в обществения живот, работа със семействата на 
настанените – близки, роднини или родители. 
 
Задачите пред екипа на звеното за кризисна интервенция в КЦ са следните: да 
предоставя възможност за кризисно настаняване до 6 седмици на деца и лица след 
преживяно насилие, да информира  децата и лицата, жертви на насилие, относно 
възможността да ползват следните примерни програми за: 
 
 настаняване и хуманитарна помощ 
 социална работа по случай 
 консултации по овластяване 
 развиване на социални умения 
 непосредствена и спешна подкрепа на деца и лица, преживели насилие, за 

разрешаване на най-спешните им нужди с посредничеството на други 
институции и организации: лекари, психолози, юристи, Районен съд, Районна 
прокуратура, полицаи, трудови посредници. 

 
Задачите пред екипа на звеното за психо-социална подкрепа в КЦ са свързани още със 
следните действия: осигуряване на психо-социална подкрепа на деца и лица след 

                                                 
6 http://sacp.government.bg/media/filer_public/2015/12/14/rakovodstvo-sotsialna-usluga-krizisen-center.pdf 
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преживяно насилие и/или оказване на кризисна интервенция, социално посредничество 
и насочване към алтернативни социални услуги в подкрепа на социалното включване. 
 
Според мнението на анкетираните професионалисти, отразено в проведеното 
изследване, специалистите в Кризисните центрове осигуряват широк спектър от 
дейности и подкрепа, в това число: 
 
Удовлетворяване на основни потребности: 
 осигуряване на подслон, храна, облекло, санитарни принадлежности 
 осигуряване на безопасна среда и лично пространство 

 
Психологическа подкрепа: 
 предоставяне на кризисна интервенция 
 предоставяне на психологическа и емоционална подкрепа за преодоляване на 

травмата 
 изготвяне на оценка на потребностите и индивидуален план за грижи 
 организиране на психо-социална работа с психолог  

 
Социална подкрепа: 
 осигуряване на социално посредничество и застъпничество (придружаване до 

институции, съдействие за намиране на работа, съдействие за подобряване 
контакта и комуникацията с близки/членове на семейството и др.) 

 провеждане на индивидуална работа със социални работници 
 провеждане на рехабилитационни програми, трудотерапия, музикална и арт 

терапия, ателиета, спортни дейности 
 организиране на свободното време (провеждане на игри, разходки, беседи, 

рисуване, включване в домакински задължения, изработване на сувенири и 
украшения и др.) 

 организиране на програми за професионално обучение и ориентиране  
 
Медицинска грижа:  
 оказване на помощ при избор на личен лекар/стоматолог 
 придружаване при посещение на специалисти при необходимост 
 придружаване при необходимост от медицински изследвания 

 
Образователни грижи: 
 мотивиране и подкрепа за продължаване на образованието  
 съдействие при смяна/записване в учебно заведение 
 съпровождане до училище и обратно 
 оказване на помощ при подготовка на учебен материал  
 организиране на групови и индивидуални занимания, свързани с ограмотяване 

 
Други грижи: 
 оказване на подкрепа и консултиране на семействата за повишаване на 

родителския капацитет 
 оказване на специализирана подкрепа за реинтеграция в биологичното 

семейство или подготовка за самостоятелен живот 
 консултиране и информиране за правата на детето 
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 осигуряване на правна консултация 
 оказване на семейна консултация 
 предоставяне на индивидуална и групова превантивна работа  

 
Анализът на мненията на анкетираните специалисти в проучването показва ясно, че 
услугите, които Кризисните центрове предлагат, покриват изискванията, заложени в 
Методическото ръководство. В допълнение се наблюдава и наличие на множество 
добри практики при организирането и провеждането на допълнителни 
рехабилитационни програми, които могат да бъдат популяризирани сред всички 
Кризисни центрове. В същото време, не трябва да се забравя и факта, че основният 
фактор за разнообразието от дейности и подкрепа за децата зависи от финансовата 
обезпеченост на Кризисните центрове. Същата е крайно недостатъчна и не позволява 
организирането на разнообразни инициативи за децата, настанени в услугата.  
 
Анализът на резултатите, получени в  изследването, очерта няколко основни 
проблемни области от дейността на Кризисните центрове, при които съществува остра 
необходимост от подобряване, с оглед повишаване качеството на услугите, които 
получават децата, настанени в Кризисен център. Според мнението на специалистите от 
Кризисните центрове, проблеми съществуват в следните области:  
 
1. Неспазване профила на Кризисния център  
2. Недостатъчна здравна грижа за децата, настанени в Кризисен център 
3. Неспазване на периода на настаняване и престой на децата в Кризисен център 
4. Недостиг на образователни и социални услуги за децата, настанени в Кризисен 
център  
5. Неефективна реинтеграция по време на престоя на децата в Кризисния център 
и след напускане на услугата 
6. Финансова необезпеченост и недостатъчна квалификация и професионална 
подкрепа на персонала, работещ в Кризисните центрове 
7. Други проблеми 
 
По-нататък в анализа, на базата на мненията на анкетираните специалисти и деца от 
Кризисните центрове, се проследяват конкретните проблеми и предизвикателства във 
всяка една от гореизброените сфери на дейност и се предлагат препоръки за 
подобряване на услугата „Кризисен център“. 
 
2.1. Неспазване профила на Кризисния център за деца 
 
Съществува практика на т.нар. „смесено” настаняване на деца в Кризисните центрове, 
при което съвместно съжителстват деца – жертви на трафик, сексуална експлоатация, 
домашно насилие и трудова експлоатация с деца в конфликт със закона. Тези различни 
категории деца се настаняват в един и същи Кризисен център, което е в противоречие с 
международни и национални норми и трябва да бъде прекратено. В допълнение може 
да се каже, че „смесеното” настаняване на деца изправя специалистите в Кризисния 
център пред затруднението да прилагат адекватни методи на работа за посрещане на 
специфичните нужди на различните групи деца и да реализират подходящи мерки за 
тяхното ефективното  възстановяване. Въпреки приетото през 2012 г. Методическо 
ръководство за предоставяне на социална услуга „Кризисен център”, дадените насоки 
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за взимане предвид профила на детето преди настаняването му в Кризисен център, не 
се спазва във всички случаи. Една от основните причини за това несъответствие е 
препоръчителния, а не задължителен характер на Методическото ръководство.  
 
Проведеното проучване от ЕСРАТ България през 2016 г. показа, че по-голямата част от 
специалистите (79%) посочват, че Кризисният център, в който работят, е профилиран за 
конкретна група деца. На въпроса: „Взима ли се предвид профила на Кризисния 
център при взимането на решение за настаняване на дете?“, повече от половината 
от анкетираните са отговорили с „в някои случаи – да“ (47%), а други – с „не“ (13%). 
 
Основните причини, посочени от специалистите за неспазване профила на КЦ при 
настаняването на деца, са следните: 
 
 
 „Извършва се настаняване по спешност, както и настаняване с полицейска 

закрила.” 
 „Липсват места, но липсва и съобразителност от страна на Отделите 

„Закрила на детето.”  
 „Липсва достатъчна предварителна информация по случая, предоставена от 

О„ЗД”.  
 „Понякога съществува необходимост от спешно извеждане на децата от 

съответната среда и намиране на място, където да бъдат настанени.”  
 „Липсва друга алтернативна грижа и закрила за тези деца.”  
 „Липсват подготвени кадри в други услуги.”  
 „Съществува отказ на други услуги да приемат деца.”  
 „Наложено в наказание на някои деца и същите се местят в по-далечна 

услуга.”  
 „Отделите „Закрила на детето” избират най-лесното и бързо решение. 

Съществува ограничение във възможностите за настаняване – например, 
настаняване в приемни семейства или в Център за настаняване от семеен 
тип.”  
 

 
От всички 29 специалисти, участвали в проучването, 24 са предоставили отговор на 
въпроса: „Смятате ли, че от „смесеното настаняване“ на децата възникват пречки 
за тяхното възстановяване и какви са те?“ От съвкупността на отговорилите, 20 
специалисти посочват, че подобен тип смесено настаняване категорично или до 
известна степен/понякога оказва негативно влияние върху процеса на възстановяване 
на децата от Кризисните центрове. 
 
Основните затруднения, които са породени от „смесеното“ настаняване на 
децата в КЦ, са следните, според специалистите: 
 

 
 „Затруднява се предоставянето на адекватни на нуждите на децата грижи и 

услуги, затруднява се и работата с другите деца.”  
 „При настаняване на деца, които имат девиантни прояви се създава риск за 

децата, които са идентифицирани като жертва.”  
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 „Създават се условия за възникването на проблеми.”  
 „Понякога децата започват взаимно да си влияят, да се групират, 

предизвикват проблеми с поведението си, включително организиране на 
бягства от Центъра и училище, търсят начини за свързване с хора от тяхната 
среда и др.”  

 „В повечето случаи това влияе неблагоприятно за потребителите, тъй като в 
Кризисния център са събрани деца, жертви на насилие, заедно с девиантни 
деца. Затвореният режим често не се отразява добре за някои от децата, 
които не отговарят на профила; създава се трудности и при работата с тези, 
които са обект на насилие или трафик.”  

 „Настаняването на деца с различен профил и голяма възрастова граница 8 – 16 
г. пречи на работата с тях. При такова съжителство се наблюдава често 
‘предаване на опит и знания’, както и подтикване към съвместно бягства.”  

 „Има риск други настанени деца да изпаднат в кризисно състояние, когато се 
настаняват заедно с деца с друга проблематика – например, когато заедно с 
другите деца има настанени агресивни деца и деца в конфликт със закона, 
които са с нисък праг на фрустрация към спазване на правила.”  

 „Налице са трудности във включването на децата в някои общи дейности, 
поради различията в техния профил или възраст – например, в случаите с дете, 
жертва на насилие, което е заедно с дете с девиантно поведение; или в 
случаите, при които дете под 9-годишна възраст е заедно в група с деца-
тийнейджъри.”  

 „Създават се условия за трудна адаптация на различните деца.”  
 „Противопоказно е да живеят под един покрив жертви на насилие, заедно с 

агресор и насилник. За клиентите на Кризисен център, жертви на физическо, 
психическо и сексуално насили, е не само неефективно, но и пагубно да живеят 
в обстановка на агресия, заплахи и страх. Затруднена е психологическата 
работа. Персоналът е тясно специализиран за работа с жертви на насилие, 
както и за провеждане на груповите и индивидуални програми, които се 
реализират. Това прави работата неефективна, както за клиентите, 
отговарящи на профила, така и за тези, извън него.”  

 „При наличие и съжителство на деца с различен профил (жертви на насилие и 
такива, явяващи се насилник и агресор), процесът на възстановяване е 
затруднен поради необходимостта от насочването на по-големи усилия на 
екипа за опазване живота и здравето на потребителите.”  

 „Децата, които се настаняват сами в Кризисния център обикновено са от 
семейства, които са ги неглижирали, поне единият от родителите липсва 
и/или са трафикирани от семейството си. Те се чувстват некомфортно сред 
другата целева група – децата с техните майки. Липсата на родител засилва 
чувството им на изоставеност, а липсата на подкрепа, задълбочава травмата 
им. Това води до влошаване на атмосферата в Центъра, тъй като подходът за 
работа към едната и другата група е различен.”  
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ПРЕПОРЪКА 1: 
 
Необходимо е органите по закрила на децата да съобразят и организират 
настаняването на деца в Кризисен център според профилирането, представено в 
Методическо ръководство за предоставяне на социална услуга „Кризисен център”, 
т.е.  децата да се настаняват според профила си в следните Кризисни центрове: 
 Кризисни центрове за деца, пострадали от домашно насилие 
 Кризисни центрове за деца, пострадали от трафик на хора 
 Кризисни центрове за деца с девиантно поведение, просещи деца и деца в 

конфликт със закона 
 

 
Съществена част от тази препоръка е и 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. Този подход трябва да е 
съобразен с конкретните причини за настаняването, с резултатите от извършената 
внимателна оценка на случая и оценката на индивидуалните потребности на детето. 

2.2. Недостатъчна здравна грижа за децата, настанени в Кризисен център 
 
Тревожни са фактите, който ECPAT България установи в периода на своите 
изследвания от 2014 г. до момента, които бяха потвърдени и от получената информация 
от представители на Кризисни центрове за случаи на настаняване в КЦ на деца с 
наркотична зависимост, психични заболявания, деца болни от СПИН, както и бременни 
момичета, които съжителстват заедно с другите деца. Подобни случаи бяха установени 
и при посещения на някои КЦ  в страната. 
 
От информацията, предоставена от специалистите  в проведената анкета с тях през 2016 
г., става ясно, че почти всички Кризисни центрове се сблъскват със ситуация, в която 
трябва да окажат грижа на дете със специфичен здравен или друг нестандартен 
проблем. В такива случаи екипът на Кризисния център търси външна помощ от 
специалист, като случаят на детето е обект на съвместна работа в мултидисциплинарен 
екип. Междувременно, работата по емоционалното стабилизиране на детето и 
оказването на психологическа помощ продължава.  
 
Така създалата се ситуация обаче не е в най-добър интерес на нито една от засегнатите 
страни. На първо място, децата с конкретно медицинско състояние имат нужда от 
специализирано лечение и грижа, което професионалистите в Кризисния център не 
винаги са в състояние да окажат или често, не могат да осигурят най-подходящи 
специалисти и среда за лечение. На второ място, не трябва да се пренебрегва и интереса 
на настанените деца – жертви на насилие и/или трафик, които се нуждаят от спокойно 
време и сигурно пространство за преодоляване на кризисния етап и своето психо-
физическо възстановяване. И не на последно, трето място, служителите на Кризисния 
център се изправят пред непосилната задача, да окажат квалифицирана, навременна и 
ефективна помощ на деца с фундаментално различни здравни нужди, особено ако 
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някои от тях са вързани с необходимостта от специализирано здравно лечение и/или 
хоспитализация.   
 
Липсата на специализирани клиники в страната за деца с наркомании, психиатрични 
заболявания, СПИН, поставят институциите от системата за закрила на детето, както и 
Кризисните центрове пред невъзможността да се окаже навременна, спешна и 
дълготрайна помощ на тези деца, което нарушава техното право на здравеопазване, 
като специфична рискова група от населението. 
 
Според специалистите, проблемите с квалифицираната здравна помощ за децата 
от Кризисните центрове са следните: 
 

 
 „Поради липсата на квалифицирани специалисти за оказване на специализирана 

помощ, работата с такива случаи е трудна, почти невъзможна.”  
 „Липсва координация между различните социални и здравни служби. Няма ясни 

критерии кой какви ангажименти поема.” 
 „При тежки и нелечими заболявания не можем да се справим. По методика 

такива деца не трябва да се настаняват в КЦ, но това не се спазва, поради 
липса на достатъчно специализирани здравни заведения, а донякъде и поради 
това, че общото разбиране от много служители в О„ЗД” е, че Кризисните 
центрове са „панацея” и с настаняването там, проблемът по случая е решен.” 

 „В тези ситуации са налице затруднения, например в случаите, когато 
бюджетът на КЦ не позволява покриване на разходите, както и трудностите, 
свързани с намиране на подходящи специалист.” 

 „Нежеланието за поемане на ангажимент от страна на здравните структури 
в т.ч. стоматологичните и другите специалисти /особено в спешните звена/ за 
оказване на незабавна и безплатна помощ при нужда.” 

 „При настаняване на деца в КЦ самостоятелно, при нужда от спешна 
хоспитализация е необходима ясно разписана процедура относно поемането на 
отговорност и лице за връзка от Д„СП” в извънработно време.” 

 „Практиката показва огромна трудност в ситуациите при настаняване на 
дете в Кризисен център и последващата нужда от лечение. Директорите на 
Д„СП” не поемат вменената им отговорност по Семейния кодекс да 
представляват настанените с административна заповед деца. Настоятелно 
се търсят родители да подписват декларации при положение, че децата са 
изведени заради домашно насилие и риск за живота им точно от семейството 
на тези родител.” 
 

 
 
ПРЕПОРЪКА 2: 
 
В изпълнение на Методическото ръководство, Кризисните центрове съдействат за 
осигуряване на достъп до здравни грижи и лечение на всеки потребител. 
Съществува необходимост от по-тясно сътрудничество и координирани действия 
между всички членове на мултидисциплинарния екип с цел оказване на 
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навременно и адекватно лечение за дете със специфично заболяване или 
медицинско състояние.  
 
