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ЗАСТЪПНИЧЕСТВОТО – ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ В 
РАБОТАТА НА БЪЛГАРСКИЯ СЪВЕТ ЗА БЕЖАНЦИ И 
МИГРАНТИ

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) е сдружение 
на гражданското общество, което работи в областта на убежището и 
миграцията в България. Създаден е през 2005 г. от Българския Хелзинк-
ски комитет, Българския Червен кръст и Каритас България, към които 
през 2007 г. се присъедини и Асоциация за интеграция на бежанци и 
мигранти. Съветът действа като платформа за дейността на организа-
циите-членки по въпросите на бежанската и миграционна политика. 
Основната му цел е да спомага и насърчава държавната политика и 
практика към защита правата на бежанците и мигрантите, да укрепва 
ролята на гражданското общество и да подпомага създаването на 
справедлива и ефективна национална система за убежище и мигра-
ция.

С изработването и прилагането на насоки за застъпничество 
БСБМ си поставя за цел да засили своята роля във формирането и 
прилагането на национална политика и практика в областта на достъ-
па до международна закрила, приемане и интеграция на бежанци, в 
съответствие с международните и европейски правни актове и стан-
дарти. 

Насоките за застъпничество са важни за всички институции и 
организации, работещи с търсещи закрила и бежанци в Република 
България, тъй като очертават в краткосрочен и средносрочен план 
необходимите мерки и дейности, които следва да се предприемат за 
развитие и подобряване на политиките в областта на достъпа до 
закрила, приемане и интеграция на бежанци в нашата страна.

Доказателство за това са разработените от БСБМ през 2010 г. 
Насоки за застъпничество в рамките на дейностите по Проект „Укреп-
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ване закрилата на бежанците в Република България”, финансиран от 
Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия по 
програма за социална трансформация (МАТРА). Формулираните 
насо-ки за застъпничество в този стратегически документ спомогнаха 
за по-доброто разбиране и планиране на дейностите по укрепване на 
закрилата на бежанците в Република България.

Настоящите насоки за застъпничество са продължение на дей-
ностите по застъпничество, реализирани от БСБМ и организациите-
членки през последните няколко години. Основно внимание в насо-
ките е обърнато на политиките и мерките за застъпничество в областта 
на достъпа до международна закрила, приемане и интеграция на деца 
бежанци в Република България. 

Решаващо значение за изработването на настоящите насоки за 
застъпничество има съвместната работа между експерти от компетент-
ните държавни институции, организациите на гражданското общест-
во и Представителството на ВКБООН в Република България. 
Партньорството, обменът на информация и знания по време на 
различни форуми, работни срещи и обучения са от голямо значение за 
изработването на насоките за застъпничество.

n В рамките на ежегодните проекти на БСБМ „Застъпничество 
за интеграция на бежанците в Република България”, финансирани 
от ВКБООН, в периода 2012 – 2014 г. са организирани и проведени 
редица срещи и обучения, посветени на закрилата на бежанците, в 
това число закрилата на децата бежанци в Република България: 
Обучение „Психично здраве и управление на риска, свързан с 
психични разстройства у бежанците”, 9 март 2012 г., София; 

n Кръгла маса „Застъпничество за интеграция на бежанци и 
лица с хуманитарен статут със специални нужди”, 14 юни 2012 г., 
София;

n Кръгла маса „Здравно осигуряване и медицински грижи за 
бежанците и търсещите закрила в Република България”, 5 юли   
2012 г., София;

n Провеждане на мониторингово проучване  и  представяне на 
мониторингов доклад „Изпълнение през 2012 г. на Национална 
програма за интеграция на бежанците в Република България 2011-
2013 г.”;
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n Кръгла маса „Интеграция на бежанците в Република Бълга-
рия през 2012 г. – предизвикателства, добра практика и перспективи 
за 2013 г.”, 4 декември 2012 г., София;

n Кръгла маса „Застъпничество за жилищно настаняване на 
бежанците в Република България”, 28 март 2013 г., София; 