Във всяка конкретна област, касаеща здравето на децата, настанени в Кризисните 
центрове, се налага активното въвличане на Министерство на здравеопазването и 
осигуряване на неговата законова ангажираност за прилагане на съответни мерки 
за подобряване на здравната грижа за децата, които са с наркотична зависимост, 
психиатрични и соматични заболявания, суицидно поведение, ХИВ позитивни и 
др., още повече, когато същите съжителстват и с други деца в Кризисните 
центрове и излагат тяхното здраве на опасност.  
 
Неотложен въпрос, който трябва да бъде поставен на вниманието на 
Министерство на здравеопазването е създаването на специализирани детски 
клиники за наркомании, психиатрични заболявания, СПИН. Още повeче, че през 
м. март 2015 г. между Държавна агенция за закрила на детето и Министерство на 
здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за 
социално подпомагане, Министерство на образованието и науката, Министерство 
на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на 
външните работи, Национално сдружение на общините в Република България е 
бил подписан Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи 
на деца в риск от ХИВ, хепатит В и С и сексуално предавани инфекции7 и този 
документ би могъл да има действена сила за решаване на проблемите със здравето 
на децата. 
 
 
 
2.3. Неспазване на периода на настаняване и престой на децата в Кризисен център 
 
Наблюдава се тенденция да се смесват функциите на Кризисния 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 за Кризисните центрове, максималният препоръчителен 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 не винаги се прилага на практика 
и в КЦ има деца с престой до 1 година.  
 
Една от причините за удължения престой в КЦ, е липсата на подходяща услуга и 
възможност за настаняване на децата в друг тип заведение, след напускане на 
Кризисния център. По тази причина, Дирекция „Социално подпомагане” (като 
отговорен орган) удължава периода на настаняване на децата в Кризисния център до 
намирането на подходящо решение за детето.  
 
Друг проблем с не по-малка важност е свързан и с факта, 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 на детето в Кризисния център.   
                                                 
7 http://sacp.government.bg/media/filer_public/2016/02/19/km_za_hiv.pdf 
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Изследването, проведено от ЕСРАТ България показва, че и през 2015 г., и през 2016 г. 
(до края на м. юни) в някои от Кризисните центрове е имало случаи на деца, чиито 
престой е надхвърлил регламентираните 6 месеца. През 2015 г. това се е случило в 12 
Кризисни центъра, докато през 2016 г. – в  7. 
 
В допълнение към горепосочените данни, с особено внимание трябва да се разгледа и  
въпроса за информираността на децата, настанени в Кризисен център за периода на 
техния престой. Резултатите от проучването с децата показа, че само 5 от децата (28%) 
посочват известни за тях конкретна дата или срок за престоя им в Кризисния център, 
където са настанени. По-голямата част от децата (72%) отговарят с „не“ на въпроса: 
„Знаеш ли колко време ще стоиш в Кризисния център?“ 
 
Според специалистите, основните причини за надхвърления престой на децата в 
Кризисните центрове, са следните: 
 

 
 „Забавяне на съдебното решение, определящо периода на престой в Центъра.” 
 „Решенията на съда и неадекватната и ненавременна намеса на О„ЗД” по 

места.” 
 „Забавяне на датата за прекратяване на престоя в Центъра; не се взима 

предвид престоя на детето до момента на съдебното дело за настаняване.” 
 „Закъснение от страна на О„ЗД” при внасяне на искова молба в съда за 

настаняване и незачитане от страна на районния съд на времето на престой, 
считан от настаняването на детето.” 

 „Невъзможност от страна на родителя да намери алтернативно решение за 
живот на своето дете и съществуващият висок риск за здравето и живота на 
децата извън КЦ.” 

 „Липсата на друга алтернативна грижа и закрила за тези деца; липса на 
професионални приемни семейства с по-голям възрастов профил за деца.” 

 „Невъзможност да се осигури продължение на грижата след настаняване в 
КЦ: съществуват сериозни затруднения по отношение предоставяне на 
приемна грижа за деца на възраст над 10 години. Приемни семейства отказват 
да поемат деца на такава възраст. Няма свободни места в ЦНСТ.” 

 „Необходимост от стабилизиране на социално-икономическото положение на 
потърпевшия от насилие родител, отговорен за детето, с оглед предстоящо 
организиране на самостоятелно домакинство и преустановяване на 
травматичната връзка с извършителя на насили.” 

 „Директният ни опит по настаняване на пострадали от насилие жени и деца 
показва, че престоят в Кризисния център следва да бъде за период от 1 до 2 
месеца максимум. Това е времето за ефективното справяне и разрешаване на 
ситуацията на криза. Самата криза има очертан период от време, който 
включва от 1 до 6 седмици след кризисното събитие. Бързото разрешаване на 
случаите на криза е от съществено значение за благополучния изход от 
кризата, в този смисъл незабавното, съгласувано интервениране на 
организациите и службите по разрешаване на случая би следвало да е 
приоритет в работата по случаи на криза. Периодът за настаняване в 
рамките на до 6 месеца измества фокуса на работа в по-дългосрочен аспект на 
оказване на подкрепа на пострадалите след излизане от ситуацията на криза. 
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  Това, би могъл да е фокус на работа в Подслон за пострадали от насилие. За 

период на настаняване се счита времето от датата на настаняване на 
детето/лицето до датата на напускане на Кризисния център.” 
 

 
 
ПРЕПОРЪКА 3: 
 
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. В допълнение, е необходимо и добро съгласуване 
на работата между Отдел „Закрила на детето“, другите услуги за деца в общността 
и/или съществуващите алтернативи за настаняване.   
 
 
 
2.4. Недостиг на образователни и социални услуги за децата, настанени в Кризисен 
център  
 
Анкетираните специалисти от Кризисните центрове определиха в изследването нивото 
на образователни и социални услуги за децата като проблематично и недостатъчно по 
обхват и съдържание. Като допълнение към резултатите от изследването, децата, 
настанени в Кризисен център, споделиха своето мнение относно ежедневните си 
дейности в Центъра. Прави впечатление, че денят на по-голямата част от децата 
преминава по сходен начин, най-често в учене/подготовка за следващия учебен ден, 
слушане на музика и четене. По-рядко се споменават дейности като рисуване, излизане 
навън, включване в игри, гледане на телевизия. Разбира се, подобни отговори на деца 
дават основателна причина да се предположи, че тази ситуация е характерна и за 
другите деца, настанени в Кризисните центрове. Тук е необходимо да се повдигне 
въпроса за възможността Кризисните центрове да предлагат по-широк кръг от дейности 
за свободното време на децата – въпрос, неминуемо обвързан с финансовото 
обезпечение на центровете, което е крайно недостатъчно.  

Мнения на специалистите за оптимизиране на дейностите по отношение на 
образованието, професионалната квалификация и свободното време на децата в 
Кризисните центрове: 
 

 
 „Облекчаването на процедурите, свързани с образователните потребности на 

децата, настанени в Кризисните центрове, също би повлияло положително 
върху работата по случаи. Своевременното съдействие от съответните 
органи за намиране на подходящо учебно (или детско) заведение е ключов 
фактор в процеса на възстановяване на децата – жертви на насилие. От друга 
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страна, при настаняване на дете и родител, пострадали от насилие в КЦ, 
ангажирането на детето в учебен процес или в ОДЗ (детски ясли или градини) 
предоставя възможност на родителя за социално включване, намиране на 
работа и финансово стабилизиране с оглед бъдеща реинтеграция.” 

 „Необходимо е осигуряване на възможност за включване на децата от КЦ във 
форма за индивидуално обучение, която да е финансирана от държавата.” 

 „Срещаме трудности при преместването и записването на децата в учебните 
заведения. Затруднено е и придружаването на всички деца до училищата, тъй 
като те са в различни възрасти. Децата, настанени в Кризисен център трябва 
да имат приоритет при прием в детски градини и училища и това трябва да 
бъде регламентирано.” 

 „Предлагаме да се обсъдят варианти за придобиване на професионални умения 
от децата, изведени от ситуации на трафик или отпаднали от 
образователната система, които нямат реални възможности за повторна 
реинтеграция. За тях е изключително важно да придобият професия, 
посредством която ще могат да се реализират успешно на пазара на труда.” 

 „Да се спазва принципа на поверителността при преместване на дете, от едно 
училище в друго училище, от съображение за сигурност при случаите, свързани 
с висок риск. Да не се упоменава в кое училище конкретно се премества 
детето.” 

 „Децата, настанени в Кризисен център не участват в различните 
мероприятия, организирани от Българската спортна федерация, ДАЗД и други, 
които са предназначени само за деца, лишени от родителски грижи. Това 
трябва да се коригира!” 

 „Няма необходим ресурс за осъществяването на културно-масови мероприятия 
и екскурзии, с цел преодоляване травматичното събитие и ангажиране на 
вниманието на децата.” 
 

 
 
ПРЕПОРЪКА 4: 
 
Необходимо е осигуряване на възможност за комплексна подкрепа при 
включването на децата от Кризисните центрове в образователния процес. С оглед 
на действащия Закон за предучилищното и училищното образование, както и на 
Наредбата за приобщаващото образование, специфичните образователни 
потребности и особена ситуация на децата, настанени в Кризисни центрове, 
трябва да се вземат предвид. Те трябва да получат индивидуална подкрепа – 
оценка на образователните потребности и съществуващите рискове; включване в 
подходяща форма на обучение и извънкласни дейности; осигуряване на учебни 
материали и помагала и допълнителна подкрепа при усвояване на материала.  
Същевременно, е необходимо и непрекъснато сътрудничество между 
специалистите в училището, което се посещава от детето и професионалистите от 
Кризисния център, където е настанено, чрез което да се гарантира ефективност и 
устойчивост на образователния напредък на децата. Всички необходими мерки в 
тази посока трябва да са адекватно обезпечени и финансирани от държавата.  
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2.5. Неефективна реинтеграция на децата след напускане на Кризисния център 
 
Временният характер на услугата „Кризисен център”, насочен към 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. По-голямата част от специалистите, анкетирани в рамките на изследването 
споделят, че по време на престоя на детето в Кризисен център,  протича обсъждане на 
дългосрочен план за неговата реинтеграция след напускане на Центъра. От 
изследването обаче, става ясно, че мнението на специалистите от Кризисния център не 
винаги се взима предвид при изготвянето на такъв план от Отдел „Закрила на детето“, 
въпреки подходящата професионална позиция на екипа на КЦ да представи 
компетентна оценка на нуждите на детето. 
 
Проучването на мнението на децата, настанени в Кризисен център в периода от 01 
януари 2016 г. до 30 юни 2016 г. показва, че 12 от общо 18 от тях (или 67%) са живели 
със семействата си преди настаняването им в Кризисен център, но само 4 от тях (22%) 
смятат, че ще се върнат отново при родителите си. Въпреки това, половината деца 
изразяват желание или надежда, родителите и близките им да полагат грижа за тях след 
напускането на Кризисния център.  
 
Проучването на мнението на децата добавя още един интересен аспект – 15 от децата 
или повече от 80% от всички участвали в анкетата, идентифицират Отдел „Закрила на 
детето“ като единственият орган, който взема решение къде да бъде настанено детето 
след напускане на Кризисния център. Въпреки това, само 7 от децата смятат, че могат 
да повлияят на това решение.    
 
Координационният механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени 
деца и деца – жертви на трафик, завръщащи се от чужбина включва и 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 това 
изискване в процеса на дългосрочната реинтеграция на децата в риск, настанени в 
Кризисните центрове за деца. 
 
Мнение на специалистите, отнасящи се до оптимизиране на закрилата на децата 
по отношение на координацията между институциите; приемането на децата 
като личности с право на глас; осигуряването на дългосрочна реинтеграция на 
децата и проследяването на случаи на деца с участието на специално ангажирани 
за целта специалисти: 
 

 
 „Служителите трябва винаги да се отнасят с уважение към децата и да ги 

признават като личности с техните собствени права. Да ги приемат 
положително и да ги ценят. Работата с тях трябва да бъде в дух на 
разбирателство и партньорство, основани на взаимно доверие и уважение. Да 
се цени и зачита мнението на децата и да бъдат приемани с необходимата 
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сериозност. Да се работи с тях по начин, който улеснява присъщите им 
способности и възможности и се развива техния потенциал.” 

 „Да се постигне по-голям синхрон с работещите в О„ЗД” – да се зачита 
мнението на социалните работници в КЦ по случаи на децата, тъй като те 
работят в най-тясна връзка с тях.” 

 „Необходима е интензивна взаимна работа между външни и вътрешни 
специалисти; комуникация с родителите и настойниците на децата.” 

 „Кризисните центрове трябва да не бъдат услуги от резидентен тип и да 
имат възможност за избор на услуги за деца след периода на криза – 
рехабилитационни програми и услуги за достатъчно дълъг период от време в 
зависимост от индивидуалната потребност на всяко пострадало дете.” 

 „Да се ползват подкрепящи услуги в общността по време и след прекратяване 
на престоя /ЦОП/, с цел наблюдение на случая и подкрепа в процеса на 
реинтеграция.” 

 „За децата в риск е важно да има проследяване на случая. Това се прави от 
Отделите за закрила на децата, но понякога, поради голямата им 
натовареност, това не се случва по подходящия начин.” 
 

 
Един от най-важните въпроси в анкетата, на който децата, настанени в Кризисен 
център, отговориха, бе: „Каква е твоята голяма мечта?“. От гледна точка на най-
добрия интерес на детето, в процеса на осъществяване на всички дейности, насочени в 
полза на децата, знанието за характера и измеренията на техните мечти, би трябвало да 
се превърне в основен мотив и коректив на решенията на възрастните за бъдещето на 
децата в риск. 
 
Някои отговори на деца от Кризисните центрове, участвали в анкетата, за 
тяхната голяма мечта за бъдещето: 
 

 
 „Искам да бъда лекар или полицай, един ден.” 
 „Да направя най-големия конезавод за породата фризийски коне.” 
 „Мечтата ми е да имам семейство.” 
 „Искам да бъда дизайнер.” 
 „Да се прибера в Бяла Черква.” 
 „Искам да бъда щастлива, като постигна своите мечти.” 
 „Да бъда с брат си и да се разбирам.” 
 „Да отворя ресторант за готвене. Обичам да готвя още от малка.” 
 „Да съм щастлива да имам семейство, което ме обича. Да бъда готвачка.” 
 „Да отида в Павликени.” 
 „Да съм отново със семейството ми.” 
 „Да имам фризьорски салон.” 
 „Да стана археолог.” 
 „Да завърша образование, да стана сервитьорка.” 
 „Моята мечта е, моят син като порасне да се изучи. Но на първо място искам 

по-скоро да се прибера.” 
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 „Да се съберем със семейството ми.” 
 „Моята голяма мечта е да се върна при мама и тате, да видя брат си и всичко 

да е както преди.” 
 

 
 
ПРЕПОРЪКА 5: 
 
Сериозно внимание трябва да се обърне на децата в периода след напускането на 
Кризисния център, като междуинституционалното сътрудничество е необходимо 
да продължи в посока оказване на допълнителни грижи и услуги, с цел пълното 
възстановяване и реинтеграция на децата. Ефективното включване на екипа на 
Кризисния център в обсъждането на дългосрочния план за реинтеграция на 
децата, напускащи КЦ, както е посочено в част от отговорите на специалистите в 
проучването, трябва да се възприеме като добра практика и да се приложи като 
стандарт в съвместната работа между всички Кризисни центрове и съответните 
Отдели „Закрила на детето“.  
 
В допълнение, разкриването на дългосрочни психо-социални и рехабилитационни 
програми и услуги е от съществено значение за възстановителния процес на 
децата – жертви, подготовката им за реинтеграция в обществото и развиването на 
умения за независим живот.  
 
По отношение на настаняването на децата в друг вид социална услуга, трябва да 
се обърне сериозно внимание на подготовката и професионалната квалификация 
на специалистите, които ще продължат работата с детето, като се осигури и 
приемственост с грижата и професионалните въздействия, оказани от Кризисния 
център за деца. 
 