n Семинар  „Застъпничество за разработване на Национална 
програма за интеграция на бежанците в Република България за 
периода 2014 – 2016 г.”, 25 – 26 април 2013 г., Боровец;

n Кръгла маса „Застъпничество за закрила и интеграция на 
децата бежанци в Република България”, 26 – 27 септември 2013 г., 
Боровец;

n Мониторинг и представяне на доклад „Изпълнение през 
2013 г. на Национална програма за интеграция на бежанците в 
Република България 2011 - 2013 г.”;

n Кръгла маса „Предизвикателства и постижения в интегра-
цията на бежанците в Република България през 2013 г.”, 3 декември 
2013 г., София;

n Конференция „Партньорство за превенция и за борба с 
насилието, основано на пола, в контекста на международната закри-
ла”, 27 февруари 2014 г., София;

n Семинар „Подготовката на преподаватели по български 
език като чужд в контекста на интеграцията на децата бежанци”,   
28 – 29 май 2014 г., Боровец;

n Конференция „Партньорство за закрила на децата бежан-
ци в Република България”, 20 юни 2014 г., София;

n Кръгла маса „Застъпничество за социална закрила и 
интеграция на лица със специални нужди, търсещи и получили 
международна закрила в Република България”, 17 – 18 септември   
2014 г., Боровец.

Настоящият документ съставлява анализ на националното 
законодателство и практика в областта на закрилата на децата, търсе-
щи или получили закрила, с насоки и препоръки за приложимите 
стандарти. Целта е да се подпомогне дейността, както на държавната и 
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общинска администрация, така също и на неправителствените 
организации, работещи в областта на закрилата на децата бежанци в 
Република България.
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Насоките за застъпничество са разработени от Българския 
съвет за бежанци и мигранти по проект, финансиран от Представи-
телството на ВКБООН в Република България.  

Всяка година хиляди деца, граждани на трети страни пристигат 
и търсят закрила в Европа. Част от тези деца търсят закрила в 
Република България, която по силата на своето географско положение 
е една от държавите – членки на Европейския съюз, която е външна 
граница на съюза. По-голяма част от децата са придружавани от своите 
родители, други са под грижите на роднини или близки, а има и деца, 
които не са придружени и са предприели опасното пътуване сами. 
Войни, насилие, нарушаване на човешките права, бедност, трафик или 
експлоатация - това са само част от причините, поради които децата 
търсят закрила извън своите страни на произход.

През пролетта на 2014 г. гражданският конфликт в Сирия навлезе 
в третата си година, като броят на убитите, ранените, вътрешно 
разселените лица и бежанците от страната продължава да расте. В 
България понастоящем живеят над 2000 деца, търсещи или получили 
закрила, по-голямата част от тях – избягали от ужаса на гражданската 
война. 

Националната уредба за предоставянето на убежище и междуна-
родна закрила на лица, нуждаещи се от нея се основава на текста на 
член 27, алинеи 2 и 3 от Конституцията на Република България от    
1991 г. По силата на основния закон страната ни дава убежище на 
чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в 
защита на международно признати права и свободи, като условията и 
реда за даването на убежище се уреждат с последващ закон. 

След приемането на тази най-нова в историята на българската 
държавност конституция, през 1992 г. Република България подписа и 
ратифицира Женевската конвенция за статута на бежанците на 
Организацията на обединените нации (обн., ДВ, бр. 36 от 5 май 1992 г., 

УВОД
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доп. бр. 30 от 1993 г., обн. ДВ бр. 88 от 1993 г.) и Нюйоркският протокол 
за статута на бежанците на ООН (обн., ДВ, бр. 36 от 1992 г.), присъеди-
нявайки се по този начин към международната общност от държави, 
които предоставят убежище на лицата, нуждаещи се от закрила заради 
преследване и нарушаване на основните им човешки права в страните 
на техния произход, гражданство или постоянно местоживеене. 

С присъединяването си през 2007 г. към Европейския съюз (ЕС), 
Република България прие нормите на общностното право на ЕС, в това 
число и общите правила, законодателни мерки и практика в областта 
на убежището (т.нар. asylum acquis). В резултат на това, както 
националното законодателство, така и административната и съдебна 
практики се разшириха и допълниха с редица нови и задължителни 
общностни правни стандарти относно третирането на лицата, търсе-
щи закрила и техните права и задължения, предоставяни в рамките на 
територията и юрисдикцията на ЕС. Европейските страни имат 
дългогодишна традиция да предоставят убежище на хора, подложени 
на преследване, a закрилата, насърчаването и спазването на правата на 
децата са сред основните приоритети на Европейския съюз.

Правото на убежище в Европейския съюз е гарантирано с член 18 
от Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата), съглас-
но който „правото на убежище се гарантира при спазване на правилата 
на Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и на Протокола от 31 януари 
1967 г. за статута на бежанците и в съответствие с Договора за Европейс-
кия съюз и Договора за функционирането”. В член 24, параграф 1 от 
Хартата е обърнато специално внимание на правото на закрила и 
грижа за децата, като е подчертано, че „децата имат право на закрила 
и на грижите, необходими за тяхното благоденствие“. Децата имат 
право да изразяват свободно своето мнение и то се взима под внимание 
по въпросите, които ги засягат, в зависимост от тяхната възраст и 
зрелост.

Съгласно член 24, параграф 2 от Хартата публичните власти или 
частните институции в държавите-членки се задължават при всички 
действия, които се предприемат по отношение на децата, да прилагат 
на първо място висшия интерес на детето. 

От 1999 г. Европейският съюз работи за създаването на Обща 
европейска система за убежище и за подобряването на съществуваща-
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та правна уредба в областта на убежището. Една от целите на Общата 
европейска система за убежище е да се изработят и гарантират високи 
стандарти, за да се осигури на лицата, търсещи закрила в Европейския 
съюз равно и справедливо третиране.

В периода между м. декември 2011 г. и м. юни 2013 г. бяха приети 
редица правни актове – основни елементи на Общата европейска 
система за убежище, като за целите на настоящия документ ще бъдат 
споменати трите директиви в областта на международната закрила, в 
които е обърнато специално внимание на приемането, закрилата и 
интеграцията на децата, търсещи и получили закрила:

Ш Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на 
граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на 
които е предоставена международна закрила, за единния статут на 
бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиар-
на закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила  
(Квалификационна директива). 

Срокът за транспониране на посочената директива от държави-
те-членки изтече на 21 декември 2013 г., но поради различни причини 
тя не е транспонирана в законодателството на Република България.

Ш Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и 
отнемане на международна закрила (Процедурна директива). 

Ш Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемане-
то на кандидати за международна закрила (Приемателна директива).

Страната ни е задължена да транспонира посочените две дирек-
тиви най-късно до 20 юли 2015 г. 

Значителна част от общностните норми уреждат стандарти на 
третиране на децата от категорията търсещи или получили между-
народна закрила. Между тях особено внимание се отделя на непридру-
жените деца, търсещи закрила, които влизат на територията на 
Република България и Общността без своите родители. Наред с 

11



проблемите, свързани с възрастта и опасностите, които възникват от 
попадането им в общите миграционни потоци и трансграничния 
трафик на хора, специално по отношение на непридружените деца 
липсата на родителска грижа и контрол създава завишен риск за 
тяхната сигурност и допълнителни трудности при реализацията на 
правата им по време на производството за оценка на молбата им за 
закрила или след предоставянето на статут. Поради това, нормите на 
правото на ЕС признават необходимостта от предприемането на по-
интензивни мерки и грижа за охраната на техните права и законни 
интереси от страна на държавната администрация. Наред с това 
правото на ЕС създава изрични и задължителни правила, които следва 
да бъдат въведени в националните законодателства и практика, чрез 
които да се създадат както юридически, така и практически гаранции 
за опазване на най-добрия интерес на тези деца.
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ДОСТЪП ДО МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА В 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – СТАНДАРТИ И ПРАКТИКА

1. Нормативна уредба

Общият правен статус на детето се урежда от няколко законови 
разпоредби.

Определението за дете гласи, че дете е всяко физическо лице до 
навършването на 18 години, съгласно дефиницията на член 2 от 
Закона за закрила на детето (ЗЗакрД).