Необходимо е, изграждането на институт за професионалното настойничество, 
което означава, че за всяко дете, намиращо се в Кризисния център или напускащо 
услугата, отговорно и законово трябва да се грижи специален Настойник, особено 
в случаите, когато родителите на детето са неизвестни, не полагат грижи за него 
или просто липсват в даден момент. Настойникът ще е отговорен за взимането на 
решения, касаещи здравето, личността, сигурността и най-добрия интерес на 
детето. В момента липсата на подобна фигура, представляваща детето, което е без 
или с неизвестни родители, изправя специалистите от Кризисните центрове пред  
сериозни проблеми, а в някои случаи и пред критични ситуации, отнасящи се до 
опазване здравето, живота и бъдещето  на детето. 
 
 
 
2.6. Финансова необезпеченост на Кризисните центрове и недостатъчна 
квалификация/подкрепа за персонала  
 
Според проучването, реализирано от ЕСРАТ България, някои от анкетираните 
специалисти считат, че съществуват грижи и дейности, които служителите на 
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Кризисния център не са могли да предоставят на децата, най-често по причини от 
финансов или ресурсен характер. Тези грижи и дейности попадат в категориите, 
включващи сферите на дейност на Кризисните центрове, изискващи спешно 
оптимизиране и са посочени по-горе в настоящия анализ на стр. 18 – 19.  
  
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. Финансирането на 
Кризисните центрове може да се опише като крайно недостатъчно, което изправя 
Центровете пред затруднение да предлагат следните услуги и дейности: 
 
 разнообразни здравни, образователни, психологически и социални услуги за 

децата, които да окажат допълнително положително влияние върху 
възстановяването на всяко настаненото дете; 

 обучения и подкрепа за професионалистите, които работят директно с децата – 
жертви на експлоатация и трафик (например: редовен обмен на добри практики, 
постоянна супервизия и др.); 

 ефективни социално-интеграционни, културни, спортни инициативи за 
реинтеграция на децата в обществото. 

Мнение на специалистите за оптимизиране финансирането на Кризисните 
центрове за деца: 
 

 
 „Необходимо в повишаване на единния държавен стандарт за услугата, с цел 

подобряване на възнагражденията на екипа и възможности за гъвкаво 
включване на допълнителни специалисти при нужда, както и за финансова 
обезпеченост на 24-часова охрана и заплащане на скъпоструващи елементарни 
режийни разходи и възможности за организиране на повече разнообразни 
дейности за децата, извън рамките на КЦ.” 

 „Неадекватна е финансовата издръжка на услугата КЦ, предвид дългия период 
на настаняване и съчетаването на повече от една социална услуга в самата 
услуга КЦ. Финансирането на една услуга при наличие на комплекс от такива е 
крайно неадекватно! Периодът на криза продължава максимум 4 седмици, след 
тях в КЦ се работи с децата по различни проблеми, които предполагат 
специализирана грижа и издръжка.”  

 „Нужно е увеличаване на издръжката на едно дете; осигуряване на финанси за 
основен ремонт, подмяна на материалната база; осигуряване на учебници и 
учебни тетрадки; организиране на екскурзии, посещения на културни 
мероприятия, организиране на свободното време; осигуряване на възможности 
за посещаване на курсове за квалификация.” 

 „Трябва да се организират регулярни и чести професионални срещи на екипите 
на КЦ от цялата страна с обучители, методисти, лектори, представители на 
контролните органи и др., с цел развиване на професионалните умения и 
качества и подобряване на специфичните и общи грижи за деца, настанени в 
такива звена в цялата страна.” 
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 „Практиката ни за 17 години управление на Кризисен център показва, че 

инвестицията в персонала определя на първо място качеството на 
предоставяната услуга. Опитът ни като обучители и супервизори на 
останалите екипи на Кризисни центрове в страната, Спешни приеми и 
Центрове за обществена подкрепа, показва тотално непознаване на 
същността на работата с хора в криза и хора преживели насилие. Това води 
до изключително бързо емоционално прегаряне на персонала, до активна 
социална работа без качествена психологическа помощ и съответно без 
промяна на житейската ситуация на клиентите и накрая до ретравмиране 
на клиентите. За това за нас инвестицията в подготовката на екипа е 
изключително важна.” 

 „Поради постоянно променящата се обстановка по отношение на проблемите 
на децата, персоналът трябва да посещава обучителни семинари и други 
курсове. На този етап от дейността ни, са ни предлагани такива, които сами 
да заплащаме, но това се оказва непосилно с настоящите държавно- 
делегирани бюджети в частта работна заплата. На екипите трябва да се 
осигуряват безплатни материали (книги, брошури, проучвания и други), 
свързани с дейността и проблематиката.” 

 „Належащо е увеличаването на числеността на персонала. Предвид малкия 
капацитет и коефициент 0,7 численост на персонала, персоналът покрива 24-
часов режим, но липсва достатъчно човешки ресурс за индивидуална работа. 
За да се покрие режима на дежурства се налага Управителят да влиза в 
график като дежурен възпитател, а по време на отпуски или болнични се 
налага и психологът да дава дежурства.” 

 „За осигуряване на ефективна грижа и подкрепа на персонала, както и за 
гарантиране на качеството на услугата по стандартите за добра практика, е 
необходимо осигуряване на индивидуална супервизия на всеки член на екипа 
веднъж седмично или групова супервизия 2 пъти месечно.” 

 „Добре би било, като допълнителна грижа за екипа от специалисти, да се 
осигури дебрифинг за професионалистите след работа по тежки случаи.” 
 

 
 
ПРЕПОРЪКА 6: 
 
Необходимо е адекватно финансово обезпечаване на Кризисните центрове за деца, 
както по отношение на финансиране на услуги за децата, така и за обогатяване 
капацитета на специалистите, работещи с деца. Финансов ресурс е необходим за 
осигуряване на нормалния социален и културно-реинтеграционен процес на 
децата и организиране на дейностите за свободното им време. 
 
Постоянно променящата се обстановка по отношение на проблемите на децата в 
риск, налага специалистите от Кризисните центрове за деца да повишават своята  
квалификация, да посещават периодично обучителни курсове и да осъществяват 
професионален обмен, за което е необходимо да има предвиден бюджет за 
повишаване на капацитета на персонала, работещ в Кризисните центрове за деца. 
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2.7. Други предизвикателства и препоръки 
 
В хода на изследването, проведено от ЕСРАТ България, специалистите от Кризисните 
центрове споделиха и други предложения, препоръки и критични бележки,  които  са  в 
пряка  връзка   с мултидисциплинарните усилия за осигуряване на най-добра грижа за 
децата в риск.  
 

 
 „Липсва интегрирано законодателство, което да прави и обединява няколко 

закона – здравеопазване, образование, закрила и адекватни услуги.” 
 „Водещата роля е на О„ЗД” в процеса на работа по случаи на деца-жертви на 

трафик. Липсват обаче, институция и значим за децата възрастен, който да 
държи случая на детето във фокуса и да води самия случая. До момента О„ЗД” 
си прехвърлят отговорността за децата от град на град. Необходимо е 
овластяване на О„ЗД” и подобряване на условията им на работа!” 

 „Необходимо е спешно приемане на Закона за социалните услуги в България и 
гарантиране на неговото реално приложение.” 

 „Нужни са спешни мерки за осъществяване на реална политика за гарантиране 
на просперитета на семействата и децата. Освен О„ЗД” към Д„СП“ по 
местонахождение на съответния Кризисен център, в който е настанено 
детето, О„ЗД”, който е извършил настаняването, трябва да продължи да 
работи по случая в продължение поне на 1 година. ДАЗД е необходимо да 
извършва пряк мониторинг за абсолютно всички случаи на деца, настанени в 
КЦ /около 200 годишно за цялата страна/.” 

 „Трябва да се провеждат регулярни годишни срещи на всички звена от 
Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на 
непридружени деца и деца – жертва на трафик, завръщащи се от чужбина, на 
Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, 
жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция, както и на бъдещия 
Координационен механизъм за непридружени деца-чужденци, с цел 
оптимизиране на работата и вземане на най-бързи и адекватни мерки в най-
добрия интерес на детето, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.” 

 „Да се създаде максимално добра комуникация между институциите, 
работещи по случаите на децата.” 

 „Да се провеждат регулярни срещи на КЦ с администрацията на ДАЗД.” 
 „Да се осъществи подход на сътрудничество между държавните институции 

и неправителствените организации.” 
 „Да се осигури развитие на международното сътрудничество, обмяна на опит 

и добри практики.” 
 „Да се въведе ясен и точен регламент за предоставяне на предварителна 

информация по случая от гледна точка спазване профила на настаняването. Да 
се изисква задължително прилагане на Координационен механизъм за децата, 
жертви на насилие.” 

 „Услугата „Кризисен център“ да се ползва по предназначение, а не като дом за 
временно настаняване.” 

 „Кризисният център да бъде изведен от категорията „социална услуга 
резидентен тип”, тъй като в КЦ приоритет на работата с жертви на 
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насилие в ситуация на криза, не са ежедневните потребности и социално 
включване, а грижите за сигурност, защита и емоционално възстановяване.” 

 „Тъй като екипът на Центъра е в пряк контакт с децата, О„ЗД” могат да се 
допитват до КЦ по отношение на контактите и информираността на 
родителите.” 

 „Липсват услуги и подход за работа със семейството на децата - жертви на 
трафик, в процеса на реинтеграция.” 

 „Необходима е работа със семейството, като се търсят проблемите, довели 
до риск на детето и се търси тяхното разрешаване, така че да се спази най-
добрия интерес на детето.” 

 „Трябва да бъдат разработени ефективни схеми за подпомагане на 
родителите и 
да бъдат взети мерки за по-адекватното им включване и ангажиране в процеса 
на реинтеграция на техните деца, както на етапа на кризисна интервенция, 
така и на етапа на дългосрочна грижа.” 

 „Въпреки административния акт за настаняване, родителите са законни 
представители на детето и в някои ситуации е задължително тяхното 
съгласие (документи за самоличност, медицински интервенции и др.). При липса 
на съдействие от страна на родителите не може да се осъществят 
съответните грижи. Това трябва спешно да бъде регламентирано.” 

 „При работата с деца понякога има нужда от включването на повече 
специалисти, например логопед, ресурсен учител в много от случаите, както и 
детски психиатър или специално профилиран психолог, а достъпът до тези 
специалисти е затруднен. Някои от настанените деца в КЦ имат нужда от 
индивидуална грижа и внимание, но поради наличието на малък брой членове на 
персонала по едно и също време в КЦ, това не винаги може да се осигури.”  
 

 
 
 
III. ПРЕПOРЪКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА 
КООРДИНАЦИОННИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕФЕРИРАНЕ И ОБГРИЖВАНЕ НА 
НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА И ДЕЦА – ЖЕРТВИ НА ТРАФИК, ЗАВРЪЩАЩИ СЕ 
ОТ ЧУЖБИНА  
 
1. Изследване на мнението на експерти, отговорни за изпълнението на 
Координационния механизъм 
 
1.1. Методология на изследването 
 
Координационният механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и 
деца, жертви на трафик завръщащи се от чужбина влиза в сила през м. декември 2010 г. 
Координатори по изпълнението на Механизма са Държавната агенция за закрила на 
детето и Министерство на вътрешните работи. Целта на Механизма е да осигури 
ефективна координация при изпълнението на конкретните задължения за 
взаимодействие на ангажираните институции при завръщането от чужбина и 
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обгрижването на непридружени малолетни и непълнолетни лица, както и деца – жертви 
на трафик.  
 
При прилагането му компетентните институции се ръководят от принципите за 
осигуряване най-добрия интерес на детето, взаимна информираност на партньорите и 
помощ, мултидисциплинарен подход на национално и местно ниво, гъвкавост при  
вземане на решения, както и етично поведение при обгрижване на всеки конкретен 
случай.8 
 
В рамките на проект „Марио“, Сдружение „Пренебрегнати деца“ със съдействието на 
Държавна агенция за закрила на детето организира Мултидисциплинарна среща на 
експертите, отговорни за изпълнението на Координационния механизъм. На срещата 
присъстваха представители на Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за 
социално подпомагане, МВР – Главна дирекция „Национална полиция“, сектор 
„Престъпления срещу децата“, Главна Дирекция „Гранична полиция“ – дирекция 
„Трафик на хора“, Главна дирекция за борба срещу организираната престъпност – 
сектор „Трафик на хора“, Главна дирекция „Български документи за самоличност“, 
ГКПП – Аерогара София, Министерство на външните работи – дирекция „Консулски 
отношения“, Дирекция „Социално подпомагане“ при община „Младост, София, 
Мобилен екип за посрещане на деца след репатриране, община „Младост“, 
представители на НПО, Кризисните центрове за деца от София, Драгоман, с. Балван – 
В. Търново и др. 
 
Срещата бе логичен етап от застъпническите дейности по проект „Марио“, тъй като 
даде възможност да се повдигне дискусия за изпълнението на рамковия документ, 
ръководещ работата по случаи на български непридружени деца, завръщащи се от 
чужбина. По този начин проучванията и дейностите, осъществени от Сдружение 
„Пренебрегнати деца“ по отношение на Кризисните центрове за деца, бяха надградени 
с данни, отнасящи се до нормативно-институционалната структура,  в  чиято рамка се 
осигурява закрилата и дългосрочната реинтеграция на българските деца в риск, след 
завръщането им в България.  
 
На срещата ECPAT България проведе анкета с участниците, за да проучи мнението им 
за приложението на Координационния механизъм, положителните страни и 
съществуващите предизвикателства, както и да се получат предложения за 
оптимизиране на Координационния механизъм в бъдеще. Анкетата бе попълнена от 18 
експерти, представители на институции, участващи в изпълнението на 
Координационния механизъм, които посочиха мнението си по важни теми за 
координацията и взаимодействието между отделните държавни учреждения, работещи 
по закрилата на децата в риск. 
 
1.2. Предизвикателства и препоръки 
 
Предвид междуинституционалния характер и ангажимента, поет от съответните 
министерства/държавни органи по закрила на децата, анкетираните експерти 
определиха конкретно координацията и сътрудничеството помежду си като едни от 
най-добре функциониращите елементи на Координационния механизъм. Според тях, 
                                                 
8 http://sacp.government.bg/deinosti/prioriteti/km-finalen-tekst/  
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организацията, разпределението на ролите и задълженията на отговорните институции 
гарантират, че най-добрият интерес на детето може да бъде адресиран адекватно.  
 
Същевременно, повече от половината анкетирани експерти (62.5%) споделят, че срещат 
трудности при изпълнение на функционалните си ангажименти по Координационния 
механизъм.

Мнения на експертите за срещаните трудности при изпълнението на  
Координационния механизъм 
 

 
 „Липсва добра комуникация и информация.” 
 „Съществува недостатъчна ангажираност на всички страни в 

Координационния механизъм и непознаване на ангажиментите и съответно 
адекватно включване на всички заинтересовани страни.” 

 „Координационният механизъм трябва да има задължителен, а не 
пожелателен характер!” 

 „След настаняването на детето в Кризисен център случаят му не се движи 
достатъчно бързо. След извеждането му от КЦ – не се проследява.” 

 „Липсват профилирани Кризисни центрове.” 
 

 
При изпълнението на Координационния механизъм на международно ниво, 
мнозинството от експертите посочват като основна пречка за безпроблемното 
прилагане на механизма, липсата (или забавянето) на достатъчна информация за всяко 
едно завръщащо се, непридружено дете. Изразява се предложение за засилено 
съдействие от страна на Министерство на външните работи и Дирекция 
„Международно оперативно сътрудничество” към Министерство на вътрешните 
работи. От не по-малко значение според експертите е,  липсващото финансиране на 
самото завръщане на детето от чужбина.  
 
 
ПРЕПОРЪКА 1: 
 
Необходимо е Координационния механизъм да бъде оформен като тип нормативен 
документ, чието съдържание да предполага и да дава право за  предприемане  на 
конкретни правни мерки при неизпълнение и/или забавяне на изпълнението на 
задълженията на някоя от институциите, ангажирана по Механизма.  
 
 
Едно от мненията, споделено от голяма част от експертите, показва, че редовните 
работни срещи, обменът на информация, организирането на  конференции  и обучения 
се възприемат като подходящи методи за подобряване на комуникацията между 
институциите, работещи по Координационния механизъм.  
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 „При всеки случай на дете в трафик да се провеждат срещи с представители 

на различните институции към момента на настаняване или непосредствено 
след настаняването. Всяка институция да поема дългосрочен ангажимент 
спрямо случая на детето.” 

 „Комуникациите значително се подобряват след подобни работни срещи, 
където се осъществяват лични контакти.” 

 „Да се определят контактни точки; да се изготви регистър на случаите 
(споделен) между институциите.” 

 „Да се познават правомощията на всяка институция от всяка друга такава; да 
се осигури пространство за комуникация и обмен на информация между 
представителите на механизма.” 

 
По своя характер Координационния механизъм организира задълженията на 
институциите и грижите, които трябва да бъдат оказани на непридружено българско 
дете или дете – жертва на трафик в чужбина след завръщането му в България.  
 
Същевременно, експертите оценяват и значението на комуникацията и 
сътрудничеството с властите в страната на дестинация, където е било идентифицирано 
детето, отчитайки, че това е важен етап за осигуряването на изчерпателна информация 
за случая на детето и особеностите на неговото състояние.  
 
По отношение подобряването на комуникацията и сътрудничеството на трансгранично 
ниво, предложенията на експертите могат да бъдат обобщени в следните направления: 
 провеждане на регулярни международни срещи с експерти от различните 

заинтересовани страни; 
 организиране и провеждане на обучения; 
 определяне на ясна форма и срокове за предоставяне на информация по случая 

на всяко отделно дете; 
 идентифициране и установяване на контакт с ключови звена; 
 установяване на общи индикатори и запознаване с протоколите за работа в 

страните на дестинация; 
 синхронизиране на мерките за закрила в различните държави по отношение на 

деца – жертва на трафик; непридружени деца и деца в риск, в други държави 
 
 
ПРЕПОРЪКА 2: 
 
Необходимо е оптимизиране на комуникацията и навременния обмен на 
информация между отделните институции, ангажирани с изпълнението на 
Координационния механизъм на национално ниво. Един от възможните начини за 
постигането на тази цел е създаването и поддържането на единна информационна 
система за събиране на данни на непридружени малолетни и непълнолетни лица, 
както и деца – жертви на трафик, и осигуряването на достъп до тази информация 
от страна на всички ангажирани институции в България. Положителен резултат 
би оказало и регулярното провеждане на работни срещи, конференции и обучения 
на експертите, работещи по Координационния механизъм.  
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Взимайки предвид добрата комуникация със съответните органи по закрила в страната 
на дестинация, по-голямата част от експертите (72%) смятат, че са необходими 
конкретни двустранни споразумения между България и други страни от ЕС (например 
стандартен оперативен протокол или протокол за трансгранично управление на 
случаи), които ясно да очертаят практическите измерения на сътрудничеството и 
отговорностите на страните по произход и дестинация при случаи на идентифицирани 
български деца в движение на територията на съответните страни членки на ЕС.  
 
Същият брой експерти (72%) намират за необходимо такова двустранно споразумение 
да се сключи между България и Гърция, предвид значителния брой български деца в 
движение, които пребивават в различни градове на съседската страна. Същевременно, 
трябва да се вземе предвид и необходимостта от общи стандарти за социално 
проучване на детето (сходни оценки на ситуацията, риска и мерките по закрила), които 
да се изпълняват от всички страни членки на ЕС при всеки случай на дете в риск, 
пребиваващо в друга страна. Това мнение се споделя от половината експерти.   
 
При поставянето на обща оценка на изпълнението на Координационния механизъм, 
трима от експертите, отговорили на въпроса, посочват оценка „среден 3“, четирима 
дават оценка „добър 4“, а пет от тях смятат, че изпълнението може да се оцени с „много 
добър 5“. Само един експерт счита, че работата по Механизма е на ниво „отличен 5,50“.  
 
В тази връзка си и изразените препоръки, които експертите дават за по-ефективното 
изпълнение на Координационния механизъм с оглед подобряване на неговата работа: 
 

 
 „Да се прецизира частта от Координационния механизъм, отнасяща се до 

периода след връщане на детето.”  
 „Механизмът да бъде облечен в постановление на МС на Р България.” 
 „Да има чести и регулярни срещи по Координационния механизъм.” 
 „В Координационния механизъм не се разглеждат случаите на непридружени 

деца - чужденци. Трябва да се направи промяна в тази посока.” 
 „Да се осъществяват по-ефективни мерки за проследяване и превенция на деца 

в риск.” 
 „Да се преодолее езиковата бариера; да се придаде юридическа тежест на 

Координационния механизъм.” 
 „Да се предоставя полицейска закрила на всички деца завръщащи се от 

чужбина; Координационният механизъм да е документ, на който да можеш да 
се обосновеш в българския съд.” 

 „Да се включи по-голяма тежест и ангажираност на институциите.” 
 

 
Не на последно място, е широко подкрепеното експертното мнение (78% от всички 
отговорили експерти), че е необходимо въвеждането на редовен процес на мониторинг 
и оценка на изпълнението на Координационния механизъм, с възможност, 
неправителствени организации да участват в този процес. 
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ПРЕПОРЪКА 3: 
 
Необходимо е провеждането на редовен (годишен) мониторинг и оценка на 
изпълнението на Координационния механизъм от главните координатори в 
лицето на ДАЗД и МВР, както и от независим орган или НПО, компетентни по 
въпросите на превенцията и борбата срещу трафика на деца и детската 
експлоатация. Резултатите от подобен мониторинг и оценка трябва да бъдат 
представяни на отговорно равнище с оглед оптимизация на мерките за закрила на 
децата – жертви на трафик и експлоатация и подобряване функционирането на 
Механизма и мултидисциплинарното сътрудничество на национално и 
транснационално ниво. 
 
 
 
 
IV. ПРЕПОРЪКИ ПО ПРОЕКТ „МАРИО“ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ГРИЖАТА 
ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА В ДВИЖЕНИЕ В ЕВРОПА 
 
1. Информация за транснационалните изследвания по проект „Марио 2“ на деца – 
мигранти от Централна и Югоизточна Европа, пребиваващи в Гърция, Италия, 
Холандия и Белгия  
 
В рамките на транснационалните дейности по Проект „Марио“, през 2014 – 2015  г. 
бяха проведени четири международни изследвания в Гърция, Италия, Холандия и 
Белгия за документиране на положението на албанските, българските и румънските 
деца в улична ситуация в набелязаните европейски градове в тези страни. 
Изследванията позволиха на партньорите по проекта да идентифицират миграционните 
модели и факторите, които правят уязвими мигриращите деца от Централна и 
Югоизточна Европа и ги поставят в риск. Благодарение на разработeната методология 
по проект „Марио“, която комбинира уличната работа със задълбочен емпиричен 
анализ, мигриращите деца от Европа представиха техните виждания, които бяха 
документирани и анализирани от международни екипи социални работници и 
предоставиха база за изграждане на политики за властите, които не са били в състояние 
да осигурят ефективна защита на тези деца в движение .  
 
Въз основа на транснационалните изследователски находки, властите от страните по 
произход, транзит и дестинация се обединиха за проучване на възможностите за 
потенциални съвместни действия за осигуряване на по-добра защита на 
идентифицираните деца. Предоставена бе и възможността, по време на 
транснационалните срещи между партньорите по проекта да бъдат създадени 
протоколи за сътрудничество за предлагане на рамка за защита за децата от Централна 
и Югоизточна Европа, които да са в съзвучие с техния най-добър интерес по време на 
процеса на миграция. По-нататък се предоставят извадки с препоръките, направени във 
всеки един от посочените доклади. 
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2. Препоръки от транснационалното изследване на деца в Гърция9  
 
Този доклад е част от по-широка инициатива, която цели да идентифицира 
миграционните тенденции и факторите на уязвимост, които поставят децата в движение 
от Централна и Югоизточна Европа в риск. В Гърция, изследването се фокусира върху 
албански, румънски и български деца, извършващи икономическа дейност на улицата в 
Атина и Солун. Методологията на изследването включва преглед на документи; 
директна работа на терен с тези деца и с хората, които полагат грижи за тях; 
наблюдения и интервюта с представители на правителството и гражданския сектор.  
 
Албанските, българските и румънските деца, които работят на улицата в Гърция, 
мигрират предимно със своите семейства по икономически причини и са въвлечени в 
дейности като просия, продажба на дребни предмети, свирене на музика или събиране 
на метал. Наблюдава се по-голям брой момичета сред групата на уличните деца. Като 
цяло, става въпрос за уязвими семейства, които мигрират със своите деца и участват в 
работа на улицата, следвайки своята стратегия за оцеляване. В хода на изследването са 
били открити няколко случая, които са събудли подозрение за примери на трафик на 
хора от страна на организирани престъпни мрежи.  
 
По време на изследването в Гърция са били идентифицирани две основни групи деца в 
движение, които се занимават с икономическа дейност на улицата: 
 
 Деца, които прекарват по-голямата част от времето си, живеейки и работейки в 

Гърция, след което се завръщат в страната си по произход за кратък период от 
време. Тези деца са предимно от албански произход.  

 Деца, които прекарват ограничени периоди от време в Гърция (обикновено 
няколко месеца) и пътуват до различни градове и държави в зависимост от 
икономическите възможности. Тези деца са предимно от български произход 
(по-голям брой от тях пребивават в Солун) и от румънски произход (по-голям 
брой от тях са установени в Атина).  

 
В процеса на улично наблюдение по изследването, за период от шест дни в Солун и 
седем дни в Атина, са били идентифицирани общо 137 деца и младежи, въвлечени в 
икономическа дейност на улицата в двата града, като 27 от тях са били деца от 
български произход, което съставлява 20% от общия брой идентифицирани деца. 
Голяма част от българските деца са открити в Солун. Българските деца, въвлечени в 
икономическа дейност, са свирели на акордеон и са просели на улицата. Установено е 
било, че те пътуват редовно между България и Гърция (в повечето случаи само до 
Солун), следвайки една кръгова миграционна тенденция за разлика от румънските и 
албанските деца. 
 
 
 

                                                 
9 Цялото изследване може да бъде видяно на: 
http://www.marioproject.org/documents/transnational-research-on-central-and-south-eastern-european-migrant-
children-in-greece/7230 
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Общи препоръки, насочени към правителствата на Гърция, Албания, Румъния и 
България, Европейския съюз, националните и международни неправителствени 
организации: 
 
 Да се възприеме холистична перспектива, ориентирана към детето и 

семейството, която винаги да гарантира, че най-добрите интереси на детето са от 
първостепенна важност. 

 Да се постави фокус върху подобряването на ситуацията на уязвимите 
семейства, вместо насърчаване на преследването на родителите, които са 
въвлечени в икономически дейности на улицата със собствените си деца. 
Работата с децата в движение трябва да включва работа с техните семейства и 
общностите като цяло.  

 Да се гарантира, че разработването на политики за децата в движение в Европа 
ще се случва на регионално ниво (за разлика от разработването на политиките на 
национално ниво), като се взима предвид ситуацията в страните на произход, 
транзит и дестинация, като същевременно се гарантира и сътрудничеството 
между всички услуги. 

 Да се постави акцент върху ранното идентифициране и превенцията на 
явлението „деца в движение” и да се гарантира, че това ще се осъществи чрез 
участието, както на публичните институции (училища, болници, полицейски 
служби и др.), така и на неправителствените организации, ориентирани към 
проблемите на децата и семействата. НПО чрез своята работа също могат да 
реализират ранно идентифициране на деца в движение, които нямат достъп до 
съществуващите услуги.  

 Да се осигурят гаранции, че мнението на децата и на тези, които полагат грижи 
за тях, ще се взима предвид при разработването на услуги, чрез което да се 
отбележи и факта, че децата в движение са млади хора с умения и опит, а не 
просто жертви, които имат нужда само от закрила и съчувствие. 

 
Конкретни препоръки, насочени към правителствата на Гърция, Албания, 
България, Румъния: 
 
 Да се повиши информираността сред властите и гражданските организации по 

отношение реалността и сложността на явленията „миграция“ и „трафик на 
хора“, както и по отношение на последствията от използването на различна 
терминология по проблематиката.  

 Когато е възможно, да се приоритизира развиването на мобилни услуги и услуги 
в общността, които имат възможност да се адаптират към променящите се 
нужди и ситуации на децата и които се основават на непрекъснат процес на 
събиране на данни. В процеса да се включват граждански организации, които са 
развили подход, позволяващ изграждането на доверие и разбиране с децата в 
движение и техните семейства.  

 Да се осигурят устойчиви финансови ресурси за неправителствените 
организации, които имат ясно и дългосрочно споразумение със съответните 
публични органи за развиване на мобилни услуги и услуги в общността, които 
ефективно подкрепят най-уязвимите семейства в стратегически избрани 
райони/области и по този начин предотвратяват ситуации, в които децата трябва 
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да работят на улицата (за разлика от инициативите, които са насочени само към 
повишаване на информираността и са базирани само в конкретен център).  

 Да се изгради регионална система за управление на случаи, която да се 
изпълнява в сътрудничество с неправителствени организации, в условията на 
стабилна връзка с правителството. Системата за управление на случаи да се 
придружава от адекватен механизъм за мониторинг и наблюдение и да се 
осигури устойчивото й финансово обезпечение.  

 Да се улесни достъпа до подкрепящи услуги за семейства във всички страни на 
произход и дестинация, и по-конкретно – достъп до такива услуги, които са 
адресирани към икономическата ситуация на уязвимите семейства, в това число 
достъп до услуги, насочени към намиране на заетост и подкрепа при 
развиването на малък бизнес.  

 Да се подобри достъпа на децата в движение до образователни и здравни услуги. 
Да се осигури неформално образование за децата, които нямат достъп до 
обществената образователна система. Особено подходящо е, да се подобри 
достъпа до публичната образователна система за децата, които са в училищна 
възраст и да се осигурят програми за професионална квалификация за 
младежите и възрастните.  

 
Конкретни препоръки, насочени към националните и международни 
неправителствени организации в Гърция, Албания, България и Румъния: 
 
 Да се развиват малки, но добре подготвени екипи за работа на терен, чийто 

фокус да са уязвимите деца (включително децата в движение), както и тези, 
които полагат грижа за тях. Екипите за работа на терен трябва да имат 
съответните езикови умения, добро познаване на социалните, образователните, 
трудовите и здравни механизми на местно ниво, както и на други области в 
страните на произход, транзит и дестинация.   

 Да се реагира своевременно в ситуации, в които децата започват икономическа 
дейност на улицата, като винаги се взима предвид икономическата ситуация на 
семейството и се разработват устойчиви системи за неговата подкрепа (заеми за 
стартиране на малък бизнес, развиване на малки кооперативи, обучение за 
придобиване на търсени компетенции и последваща заетост). Тази мярка трябва 
да се разглежда като алтернатива на предоставянето на дарения или други 
краткосрочни мерки за разрешаване на ситуацията. Да се документира 
въздействието на подобни инициативи и те да се представят на вниманието на 
съответните национални и регионални структури. 

 Да се разработват образователни материали (например листовки, постери) във 
вид, подходящ за специфичната култура на уязвимите общности и тази дейност 
да се реализира с участието на ключови възрастни от целевите групи, които да 
обясняват как се получава достъп до системата за социално подпомагане и 
другите услуги. Тези материали трябва да бъдат придружавани от 
информационни сесии в съответните общности, за да се гарантира, че всички 
членове на общността имат достъп до материалите и разбират тяхното 
съдържание.   
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Конкретни препоръки, насочени към Европейския съюз: 
 
 Да се осигури финансова и политическа подкрепа за разработването на 

европейска система за управление на случаи (съобразена с културните 
особености на ромската общност, но не само с фокус върху нея), която да дава 
възможност за проследяване на деца и семейства, оценяване на ситуации и 
осигуряване на координирана подкрепа в различните локации. Такава система за 
управление на случаи трябва да включва отговорен орган или назначена 
неправителствена организация във всяка засегната страна от ЕС. 

 Да се осигурят гаранции, че опитът и научените уроци са споделени между 
съответните европейски правителства и неправителствени организации, които 
имат опит в разработването на такива системи за управление на случаи с фокус 
върху закрилата на децата и миграцията (за разлика от тези, които имат фокус 
само върху трафика на хора). 

 
 
3. Препоръки от транснационалното изследване на деца в Италия10 
 
Италия е една от най-важните дестинации за мигрантите в рамките на Европа и извън 
нея, като според Международната организация по миграция, около 5 милиона редовни 
мигранти пребивават в страната. Румънските граждани съставляват най-голямата група 
чужденци, пребиваващи в Италия. В Италия изследването бе фокусирано върху 
румънски и български деца, които извършват икономическа дейност по улиците в Рим 
и Неапол.  

 
Били са идентифицирани общо 73 деца и младежи от румънски и български произход, 
като 43 от тях са били въвлечени в икономическа дейност на улицата в Рим и Неапол 
(39 в Рим и 34 в Неапол). От тях 37 са момчета и 36 – момичета. Само две деца от 
български произход са били идентифицирани по време на изследването. Въпреки 
огромните усилия да се идентифицират български деца, те почти не са били срещнати 
по улиците на Рим и Неапол, което е било изненадващо за изследователския екип, тъй 
като в проучванията, проведени в рамките на проект „Марио“ в предишните години, 
български деца са показали присъствие в тези градове.  
 
Взимайки предвид, краткосрочността на изследователския период, липсата на 
български деца е възможно да бъде обяснена като избор на неподходящо време за 
наблюдението или като резултат от други фактори, включващи преместване от улицата 
към по-скрити дейности с възможен криминален характер. 
 

                                                 
10 Цялото изследване може да бъде свалено от 
http://www.marioproject.org/documents/transnational-research-on-central-and-south-eastern-european-children-
in-italy/7229 
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Общи препоръки, насочени към всички заинтересовани страни11: 
 
 Да се възприеме холистичен подход, ориентиран към детето и семейството, 

който винаги да взима предвид най-добрите интереси на детето. 
 Да се постави фокус върху подобряването на ситуацията на уязвимите семейства 

като цяло, а не само върху предоставянето на услуги на детето или извеждането 
на детето от семейната среда като първа мярка. Извеждането на детето от 
семейната среда трябва да бъде последна възможност и да се прилага само при 
екстремни обстоятелства на семейно насилие и злоупотреба.  

 Да се гарантира, че разработването на политики се случва на регионално ниво 
(за разлика от разработването на политики само на национално ниво), като се 
взима предвид ситуацията в страните на произход, транзит и дестинация, както и 
да се осигурят гаранции за осъществяването на сътрудничеството между всички 
услуги. 

 Да се осигури подобрена координация, сътрудничество и комуникация между 
всички органи, въвлечени в доставянето на услуги. Да се гарантира, че един 
орган носи отговорност за случая, както и за всички директни доставчици на 
услуги за децата и техните семейства (например Министерство на социалните 
работи).   

 Да се хармонизира съществуващата нормативна рамка със съвместното действие 
и обединението между различните политически области (например имиграция и 
благосъстояние), вместо да се въвеждат нови закони.  

 Да се постави фокус върху ранното идентифициране и превенцията и да се 
гарантира, че ранното идентифициране се случва чрез участието, както на 
публичните институции (училище, болници, полицейски служби и др.), така и на 
неправителствени организации, ориентирани към проблемите на децата и 
семействата, които чрез своята работа могат да осъществят ранно 
идентифициране на деца, които нямат достъп до други услуги.  

 Да се гарантира, че мнението на децата и тези, които полагат грижи за тях се 
взима предвид при разработването на услуги, чрез което да се отбележи, че те са 
хора с умения и опит, а не просто жертви, които в голяма степен имат нужда от 
закрила и съчувствие. 

 Да се осигури финансиране за създаването на системи за мониторинг на 
национално и ЕС ниво, които да са вградени в процеса на предоставяне на 
услуги, за да се гарантира събирането на надеждни и съвместими данни. Едно 
проведено изследване в рамките на конкретна програма не предполага 
възможности за събиране на данни на определено ниво и с такава 
задълбоченост, каквато е необходима за правилното адресиране на въпроса. 
Надеждни данни за тези общности могат да бъдат събирани само чрез 
спечелване на доверието им и непрестанна съвместна работа. 

 

                                                 
11 В транснационалните доклади за децата в движение в Гърция и Италия, на места съществуват еднакви 
по съдържание препоръки към правителствата и организациите. Сходните особености на ситуацията на 
деца в движение, идентифицирани в Гърция и Италия, е подтикнал изследователският екип да предложи 
на заинтересованите страни (правителства, неправителствени и международни организации) идентични 
препоръки. По този начин се гарантира сходен стандарт и хармонизация на мерките, които трябва да се 
прилагат в двете страни-членки на ЕС по отношение грижата и услугите, които децата в движение и 
техните семейства имат право да получат. 
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Конкретни препоръки, насочени към правителствата и неправителствените 
организации в Италия, Румъния и други страни членки на ЕС, чийто граждани 
пътуват до Италия: 
 
 Да се провеждат съвместни дейности за повишаване на информираността сред 

властите и гражданските организации по отношение на реалността и сложността 
на миграционните тенденции, уменията и положителните характеристики на 
тези общности и уязвимостите, пред които са изправени. Повишаването на 
информираността трябва да се извършва от организации с детайлно познание и 
разбиране на тези общности.  

 Да се улесни достъпа до подкрепящи услуги за семейства във всички страни на 
произход и дестинация, и по-конкретно – достъпът до такива услуги, които са 
адресирани към икономическата ситуация на уязвимите семейства (например, 
обучение, достъп до заетост, подкрепа за развиването на бизнес и др.). Тази 
мярка трябва да включва предоставяне на възможности за професионална 
квалификация на младежите и подкрепа за интеграцията им на пазара на труда 
след приключване на обучението. 

 Да се подобри достъпа на децата в движение до образователни и здравни услуги. 
Да се осигури неформално образование за децата, които нямат достъп до 
публичната образователна система. Особено подходящо е подобряването на 
достъпа до публичната образователна система за деца, които са в училищна 
възраст и осигуряването на програми за професионална квалификация за 
младежите и възрастните.  

 Да се даде приоритет на едновременното развиване на мобилни услуги и услуги 
в общността, които имат възможност да се адаптират към променящите се 
нужди и ситуации на децата и които се основават на непрекъснат процес на 
събиране на данни. Да се включват граждански организации, които са в по-
добра позиция да изградят доверие и разбиране с целевата група.  

 Да се намалят регионалните и местните неравенства при предоставянето на 
услугите и тяхното качество за уязвимите деца и техните семейства, като 
конкретно за тези услуги се гарантира наличието на съразмерни финансови 
ресурси и доброто им разходване.  

 Да се осигурят устойчиви финансови ресурси и подкрепа за неправителствените 
организации, които имат ясно и дългосрочно споразумение със съответните 
публични органи за развиване на мобилни услуги и услуги в общността, които 
ефективно подкрепят най-уязвимите семейства в стратегически избрани 
райони/области. 

 Да се изгради регионална система за управление на случаи, която да се 
изпълнява от всички организации (както правителствени, така и 
неправителствени), които работят с деца в движение. Системата трябва да бъде 
финансирана от съответните правителствени отдели в засегнатите страни или 
региони, но същевременно тази система трябва да бъде наблюдавана и частично 
финансирана на ниво Европейски съюз.  

 Да се подобри достъпа и интеграцията на децата в движение във формалното 
образование и да се осигури неформално образование за децата, които нямат 
достъп до обществената образователна система.  
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Конкретни препоръки, насочени към неправителствените организации:  
 
 Да се развиват малки, но добре подготвени екипи за работа на терен, чийто 

фокус да са уязвимите деца (но не само децата в движение) и тези, които полагат 
грижи за тях. Екипите за работа на терен трябва да имат съответните езикови 
умения, добро познаване на социалните, образователните, трудовите и здравни 
механизми на местно ниво, но също така и в страните на произход.   

 Да се осигури навременна превенция и реакция в ситуации, в които децата 
започват икономическа дейност на улицата, като винаги се взима предвид 
икономическата ситуация на семейството и се разработват устойчиви системи за 
подкрепа (например, заеми за стартиране на малък бизнес, развиване на малки 
кооперативи, обучение за придобиване на търсени компетенции и последваща 
заетост) за разлика от предоставянето на дарения или други краткосрочни мерки 
за разрешаване на ситуацията. Да се документира въздействието на подобни 
инициативи и те се представят на вниманието на съответните национални и 
регионални структури. 

 Да се разработят образователни материали (например листовки, постери) в 
подходящ по отношение на специфичната култура вид и с участието на ключови 
възрастни от целевите общности, които да обясняват как се получава достъп до 
системата за социално подпомагане и други услуги. Тези материали трябва да 
бъдат придружавани от информационни сесии в общностите, за да се гарантира, 
че всички членове на общността имат достъп до тях и разбират съдържанието 
им.   

 
Конкретни препоръки, насочени към Европейския съюз: 
 
 Да се осигури финансова и политическа подкрепа за разработването на 

европейска система за управление на случаи (съобразена с културните 
особености на ромската общност, но не само с фокус върху нея), която да дава 
възможност за проследяване на деца и семейства, оценяване на ситуации и 
осигуряване на координирана подкрепа в различните локации. Такава система за 
управление на случаи трябва да включва отговорен орган или назначена 
неправителствена организация във всяка засегната страна.  

 Да се гарантира, че опитът и научените уроци ще се споделят между 
съответните структури с фокус върху закрилата на децата и миграцията (за 
разлика от тези, които имат фокус само върху трафика на хора). 

 Да се повиши информираността на обществото по отношение на рисковете, с 
които се сблъскват децата при работа на улицата, по начин, който в същото 
време показва положителното влияние на миграцията. Да се окуражи 
гражданското общество за подкрепа на местни социални инициативи, вместо да 
се прибягва до даване на пари на просещите деца. Такава кампания може да бъде 
успешно стартирана, ако същевременно са налице подкрепящи услуги за децата 
и техните семейства, които включват индивидуализирани планове за решаване 
на икономическите проблеми на семействата.  
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4. Препоръки от транснационалното изследване на деца в Холандия и Белгия12 
 
Докладът представя основните резултати от изследването, което включва работно 
проучване, допълнено от интервюта с представители на ключови институции, 
представяне на конкретни случаи и работа на терен. Поради ограничените данни от 
изследването на целевата група в Амстердам, Холандия, теренните дейности бяха 
проведени и на територията на Брюксел, Белгия.   
 
Въвличането на деца в дейности като просия, много рядко се докладва официално в 
Холандия, като тук става въпрос предимно за случаи от миналото (около 2007 г.). 
Изследването не показа и въвличане на тези деца в друга икономическа дейност, като 
продажба на сувенири на туристи или други дейности. Въвличането на деца в 
криминални дейности, изглежда е конкретен проблем, който повдига някои 
притеснения относно закрилата на децата и контрола върху престъпността. Въпреки 
това, поради характера на тези дейности (скрити или инцидентни), по време на 
теренната работа беше трудно да се идентифицират деца, въвлечени в такива дейности,.  
 
Голяма част от децата, просещи на улицата, бяха наблюдавани от изследователския 
екип в Брюксел (Белгия), където феноменът е далеч по-видим и по-често 
разпространен, отколкото в градовете в Холандия. Изследването потвърди, че са 
налични празноти в закрилата на децата - мигранти от Централна и Югоизточна 
Европа, които са въвлечени или експлоатирани в просия или криминални дейности.  
 
Следващите параграфи предлагат препоръки, които могат да бъдат включени в 
моделите за местна интервенция, за да се гарантира ефективна закрила за тези 
конкретни деца: 
 
 В случаите, когато е извършено криминално нарушение:  

 
o от страна на дете под възрастта за криминална отговорност (под 12 

годишна възраст), и  
o родителите или настойниците са известни, но  
o има съображение за благосъстоянието на детето или нивото на 

родителска грижа, и  
o семейството пребивава на постоянен адрес,  

 
полицията трябва във всеки случай да се свърже с Агенцията за грижа за младежите. В 
допълнение, ако детето не е регистрирано или не посещава училище, този факт трябва 
да се вземе предвид като допълнителен елемент за притеснение и индикация за 
уязвимост. Ако родителите или настойникът на детето са известни и тяхната 
самоличност е потвърдена, Бордът за закрила на детето трябва да изиска от 
специализирания съдия за детски и младежки въпроси, да назначи Nidos /Институт за 
настойничество/ или Агенцията за грижа за младежите да упражняват временна мярка 
за наблюдение.  
 

 
                                                 
12 Цялото изследване може да бъде видяно на: http://www.marioproject.org/documents/vulnerability-of-
bulgarian-and-romanian-children-to-trafficking-in-the-netherlands-and-in-brussels/7227 
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 В случаите, когато е извършено криминално деяние:  
 

o от страна на дете (под или над възрастта за криминална отговорност),  
o родителите/настойникът са неизвестни, или  
o детето е лишено от родителска грижа,  
o в случай, че родителите или други лица, които оказват грижа не се явят в 

кратък срок или тяхната самоличност е под въпрос,  
 

Бордът за закрила на детето трябва да изиска от специализирания съдия за детски и 
младежки въпроси, да назначи Nidos /Институт за настойничество/ или Агенцията за 
грижа за младежите за временен настойник на детето. Nidos или Агенцията за грижа за 
младежите трябва да проучат самоличността на детето и родителите или другите лица, 
оказващи грижа, които се представят пред властите и искат да вземат детето. 
Агенцията за грижа за младежите или Nidos трябва да проучат дали завръщането на 
детето при родителите му в Холандия или в страната на произход е в най-добър 
интерес на детето, или е най-добре детето да бъде настанено в алтернативна грижа в 
Холандия.  
 
 В случаите, когато е извършено криминално деяние:  

 
o от страна на дете, което не носи криминална отговорност, или  
o няма решение за повдигане на криминална отговорност или задържане на 

дете, което е криминално отговорно,  
o родителите/лицата, оказващи грижа са известни, но има съображения за 

благосъстоянието на детето или родителската ситуация, и  
o семейството не пребивава на постоянен адрес,  

 
последният факт следва да бъде взет предвид като допълнителна индикация за 
уязвимост в този контекст и трябва да се предприемат мерки за закрила.  
 
 Когато е извършено криминално деяние:  

 
o от страна на дете (което е на възраст да носи криминална отговорност) и  

има наредба за задържане,  
o без оглед дали родителите/лицата, оказващи грижа са известни,  
o без оглед дали има съображения за благосъстоянието на детето и 

родителската ситуация,  
o без оглед дали пребиваването е на постоянен адрес, когато има 

съображения за благосъстоянието на детето и родителската ситуация, 
например когато има индикации, че възрастните са принудили детето да 
извърши нарушение, 
 

Бордът за закрила на детето трябва във всеки случай да инициира проучване по 
отношение на закрилата на детето. Когато родителите или другите лица, оказващи 
грижа са неизвестни, трябва да бъде внесена молба за назначаване на настойник.  
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Общи препоръки, насочени към предотвратяването на ситуации, в които деца 
могат да станат жертва на злоупотреба, експлоатация и трафик 
 
 Да се възприеме подход, ориентиран към правата на децата 
 Да се предоставят конкретни икономически алтернативи за семействата на 

децата 
 Да се осигури закрила срещу неглижиране, злоупотреба и насилие на деца, 

въвлечени в просия 
 Да се идентифицират потенциални случаи на трафик на деца 
 Да се засили междуинституционалното сътрудничество 
 Да се осъществи идентифициране и се окаже закрила на най-уязвимите деца 
 Да се инициира взимането на трайни решения 
 Да се провежда криминално преследване на нарушителите 

 
 
 
V. ПРЕПОРЪКИ ПО ПРОЕКТ „МАРИО 3“ ЗА РАБОТА ПО ТРАНСНАЦИОНАЛ-
НИ СЛУЧАИ С ДЕЦА В ЕВРОПА  
 
1.    Информация за Политически документ по проект „Марио 3“ за ефективна 
закрила на децата в движение в Европа  
 
В рамките на международната застъпническа дейност по проект „Марио 3“, 
координиращата организация Terre des Hommes и партньорите по проекта изработиха 
Политически документ за закрила на децата в движение в Европа. Документът е 
предназначен за разпространение сред националните власти, европейските институции 
и международните организации и отправя апел за обединяване усилията на страните - 
членки на ЕС за създаване на ефективна система за закрила на децата при 
транснационални случаи на деца в движение в Европа. Политическият документ 
включва следните аспекти: 
 
 Отразяване на релевантни политически документи на ниво ЕС и 

специфични препоръки, отнасящи се до децата в движение в Европа 
 

Основните отпратки по проблемите на децата в движение в Политическия документ се 
отнасят към Дискусионния документ на Европейската комисия, озаглавен: 
„Координация и сътрудничество в интегрираните системи за закрила на децата“, 
представен на Деветия европейски форум за защита на децата.  
 
 Застъпническата дейност на партньорите по проект „Марио”, за оказване 

на влияние върху правното и политическо развитие на проблема със 
закрилата на децата в движение от страна на Европейския съюз 

В настоящия Политически документ са включени предишни и настоящи ангажименти 
на партньорите по проект „Марио“, с оглед на това, да представят в своите страни 
транснационалните аспекти на закрилата на децата в движение, концентрирани в 
законите, политиките и практиката на  страните от  ЕС. 
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Политическият документ по проект „Марио 3“ цели да допринесе за по-нататъшното 
развитие на критичните въпроси, свързани със закрилата на децата в движение, както и 
за приложение на препоръките, съдържащи се в европейски документи, които поставят 
на дневен ред проблемите на децата в движение в страните от Европа, както и в 
страните извън ЕС.  
 
Настоящият документ възнамерява също така, да даде своя принос и към други 
съществуващи или очаквани транснационални проблеми в рамките на Европейския 
съюз, свързани със защитата на най-добрия интерес на децата в движение, които често 
са в риск или стават жертва на насилие, трафик и експлоатация в Европа. 
 
Политическият документ по проект „Марио 3“, е ориентиран към два вътрешно 
свързани аспекта, които са решаващи за закрилата на децата в движение на 
национално и транснационално ниво в страните от Европейския съюз: 
 

 Интегриране в националните системи за закрила на децата на 
няколко ключови елементи, които осигуряват защита на всички 
деца в движение на територията на страните членки, които без 
дискриминация, трябва да бъдат поставени на равна основа с всички 
други деца в съответната държава  

 
 Създаване на европейска транснационална система за управление на 

случаи 
 
Докато редица аспекти от закрилата на децата в риск са утвърдени във вече 
съществуващите международни стандарти за правата на човека, в повечето 
прогресивни политики и ръководства за защита на децата и особено в тези, отнасящи се 
до закрила на децата в движение, то настоящият Документ предлага конкретни 
примери, които показват обещаващи практики, развити от Terre des Hommes, заедно с 
широката мрежа от партньори в рамките на проект „Марио – Съвместни действия за 
защита на децата в движение в Европа“. 
 
Политическият документ по проект „Марио 3“ е насочен към застъпничество за 
интегриране на ключови елементи за защита на всички деца в движение в 
националните системи за закрила на детето и застъпничество за създаването на 
транснационална система за управление на случаи, което е и едно от основните 
достойнства на Документа.  
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2. Съдържание  на Политически документ по проект „Марио 3“ за ефективна 
закрила на децата в движение в Европа 
 

ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ 
„Да направим закрилата ефективна! Конкретни стъпки за закрила на децата в 

движение в Европа“ 
 
2.1. Въведение 
 
Контекст на политиката  
 
В Дискусионния документ на Европейската комисия, озаглавен: „Координация и 
сътрудничество в областта на интегрираните системи за закрила на детето“13, 
представен на Деветия европейски форум относно правата на детето, 
Европейската комисия заяви, че страните членки на Европейския съюз, носят основна 
отговорност за изграждането на всеобхватни системи за закрила на детето, но 
същевременно, съществуват и области, в които ЕС разполага с капацитет за действие за 
засилване на закрилата, особено по отношение на трансгранични и транснационални 
ситуации, както и за насърчаване и подпомагане на системите за закрила на детето 
извън ЕС чрез ролята му в международните отношения.  
 
Настоящият документ, създаден по проект „Марио 3“ цели да допринесе за по-
нататъшното развитие на политиките за закрила на децата, както и за изпълнението на 
препоръките в Дискусионния документ на ЕК, особено тези, отнасящи се до децата в 
движение (както в рамките на ЕС, така и извън него). Документът цели да даде принос 
и към други настоящи или очаквани политически процеси на ниво Европейски съюз, 
свързани със защита на интересите на децата. 
   
Необходимостта от изграждане на всеобхватни и функционални системи за 
осигуряване на закрила на децата в движение в рамките на една или повече държави, в 
това число, непридружени деца или деца – разделени от семействата си, както и деца, 
пътуващи със семействата си, е отчетена в Дискусионния документ на ЕК, както и в 
други политически документи на ЕС.14 Дискусионният документ на Европейската 
комисия относно системите за закрила на децата предоставя няколко препоръки, които 
се отнасят конкретно до децата в движение във всякакви различни ситуации, в които те 
могат да попаднат, както и до различните допълнителни рискове, на които те могат да 
бъдат изложени като резултат от тяхното движение.  
 
По-конкретно, Дискусионният документ на Европейската комисия отчита, че по-голям 
дял насилие над деца се упражнява в домашна среда, но същевременно с това, някои 
деца могат да бъдат изложени на по-висок риск от насилие, като това се отнася до 
децата в движение (до самите деца или до децата, засегнати по друг начин от 
движението/миграцията) и по-конкретно до: „децата в ситуации на миграция или 
такива, които търсят международна закрила; недокументирани деца или деца без 

                                                 
13 EC, 9th European Forum on the rights of the child, Coordination and cooperation in integrated child protection 
systems - Reflection Paper  
14 По-конкретно, EC Action Plan on Unaccompanied Minors (2010-2014) and the EU Strategy towards the 
eradication of trafficking in human beings 2012-2016. 
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гражданство; пренебрегнати деца или деца без подходяща грижа;, изчезнали деца; деца 
жертви на трафик; задържани деца; деца, които са оставени от родителите си при 
емиграция с цел работа в чужбина; деца граждани на страни - членки на ЕС, които са в 
движение и без подходяща грижа в рамките на ЕС”.15 
 
Дискусионният документ на Европейската комисия отчита, че на първо място, не 
всички деца са възприемани и обгрижвани като деца – обект на закрила, особено в 
случаите на миграция, когато в процеса на идентификация на тези деца като нуждаещи 
се от закрила, те не могат непременно да се облагодетелстват от равен достъп до 
съществуващите услуги.16 Като отчита „нарастващия брой деца в трансгранична 
ситуация, които се нуждаят от мерки за закрила“, Дискусионният документ изтъква 
необходимостта от изясняване на „ролите и отговорностите в съответствие с 
информацията от страните на произход, осигурявайки национално звено за контакт при 
трансгранични въпроси, отнасящи се до закрилата на детето, приемайки процедури 
/насоки/протоколи/процеси, например - относно прехвърляне на отговорността в 
рамките на процедурите за убежище (Регламента от Дъблин) или при въпроси, относно 
настаняване и осигуряване на грижа извън страната, откриване на семейството на дете 
и закрила в случаите на трафик на дете“ (принцип №7). Документът също така, отчита 
задължението за осигуряване на адекватна закрила на деца, лишени от родителска 
грижа, чрез определянето на настойник, който да гарантира съгласуваност и 
непрекъснатост на дейностите и да играе роля на референтно звено за различните 
доставчици на услуги и служби, които имат отношение по случая на детето (принцип 
№8). Документът отчита и необходимостта от подкрепа на семействата в тяхната роля 
на основни лица, полагащи грижи, както и осигуряването на закрила на децата от 
насилие (принцип №4). 
 
За съжаление, децата в движение в Европа (и отвъд Европа), все още са обект на 
неравнопоставено отношение в сравнение с останалите деца. В периода между май и 
септември 2014 г. партньорите по проект „Марио 2“ проведоха серия от трансгранични 
изследвания17 с общата цел, да документират и анализират факторите, които 
допринасят за уязвимостта на децата в движение в Европа (по-конкретно децата – 
граждани на европейски държави) към рисковете от пренебрегване, насилие, 
злоупотреба, трафик и експлоатация. Най-общо, изследванията показаха, че тези деца 
са с висока уязвимост, а доверието им и достъпът до закрила и други услуги са 
сериозно ограничени. Затова партньорите по проект „Марио“ установиха, че 
принципите, препоръчани в Дискусионния документ на Европейската комисия са далеч 
от цялостното приложение на закрилата на децата на практика в Европа и решиха да 
създадат този Политически документ, целящ поставянето на основи за ефективна 
закрила на децата в движение в Европа. 
 

                                                 
15 EC, 9th European Forum on the rights of the child, Coordination and cooperation in integrated child protection 
systems - Reflection Paper, Introduction 
16 EC, 9th European Forum on the rights of the child, Coordination and cooperation in integrated child protection 
systems - Reflection Paper, para. 3 
17 Транснационалните доклади се намират на уеб страницата на Проект „Марио“ на: 
http://www.marioproject.org/documents  
Транснационалните изследвания са проведени в рамките на проект „Марио 2“ и са фокусирани върху 
албанските, румънските и българските деца в движение. Въпреки това, някои данни, изводи, и препоръки 
могат да бъдат приложени в по-широк смисъл и към категорията на децата в движение в Европа. 
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2.2. Цели на документа 
 
Настоящият Политически документ цели да допринесе за по-нататъшното развитие на 
политиките, както и за изпълнението на препоръките в Дискусионния документ на ЕК, 
особено на тези, които се отнасят до децата в движение (както в рамките на ЕС, така и 
извън него). Документът цели и да даде принос към други настоящи или очаквани 
политически процеси на ниво Европейски съюз, а именно при развиването на нова 
Стратегия срещу трафика на хора и при изработването на План за действие за закрила 
на непридружени деца и деца, разделени от семействата си и новата Стратегия за 
правата на детето (за която призовават организациите в сферата на закрила на детето).  
 
 
Категорията „Деца в движение“ включва следните подкатегории: деца-мигранти 
(в рамките на една държава или трансгранична миграция, легални или нелегални 
мигранти, придружени или непридружени деца); деца бежанци, търсещи убежище; 
деца - жертва на трафик; вътрешно разселени деца или деца извън обхвата на 
закрилящата среда. Следователно, детето от тази категория, на практика трябва 
вече да е в движение, завърнал се мигрант или в ситуация на предстояща 
миграция, която може да е в рамките на една държава или да е с международен 
характер.18  

 
 
Този Политически документ се фокусира конкретно върху два взаимосвързани 
аспекта, които са от изключителна важност за закрилата на децата в движение в 
техните страни на произход, както и в страните на транзит и дестинация. Те са свързани 
със следните действия: 
 
 Интегриране на ключови елементи в националните Системи за закрила на 

детето, които да гарантират закрила на всички деца в движение на 
територията на страната, равнопоставено с всички останали деца без 
дискриминация, и   
 

 Създаване на транснационални системи за управление на случаи. 
 
От една страна, Политическият документ е базиран и се опира на съществуващи 
международни правни стандарти в областта на човешките права, на най-развитите 
политики и насоки за закрила на детето и по-конкретно - на политиките за децата в 
движение. От друга страна, документът възнамерява да представи конкретни елементи, 
които са възприети като обещаващи практики и са развити от международната 
организация Terre des Нommes в широко партньорство с неправителствени организации 
в рамките на проект „Марио – Съвместни действия за защита на децата в движение в 
Европа“, финансиран от Европейската комисия и съфинансиран от Фондация ОУК.  
 
 
 
 
                                                 
18 Дефиницията е приета от партньорите по проект „Марио“ през  2014 г. 
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Проектът „Марио“ е изпълняван в 16 европейски страни (както и в страни - 
членки на ЕС, така и в други страни от Балканския регион) от 19 
неправителствени организации и цели да подкрепи правата на децата в движение 
чрез засилване на транснационалното сътрудничество и подобряване на достъпа 
до услуги на тези деца и техните семейства. В рамките на различните фази на 
проекта, дейностите започват през 2009 г. и е планирано да приключат през м. 
декември 2016 г. Проектът е финансиран от Европейската комисия по Програма 
Дафне и съфинансиран от Фондация ОУК, като част от програмата на 
Фондацията за предотвратяване на злоупотребата с деца. Допълнителна 
информация за проекта може да се намери на уеб сайта на проекта: 
www.marioproject.org 19 
 
 
2.3. Интегриране на ключови елементи за закрила на децата в движение в 
националните Системи за закрила на детето 
 
Транснационалният анализ, проведен през 2014 г. в рамките на проект „Марио 2“ 
разкри, че за съжаление, принципите, заложени в посочения по-горе Дискусионен 
документ на ЕК, които са свързани с фундаменталните права на децата, са далеч от 
цялостно приложение на политиката по отношение на децата в движение в 
Европейския съюз. Тези деца имат неравностоен достъп до закрила и други услуги, а в 
много случаи услугите, които им се предоставят, не отговарят адекватно на техните 
нужди.20  

 
Системите за закрила на децата трябва всеобхватно и ефективно да предотвратят, 
идентифицират и адресират всички ситуации на деца в риск, които имат нужда от 
закрила, без дискриминация по отношение на техния мигрантски статус, раса, език, 
религия, национална, етническа или социална принадлежност на родителите. Някои 
елементи и мерки от дейностите на системите за закрила на детето в различни страни са 
доказали, че не могат директно да допринесат за укрепването на закрилата на децата в 
движение. Това е особено валидно за контекста на дейност, в която съществуващите 
системи за закрила на детето на национално и местно ниво не функционират добре и се 
наблюдават пропуски по отношение на капацитета на човешките ресурси, размера на 
финансовото обезпечаване, географския обхват и др. 
 
Отчитайки, че адресирането на тези пропуски трябва да е приоритет на засегнатите 
страни (и на ЕС в ролята му на поддръжник на всеобхватните системи за закрила на 
детето), настоящият Политически документ възнамерява да обърне внимание на 
няколко елемента, които включени в националните и местни системи за закрила на 
детето, могат бързо да гарантират, че закрилата на децата в движение ще бъде в 
съответствие с минималните стандарти за качество на закрилата. Тези елементи, 

                                                 
19 http://marioproject.org/ 
20 По-задълбочен анализ на основните липсващи елементи при защитата на децата, идентифицирани от 
транснационалните изследвания по проект „Марио“ могат да бъдат намерени в: Mario Project, Position 
Paper on Children on the Move in Europe, 2015, available at: http://marioproject.org/documents/position-paper-
children-on-the-move-in-europe/7248  
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обобщени в рамките на изпълнението на дейностите по проект  „Марио“ в различните 
страни, са илюстрирани по-долу, както следва: 
 
а) Осигуряване на съгласуваност на политиките и институционалната практика 
по отношение на закрилата на децата в движение 
 
Като цяло, оценката на партньорите по проект „Марио“ показва, че както 
институциите, отговорни за политическите решения, така и доставчиците на услуги 
имат ограничена информираност за комплексните житейски ситуации и миграционни 
процеси, с които се сблъскват децата в движение в рамките на ЕС и извън него.  
  
Ако се разгледа съществуващият в момента подход за защита на децата в движение, се 
установява, че той е фрагментарен, с различни действия, отговарящи на нуждите на 
децата, които се групират в различни „категории“, като: „разделени деца“ или 
„непридружени деца“; „деца – жертви на трафик“; „деца, търсещи подслон“ и т.н. 
Разбирането на концепцията за „децата в движение“ варира по различен начин сред 
институционалните фактори, като често получава различни нюанси в зависимост от 
типа активност или вида на услугите, доставяни от институциите и организациите, 
които работят с тази категория деца. 
 
По този начин, нивото и стандартите за услуги, доставени за деца в движение в ЕС, 
също варира вътре в страните или в регионите въз основа на съществуващите политики 
и закони, а също така и в резултат от разбиранията и знанията на доставчиците на 
услуги за защита на правата на децата в движение. Разбира се, някои професионалисти 
считат, че отделни групи от деца, особено децата, работещи на улицата; децата, 
движещи се вътре в семейството; разделените деца от различни националности от 
страни от ЕС, не са част от техния мандат. Понякога, децата в движение са жертви на 
дискриминация, осъществявана от доставчиците на услуги в зависимост от това, как те 
третират различните групи деца. 
 
Макар, принципът на „мултидисциплинарната екипна работа“ да е основна част от 
съществуващите споразумения за сътрудничество сред доставчиците на услуги, поради 
фрагментирания политически подход към децата в движение и поради начина, по който 
тези деца са категоризирани и третирани (съгласно характеристиките на различните 
подгрупи към които принадлежат), съществуващите принципи не винаги са приложими 
на практика. Някои деца съобщават, че имат опит с нараняващо грубо третиране от 
страна на полицейските служители, с които те влизат в контакт – това са особено 
случаите на деца в улична ситуация, както и на деца, намиращи се в административно 
задържане, поради техния миграционен статус.21   
 
Има нужда да се насърчи холистичния подход за защита на децата в движение, базиран 
на ефективното сътрудничество между всички заинтересовани доставчици на услуги от 
различните сектори. Такъв подход трябва да признава комплексния живот и 
миграционната ситуация, преживяна от тези деца и техните семейства и трябва да 
защитава всички деца, чието движение ги поставя в нарастващ риск от неглижиране, 
насилие, злоупотреби и експлоатация. Ударение трябва да се постави върху 
превенцията, а децата, нуждаещи се от закрила, трябва да получат ефективен достъп до 
                                                 
21 Транснационални изследвания по проект „Марио“: http://www.marioproject.org/documents  
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справедливи услуги, доставени до тях в качеството им на деца и тези услуги трябва да 
бъдат предоставени, съобразно техните специфични нужди.  
 
б) Обучение  на професионалисти от системите за закрила на децата (или такива с 
отговорности по закрилата на децата) по правата на децата и защита на децата в 
движение 
 
Докато адресирането на правната и политическата рамка е от първостепенно значение 
за хармонизиране на защитата, предоставяна на децата в движение, то изграждането на 
капацитета на професионалистите от съществуващите услуги за защита на децата или 
на такива с отговорности по закрила на децата показва, че обучението е едно много 
ефективно действие, което води до практическото подобрение на закрилата на децата в 
движение. Професионалистите трябва да бъдат целева група за обучение, за да се 
повиши ефективно закрилата на децата, която да е базирана на холистичен подход, 
концентриран към детето и с фокус към превенцията. Тази целева група включва 
социални работници, психолози, мениджъри и други членове от екипа на услугите за 
закрила на децата, както и учители, здравни професионалисти, полицейски офицери, 
съдии. 
 
Елементите, които трябва да бъдат вградени в обучението на професионалистите, 
за да им се даде възможност да осигуряват адекватна закрила на всички деца в 
движение, включват следните изисквания за осъществяване на:  
 
 Обучение по правата на децата и закрила на децата. Да се организира 

стартово обучение по правата на децата, съгласно Конвенцията на ООН за 
правата на децата и другите международни закони по правата на човека 
(вкл. регионални такива), както и обучение по националното 
законодателство за закрила на децата в страната, където функционират 
професионалистите. 

 Обучение за идентификация, подпомагане и закрила на децата в движение. 
Професионалистите трябва да бъдат обучени да отчитат комплексната и 
многопластова ситуация на децата в движение; да се съобразяват с факта, 
че децата принадлежат към различни „подгрупи“ в едно и също време; да 
се обучават как да отговарят на нуждите от закрила на тези деца. Това 
обучение трябва да включва в еднаква степен, както професионалисти, 
които влизат в контакт с тези деца, така и учители и здравни специалисти, 
които разпознават злоупотребите с деца. 

 Обучения на работното място за управление на случаи. Този подход за 
повишаване на капацитета има за цел да подкрепи професионалистите от 
различните системи за закрила на децата, които работят по случаи, 
включително и по случаи с деца, които са в движение. Това предпоставя 
наличието на процес на менторство и супервизия, които да бъдат 
извършвани от външен експерт за средно дълъг период от време. 

 Повишаване на капацитета за техники за интервюиране, които са 
приятелски настроени към детето. Тази обучителна програма трябва да 
бъде насочена особено към полицейските служители и социалните 
работници и да се фокусира върху това, как да се интервюират децата по 
време на първия им контакт с полицията. Обучението трябва да обхване 
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специфичните елементи и аспекти на комуникирането с децата, които по 
произход са от различни страни, в които има различен културен контекст. 

 
Проследяването и мониторинга на обучените професионалисти, трябва да бъдат 
интегрална част от всяка програма за повишаване на капацитета, защото имат двойно 
значение. От една страна, по този начин се осъществява мониторинг на въздействието 
на проведеното обучение (от гледна точка на знанията и осведомеността на 
професионалистите, както и по отношение на прилагането им в практиката от тях), а от 
друга страна, проследяването показва, каква подкрепа се дава на обучените 
професионалисти, вече в процеса на тяхната работа извън обучението.  
 
в) Осигуряване на незабавен достъп до основни услуги и фундаментални права   
 
При много деца в движение липсват основни документи за идентичност и/или 
административно разрешение за достъп до по-голямата част от целия набор услуги, на 
които те имат право. В някои случаи, децата дори нямат надлежно призната и защитена 
идентичност. Това се случва не само в страните на транзит или крайна дестинация, но 
също и в страните на произход, от където идват или се завръщат децата. 
 
Регистрация за раждане и административен статус 
 
В Европа и извън нея, значителен брой деца нямат своята регистрация за раждане.22 В 
някои случаи, това се случва, когато тези деца са родени извън тяхната собствена 
страна; поради липса на информация; липса на грамотност на родителите и/или поради  
разходите, придружаващи регистрационния процес.  
 
Когато децата са родени в чужбина, процесът на получаване на регистрация за раждане 
е често по-скъп и труден, а могат да се срещнат и допълнителни затруднения, както 
например, в случаите, когато майката роди детето в болница, където е била допусната 
със здравната карта на някой друг.  
 
 
Пример: Две албански деца (момче и момиче на 6 и 12 години), които събират метални 
отпадъци с родителите си, не могат да пътуват между Албания и Гърция, тъй като 
не са регистрирани нито в Албания, нито в Гърция. Когато е била бременна с тях, 
майката е нямала паспорт и е посочила фалшива идентичност в болницата, взимайки 
назаем документа за самоличност на приятелка. (Проект „Марио“, Транснационално 
изследване на деца мигранти от Централна и Югоизточна Европа в Гърция, 2015). 
 
 
Докато някои деца не са регистрирани като цяло, други деца са регистрирани, но 
свидетелството им за раждане не е признато и не е валидно пред съответните власти в 
страната, в която те са се придвижили или в която се завръщат. По-нататъшните 
процедури могат да са без развитие, дори да е направен и ДНК тест, който обикновено 
е много скъп.  
                                                 
22 UNICEF, Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity, No.9 September 2010, стр. 44  
Съгласно този източник, “само половината от децата под 5 годишна възраст в развиващият се свят имат 
своята регистрация за раждане.“  
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Пример: Доставчик на услуги в Македония споделя по време на интервю, че 
„обикновено семействата, особено децата, нямат документи, а процесът по издаване 
на такива е дълъг и доста скъп за тази категория хора. Ако детето е родено в къщи, а 
не в болница, няма конкретна процедура, според която свидетели могат да потвърдят 
акта на раждане и самоличността на майката. Ако детето е родено в чужбина и 
майката няма необходимите документи, ДНК тестът е задължителен, но тези 
тестове са много скъпи, а тези семейства не са в състояние да платят за тях. Много 
често жените отиват в болницата с взети назаем здравни карти и в тези случаи 
трябва да се направи ДНК тест за доказване на родителството и да бъде издаден 
акт за раждане.“ (Проект „Марио“, Деца и младежи въвлечени в работа на улицата 
в Бивша югославска република Македония: Движение, уязвимост и резилианс, 2015).   
 
 
Към всички случаи, описани по-горе, тежките последствия, които падат върху детето и 
неговото или нейното семейство са големи и много от тези деца нямат тяхното 
правилно регистрирано и признато рождение в продължение на редица години, 
понякога и за неопределен период от време.  
 
Дори за тези деца, които имат надлежна регистрация за раждане, проблемите започват 
да нарастват, защото регистрацията не е съпроводена с разрешение за пребиваване с 
оглед на достъпа им до определени услуги. Това се отнася, както за страните на транзит 
и дестинация, така и за страните на произход. Често процедурите са комплицирани и 
изискват някои разходи, които представляват трудност за семейството на детето.  
 
 
Пример: 25-годишна майка от Косово, живееща в Македония, споделя, че се е 
обърнала към няколко бюра и организации за помощ, но задължително изискване за 
получаването на помощ е било притежанието на документ за самоличност. Поради 
неграмотност и финансови проблеми, за някои семейства е трудно да подготвят 
всички документи, необходими за регистрация за получаване на различни видове 
помощи (Проект „Марио“, Деца и младежи въвлечени в работа на улицата в Бивша 
Югославска Република Македония: Движение, уязвимост и резилианс, 2015).  
 
 
Липсата на документи за самоличност и пребиваване в страната допълнително 
възпрепятстват регистрирането на децата в училищната система и достъпа им до 
здравни услуги.  
 
Достъп до образование 
 
Бариерите пред децата в движение по отношение на достъпа и успешната им 
интеграция в образователната система са многоаспектни. В допълнение към 
административните изисквания, споменати по-горе, които често не могат да бъдат 
удовлетворени навреме, тези деца се сблъскват с редица други предизвикателства при 
записване и завършване на училище. В повечето случаи, липсата на достъп до 
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училищно образование се свързва с по-широка маргинализация в обществото и 
дискриминация спрямо децата и техните семейства23.     
 
Най-общо погледнато, децата в движение и техните семейства са с нисък социален 
статус. В други случаи е възможно, те да са имали принадлежност към средната или по-
висока социална класа, но да са загубили ресурсите си поради конфликт или 
разселване. Сред многото нужди в техния живот, които не са адекватно посрещнати, те 
изпитват и трудност да осигурят учебници и униформи, други материали и 
транспортни разходи. В допълнение, някои деца са твърде заети, за да посещават 
училище, тъй като голяма част от тяхното време е посветено на работа с цел 
подпомагане на семейството и извършване на домакинска работа. Дори и когато имат 
възможност да посещават училище, тези деца са често изморени и под стрес, за да 
могат да се фокусират по време на часовете и да завършат домашната си работа. В 
някои случаи, децата настанени временно, не посещават училище поради ограничения 
капацитет на местните училища да впишат голям брой ученици. 
 
Езикът, често представлява бариера за успешното справяне в училище, както за децата 
в движение, които са извън страната си на произход, така и за децата с етнически 
малцинствен произход. В някои случаи, децата са посещавали училище нередовно в 
миналото – факт, който затруднява връщането им във формалната образователна 
система и записването им в клас, който отговаря на техните години и брой класове, 
прекарани в училище. На последно място, децата в движение в много случаи страдат от 
стигматизация, дискриминация и дори насилие в училище, което ги кара да отпадат. От 
една страна, нарушаването на социализацията е присъщо за децата, които се движат от 
едно място към друго, а от друга страна, дискриминацията произтича от нетолерантно и 
дори расистко отношение в рамките на обществото.  
 
 
Пример: 12-годишно момче от Албания, живеещо в Косово, споделя: „Самият 
директор на училището ми каза да напусна. Учителят ме биеше. ‚Ще те набия, ако не 
учиш!‘, казваше тя. Въпреки че пишех толкова добре!“ (Проект „Марио“, Деца и 
младежи в движение, въвлечени в работа на улицата в Албания и Косово, 
транснационални и вътрешни тенденции, 2015). 
 
 
Достъп до здравна грижа 
 
Здравословните проблеми са едни от най-честите проблеми на децата в движение, 
особено когато пътуват с техните родители. Тези семейства се изправят пред различни 
предизвикателства, когато търсят редовна и качествена здравна грижа. В някои случаи 
те не могат да получат такава грижа, поради липса на разрешително за престой в 
страната.  
 
 

                                                 
23 Допълнителна информация може да бъде намерена в: PICUM, Protecting undocumented children: 
promising policies and practices from governments, February 2015 
Допълнителна информация може да бъде намерена в: Half-Way Home: Monitoring the Reintegration of 
Children Returned from EU Countries to South-East European Countries, pp. 32, Terre des hommes, 2014 
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Пример: три деца, живеещи със своя баща в лагер в Солун (едно момче на по-малко от 
5 години и две момичета на възраст между 6 и 12 години) изглеждаха в лошо 
здравословно състояние. Те споделиха, че ще имат нужда от помощ при получаването 
на разрешително за престой, което да им позволи достъп до обществени услуги, 
включително и здравни грижи. (Проект „Марио“, Транснационално изследване на деца 
мигранти от централна и югоизточна Европа в Гърция, 2015). 
 
 
Дори и когато това изискване е удовлетворено, децата и техните семейства се изправят 
пред бариера по отношение на нивото на грамотност и езика при достъпа си до 
здравната система, информацията за здравната грижа и превенцията. 
 
Липсата на финансови ресурси за покриване на здравните нужди е огромно 
препятствие при получаването на адекватна здравна грижа за децата в движение и 
техните семейства. В допълнение, в някои случаи тези деца и техните родители 
преживяват неприятно отношение от страна на здравните професионалисти, които не 
ги считат за част от лицата, за които трябва  да се грижат. Въпросите, свързани с 
психичното здраве, изглежда се пренебрегват по отношение на децата в движение, 
въпреки че тази група е често засегната от такива проблеми, поради различни причини 
като домашно насилие; причини, породени от крайна бедност; живот в неблагоприятни 
условия и преживяване на силно травматизиращи събития, какъвто е случаят на децата, 
бягащи от конфликтни зони. 
 
Опитът на партньорите по проект „Марио“ показва, че незабавно трябва да се 
включат навременни и конкретни мерки за защита на децата в движение и 
техните семейства – това са мерките за достъп и ползване на гореспоменатите 
услуги, което значително ще допринесе за реализиране  на техните основни права. 
Тези мерки включват: 
 
 Премахване на административните и финансови бариери пред децата в 

движение и техните семейства, както и пред други рискови групи в 
обществото, в случаите на изваждане на свидетелство за раждане и 
осигуряване на достъп до образователната и здравната система; 

 Регулиране на административния статус на всички деца, които пребивават 
временно или постоянно в дадена страна с оглед на това, да им се позволи 
записване в училище, достъп до здравна грижа и други услуги, на които 
имат право всички останали деца. 

 Редовно оказване на подкрепа по отношение на присъствието в училище на 
деца, които се завръщат към формалното образование в училище след 
период на прекъсване, например чрез отделни часове за наваксване на 
знания и подкрепящи класове за деца, които имат нужда от помощ и/или 
място, където да подготвят домашната си работа. 

 Предлагане на възможности за неформално образование на деца, които не 
могат да се завърнат в училищната система, както и професионално 
обучение и стажантски програми, когато това е подходящо и за 
предпочитане предвид случая на конкретното дете. 
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 Планиране на редовни инициативи за повишаване на информираността 
сред учителите и училищния персонал, както и сред децата и техните 
родители, с цел училищната среда да стане включваща по отношение на 
децата в движение. 

 Освен обучение на професионалистите от здравната система в умения за 
разпознаване на признаците на злоупотреба (посочени по-горе), подобни 
обучителни програми трябва да се фокусират и върху насърчаването на 
включващ подход към здравеопазването и необходимостта от провеждането 
на оценка на психичното здраве и конкретните проблеми, които децата в 
движение, а не само децата бежанци, могат да изпитват.    

 
Създаване на механизми за участие на децата в движение  
 
Децата в движение често идват от най-маргинализираните групи в обществото. Често 
те са възприемани като жертви, пасивно получаващи помощ, вместо като лица, които 
активно могат да участват в политиките и програмите, които се отнасят до тях. Сходни 
възприятия има спрямо техните родители и други лица, които оказват грижи. Децата, 
които бяха консултирани в различни инициативи на проекта „Марио“ изразиха мнение, 
че се чувстват тъжни, безпомощни и самотни. Тези деца не са включвани редовно в 
консултации по отношение на решения, които оказват ефект върху тях, а понякога 
тяхното мнение не е взимано предвид, дори и на индивидуално или семейно ниво.    
 
Мнението на децата в движение и техните родители, както и на налицата, които полагат 
грижи за тях, трябва да бъдат взимани предвид, когато се оформят услуги, които ще ги 
засегнат, а те самите трябва да бъдат възприемани като хора с опит, които познават 
своята собствена ситуация много добре и могат да предоставят значителен принос към 
решенията, които се отнасят до тях.  
 
На базата на своя конкретен опит, партньорите по проект „Марио“ препоръчват 
следните елементи, които трябва да бъдат предвидени, за да се осигури регулярно 
участие на децата в движение: 
 
 В допълнение към отделни консултации по повод изследвания или процес 

на развиване на програми и политики, трябва да бъдат изградени редовни 
детски консултативни бордове с деца в движение. Това ще осигури екип от 
деца, които да представляват позицията на децата в движение пред тези, 
които вземат решенията. На децата трябва да бъде оказана първоначална 
подкрепа под формата на обучение и основни съвети по отношение на 
правила и организация на такива бордове (възможно е обучението и 
подкрепата да отнемат един по-дълъг период от време, според уменията и 
компетенциите на самите деца).  

 В рамките на гореспоменатите бордове трябва да се търси баланс между 
момчета и момичета, както и да се има предвид представителността на 
такъв екип по отношение на подгрупи и профили деца в движение в 
страната (или областта). Tрябва да се обърне внимание и на възрастовите 
групи, което ще гарантира смислено споделяне и съвместни дейности на 
участващите деца. На първо място остава насърчаването на консултациите 
с децата от различна възраст и даването на възможности да изразят себе си.  
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 Изрично трябва да се цели включването на най-маргинализираните деца в 
рамките на целевата група, чрез активна работа на терен и изграждане на 
доверие с тях, техните семейства и общности.  

 Трябва да се осигури спазване на най-висшите стандарти за детско участие, 
както и ефективно да се прилагат протоколите за закрила на децата в 
рамките на организациите, които подкрепят процеса на детско участие, 
независимо дали става въпрос за редовен консултативен борд или отделни 
инициативи за участие на деца. 

 
Осигуряване на достъп до децата, на местата, където се намират в съответната 
страна 
 
Децата в движение и техните родители, които бяха консултирани и подпомогнати от 
партньорите по проект „Марио“, показаха много ограничена осведоменост и познания 
за съществуващите служби за закрила на деца и социална защита на местата, където 
живеят.  
 
Още повече, както бе отбелязано и преди, тези деца и семейства срещат поредица от 
административни, езикови и културни бариери при достъпа си до услугите, като често 
това основно се съдържа в контекста на социалната маргинализация и дискриминация. 
Тези хора обикновено живеят в отдалечени и/или слабо обслужвани райони, което 
прибавя логистични трудности при достигането на услугите. 
 
Достъпът до децата и техните семейства в местата, където те живеят (и/или работят, 
както е например,  в случая с децата в улична ситуация), трябва да се счита за ключов 
елемент в защитата на децата в движение, както и да се отчита значението на елемента 
на създаване на доверие и взаимовръзки между тези деца, техните семейства и 
доставчиците на услуги. 
 
 
Пример: 23-годишна жена, интервюирана в Македония казва: „Целият ден аз съм на 
светофарите с моите деца. От сутрин до вечер стоя там. Аз се чувствам много 
самотна и тъжна! Аз искам добър живот за моите деца. Те трябва да се хранят, да 
растат спокойно, имат нужда от дрехи. Къщата, където живеем е в много лошо 
състояние, по-добре е да живеем навън.“ (Проект „Марио“, Деца и младежи 
въвлечени в работа на улицата в Бивша югославска република Македония: Движение, 
уязвимост и резилианс, 2015). 
 
 
Необходимо е, редовно присъствие „на терен“ на организациите, които ще 
осигуряват услуги в общността, за да извършват следното: 
 
 Осигуряване на информация на децата и техните семейства относно 

услугите, които са на тяхно разположение в местата, където живеят. 
Информацията трябва да е цялостна, а не само под формата на флаери или 
други материали само за конкретни услуги.  

 Изграждане на доверие с децата и техните семейства (или други лица, които 
оказват грижи) с цел да се насърчи достъпът им до услуги и участието им в 
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различни текущи инициативи (например, допълнителни училищни часове 
за подкрепа, дейности в свободното време, спортни дейности).  

 Иницииране на механизъм за насочване на деца и техните семейства, които 
имат нужда от закрила и други услуги (например здравни, социални и др.).  

 Насърчаване на интеграцията на децата в движение и техните семейства.  
 
Предоставянето на услуги на нуждаещите се деца в движение, трябва да включва: 
 
 Работа на екипи от квалифицирани и обучени професионалисти, които да 

предоставят редовни услуги на нуждаещите се деца в движение и техните 
семейства, както и да установят контакт и взаимоотношения с тях. 
Мобилните екипи трябва да бъдат подготвени по отношение придобиването 
на езикови компетенции и значително разбиране на социалните, здравни, 
образователни и трудови условия в мястото, където работят децата и 
областта, от която идват.  

 Функционирането на Центрове (за временен престой, дневни центрове) 
базирани в общностите, където живеят децата. Тези Центрове трябва да 
предлагат различни услуги, които да посрещат най-належащите нужди на 
децата (образователна подкрепа, храна, хигиена и др.). Центровете трябва 
да могат да осигурят и защитено място, както за социализиране между 
децата в движение, така и между тях и други деца. 

 Наличието на система за насочване, включваща стандартни оперативни 
процедури, която трябва да функционира и да се прилага спрямо всички 
деца в движение, а не само спрямо конкретна подгрупа (например деца - 
жертви на трафик), които се нуждаят от закрила.  

 
Подобни услуги трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да могат да се адаптират към 
променящите се нужди и ситуация на децата. Те трябва да включват с усилията на 
гражданските организации, които вече са развили ефективен подход към изграждането 
на взаимоотношения с целевите групи.  
 
2.4.  Създаване на транснационална система за управление на случаи 
 
Транснационалното сътрудничество между държави на произход, транзит и дестинация 
по отношение на децата в движение в Европа изглежда, че се случва само когато тече 
криминално разследване. Освен в случаите на правоприлагане и разследване на 
престъпления, международната координация и сътрудничество при закрилата на децата 
в движение в Европа са минимални, което намалява възможностите за непрекъснатост 
на закрилата на децата мигранти на транснационално ниво и развиването на адекватни 
стратегии за превенция и (ре)интеграция. 
 
Законовата хармонизация в рамките на ЕС и страните-кандидатки е конкретна цел в 
областта на миграцията, трафика на хора и убежището. Междувременно обаче, липсват 
общи стандарти и ясни процедури между страните за работа по случаи на деца в 
движение. Този факт възпрепятства ефективната закрила на децата и приемането на 
незабавни и дългосрочни решения, които наистина са в най-добрия интерес на всяко 
отделно дете.   
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Високата мобилност на децата в Европа изисква повишено транснационално 
сътрудничество, за да се гарантира, че те са ефективно защитени и техният най-добър 
интерес се съблюдава във всички граждански, административни и наказателни 
процедури, в които могат да попаднат. Таково сътрудничество гарантира адекватен и 
навременен отговор през всеки един от етапите на движение на детето.   
 
Според 7-годишния опит от изпълнението на проекта „Марио“, двустранните и 
регионални координационни усилия, включващи общо управление на случаи (по 
отношение на споделяне на информация, координиране на оказаната подкрепа, 
наблюдаване на прогреса и др.), доказаха своя успех при предотвратяване на 
експлоатацията и подкрепянето на (ре)интеграцията на децата чрез по-добър процес на 
взимане на решения.  
 
Често обаче, международното сътрудничество между страните на произход и страните 
на дестинация се обуславят от бавни процедури, които не са създадени задължително с 
оглед на транснационалното управление на случаи и се прилагат изолирано. Това 
довежда до времеемки процедури, които отнемат време и са фокусирани върху 
връщането на детето, а не върху събирането на изчерпателна информация, която да 
бъде взета предвид в процеса на взимане на решение и съблюдаване на най-добрия 
интерес на детето. Въпреки всички усилия, международното сътрудничество остава 
ограничено само до няколко държави, в резултат на което се прилагат различни 
процедури в различните случаи, без особен потенциал за хармонизация на 
международно ниво.   
 
На базата на техния конкретен опит, партньорите по проект “Марио 3“ препоръчват 
създаването на Европейска система за управление на случаи, която ще помогне на 
всички заинтересовани действащи фактори за откриване и идентифициране на децата в 
движение, за преценка на тяхната индивидуална ситуация и за осигуряване на 
координирана подкрепа в различните локации. 
 
Елементите, вградени в транснационалното сътрудничество за защита на децата в 
движение в Европа, трябва да включват следните приоритети: 
 
 Създаване на ефективни канали за комуникация и информационен обмен 

сред страните по произход, транзит и дестинация, особено що се отнася до 
процедурите по обследване на семейството и доставянето на услуги. С оглед 
на това, трябва да се развият основни инструменти и методологии, които да 
подпомагат информационния обмен и да осигурят хармонизирана и 
сравнима база данни и интегритет на събираните данни.  
 

 Назначаване не Национален централен орган във всяка страна от ЕС, 
чийто изключителен мандат трябва да осигурява международна 
координация и изпращане на всички информационни искания, идващи от 
други страни по транснационалните случаи за защита на деца. Мандатът на 
тази власт трябва също да включва и задължението за влизане във връзка с 
компетентните власти, за доставяне на исканата информация и 
осигуряване на цялостни грижи и защита на детето на национално ниво. 
Възможността за връзка на този национален орган с мандата на 
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националните централни власти, назначени по силата на Правилата 
Брюксел ІІа (Brussels IIa regulation)24  трябва да бъде взета по внимание. 
 

 Осигуряване на ефективен съдебен контрол на краткотрайните мерки и 
дълготрайните решения за интегриране или връщане на детето в неговата 
страна по произход и информиране на децата за тази възможност чрез език 
и формат, който те могат да разберат. Първостепенната роля на адекватно 
обучените настойници трябва да бъде призната в закона и практиката във 
всички процеси по взимане на решения и същите трябва да бъдат правилно 
обезпечени с ресурси на национално ниво. 
 

 Създаване на ясни процедури за рефериране (насочване) в отделните 
страни от ЕС, които да са приложими към всички деца в движение, а не 
само за някои подгрупи деца, както това е типично например, за децата – 
жертви на трафик. 

 
 Обезпечаване на постоянна политическа и финансова подкрепа за 

сътрудничеството между страните от ЕС и осигуряване на адекватна 
система за мониторинг, базирана на контрол и отговорности от всяка 
страна в ЕС.  

 
 
2.5. Заключение  
 
На базата на конкретния опит в защитата на децата в движение в Европа, 
партньорите по проект „Марио 3“ призовават за своевременно и детайлизирано 
включване на мерките препоръчани в този политически документ в 
националните и регионалните механизми за защита на децата в Европа, както и за 
създаването на Европейска система за управление на случаи с цел осигуряване 
защита на децата в движение, които преминават през Европейските страни. 
 
В допълнение, партньорите по проект „Марио“ биха искали да повторят общите 
препоръки, които преди това бяха поставени от тях на вниманието на Европейските 
институции, страните – членки на ЕС и присъединяващите се страни, като мерки от 
първостепенно значение и спешност. 25 И по-специално: 
 
 
 

                                                 
24 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33194  (б.а. Този Регламент гарантира, 
че решения, свързани с родителската отговорност, ще бъдат признати и приложени в друга държава-
членка чрез единна и опростена процедура. Целта на ЕС е да създаде солидна правна среда за защита на 
децата чрез гарантиране на свободното движение на решения относно родителската отговорност в 
рамките на Съюза. Регламентът се отнася до признаване и изпълнение на брачните дела, родителската 
отговорност, международното отвличане на деца в ЕС, изслушване на детето, сътрудничество между 
централните органи и съдилищата, осъществяването на връзка между този Регламент и Хагската 
конвенция за закрила на децата от 1996 г.). 
25 Проект „Марио“, Position Paper on Children on the Move in Europe, 2015: 
http://marioproject.org/documents/position-paper-children-on-the-move-in-europe/7248  
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 Страните – членки на ЕС да инициират диалог за изследване на 
възможностите на страните и европейската общност за коопериране и да 
придадат значимост на приемането на законодателни мерки на ниво ЕС за 
поощряване на транснационалното сътрудничество по транснационални 
случаи на деца в движение. 
 

 Да се прекратят дискриминационните практики, когато се взимат решения 
по случаи с деца – мигранти. При тях ръководещо трябва да е определянето 
на най-добрия интерес на детето на индивидуална основа, включително и 
когато децата са придружени от членове на семейството. В тези случаи 
взимането на трайно решение за децата в движение трябва да се планира на 
базата на обективи елементи. 
 

 Да се инвестира в по-стабилни услуги за нуждаещите се деца в движение и 
по-разширени услуги за закрила на децата - мигранти, включително и за 
тези деца, които са от други страни – членки на ЕС. 
 

 Да се укрепва системата за закрила на децата на национално ниво и се 
създадат благоприятни условия за транснационално сътрудничество за 
осигуряване на подходящо управление на случаите с деца в движение на 
транснационално ниво. 
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Във връзка с 10-годишния юбилей на Кризисния център за деца – жертви на 
трафик и насилие, с. Балван, Велико Търново, ЕСРАТ България посвещава 
настоящата публикация на директорите, екипа и момичетата от Кризисния център в с. 
Балван, както и на Дирекция „Социални дейности“ при община Велико Търново, с 
благодарност за крепкото дългогодишно сътрудничество, взаимност и доверие към 
Сдружение „Пренебрегнати деца“ – ЕCPAT България и нашите проекти! 
 
                                      
 
 
 

 
 
 
 

Кризисен център за деца – жертви на трафик и насилие, с. Балван,  
община Велико Търново 
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ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ

„Да направим закрилата ефективна! Конкретни стъпки за закрила на децата в движение в 
Европа“ – 

POLICY PAPER  

“Make protection work! Concrete steps to protect children on the move in Europe”,

е създаден по проект „Марио 3“ като международно застъпническо послание, с участието на 
координиращата организация - Terre des Hommes, Унгария и международните партньори по 
проекта и е подписан от следните организации, участващи в реализацията на „Марио 3“: 

• ARSIS – Аssociation for the Social Support of Youth /„АРСИС” – „Организация за социална 
подкрепа на млади хора”/ – Гърция 

• Salvati Copii – Save the Children /„Спасете децата”/ – Румъния
• Human Rights League /Лига за човешки права/ – Словакия 
• Centre for Youth Integration /Център за младежка миграция/ – Сърбия
• ECPAT International  /ЕСРАТ Интернешънъл/ – Европейски офис, Белгия
• Terre des Hommes /“Тер де зом“/ – Унгария
• Associazione 21 Luglio /„Асоциация 21 юли”/ – Италия
• Empowering Children Foundation /Фондация за овластяване на децата – ЕСРАТ Полша - 

бивша Nobody’s Children Foundation /Фондация „Ничии деца“/ 
• Neglected Children Society - Сдружение „Пренебрегнти деца“ – ЕСРАТ България
• Open gate – La Strada /„Отворена врата” – Ла Страда/ – Македония
• Children’s Rights Centre /Център по правата на децата/ – Черна гора
• Save the Children /„Спасете децата”/ – Албания
• Association for Integration and Migration /Асоциация за интеграция и миграция/ - Чехия
• Terre des Hommes International Federation /Международна федерация „Тер де Зом”/ – Desti-

nation Unknown /“Дестинация Неизвестна“/ - офис Белгия
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КНИГА 
ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО 
ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗАЩИТА 
НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА 
В ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАТА 
И ЕВРОПА
 

ECPAТ BULGARIA - Neglected Children Society -
Bulgaria National Group of ECPAT International

EКПАТ БЪЛГАРИЯ - Сдру же ние ”Пре неб рег на ти де ца”-
На ци о нал на гру па на ЕКПАТ Интер не шъ нъл за Бъл га рия

България, Со фия

Мо би 

е-mail: ecpatbulgaria@gmail.com, neglchildren@yahoo.com 
ECPAT website: www.ecpat.net

Mario project website: www.marioproject.org

ЕCPAT България - Сдружение „Пренебрегнати деца“ -
Национална група на ЕCPAT International за България

ECPAT BULGARIA - Neglected Children Society -
Bulgaria National Group of ECPAT International

България, София
Тел./Факс: + 359 2 986 1103

Мобилен тел.: + 359 878 400074

е-mail: ecpatbulgaria@gmail.com; neglchildren@yahoo.com
ECPAT Bulgaria website: www.ecpat-bg.com
ECPAT International website: www.ecpat.net

Mario project website: www.marioproject.org
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