До навършване на 14-годишна възраст, децата са малолетни и 
вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните законни 
представители - родители или настойници, съгласно разпоредбата на 
член 3 от Закона за лицата и семейството (ЗЛС). 

От 14 години до навършване на 18-годишна възраст децата са 
непълнолетни и могат да извършват правни действия, макар и със 
съгласието на техните родители или попечители, но така също могат и 
сами да сключват обикновени дребни сделки за задоволяване на 
текущите си нужди и да разполагат с това, което са придобили със своя 
труд (член 4 от ЗЛС).

С навършване на 18-годишна възраст лицата стават пълнолетни 
и напълно способни чрез своите действия да придобиват права и да 
поемат задължения (член 2 от ЗЛС).  

Доколкото в закона не се прави разлика между децата с оглед на 
тяхното гражданство, следва че горепосочените законови разпоредби 
се отнасят до всички деца, независимо от националността им (чуждо 
гражданство) или обичайното им местоживеене (за децата без 
гражданство), нито с оглед наличието или липсата на разрешение за 
пребиваване на територията на Република България. Този подход 
съответства на общата клауза за равенство по член 26, алинея 2 от 
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Конституцията, съгласно която чужденците, които пребивават в 
Република България имат всички права и задължения по 
конституцията с изключение на правата и задълженията, за които 
изрично се изисква българско гражданство. Тъй като Конституцията 
също не прави никакво уточнение за вида на пребиваването, следва че 
клаузата за равенство по отношение на основните права на човека 
обхваща както законно пребиваващите, така и незаконно пребивава-
щите деца чужденци в Република България. Следователно, не само 
децата, търсещи или получили закрила, но и децата, които са получи-
ли окончателен отказ за предоставяне на международна закрила в 
Република България се ползват от защитата на националните и 
международни норми за закрила на детето.

В този смисъл, общите принципи на закрила на детето (член 3 от 
ЗЗакрД) и особено принципът за най-добрия интерес на детето (§1, т. 5 
от Допълнителните разпоредби на ЗЗакрД) са приложими в цялост и 
без изключение по отношение на децата, търсещи или получили 
международна закрила в Република България. За децата, търсещи 
закрила този принцип е изрично указан и в европейското законо-
дателство (член 23 от Директива 2013/33/ЕС, т. нар. Приемателна 

1директива ), но така също и принципите за запазване целостта на 
семейството, достъп до образование и опазване на здравето, които са 
приложими както по отношение на децата, търсещи, така и за 
получилите закрила (членове 23, 27 и 30 от Директива 2011/95/ЕС, 

234т.нар. Квалификационна директива ). 

1 Висшият интерес на детето представлява първостепенен аргумент за държавите-
членки при прилагането на разпоредбите на настоящата директива, които се отнасят за 
ненавършилите пълнолетие. Държавите-членки гарантират стандарт на живот, 
подходящ за физическото, умственото, духовното, моралното и социалното развитие 
на ненавършилите пълнолетие – член 23, параграф 1 от Директива 2013/33/ЕС.
2 Държавите-членки гарантират запазването на целостта на семейството – член 23, 
параграф 1 от Директива 2011/95/ЕС.
3 Държавите-членки предоставят пълен достъп до образователната система на всички 
непълнолетни лица, на които е предоставена международна закрила, при същите 
условия, както за собствените им граждани – член 27, параграф 1 от Директива 
2011/95/ЕС.
4 Държавите-членки гарантират, че лицата, на които е предоставена международна 
закрила, имат достъп до медицински грижи при същите условия, както за гражданите 
на държавата-членка, предоставила такава закрила – член 30, параграф 1 от Директива 
2011/95/ЕС.
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Извън общите принципи, законът урежда и един специален 
принцип за закрила на децата бежанци като въвежда в задължение към 
отговорния орган, Държавната агенция за бежанците, да осъществява 
контрол и мерки за предпазване на малолетните или непълнолетните 
чужденци, търсещи закрила, от физическо или психическо насилие, 
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне (член 25, алинея 3 от 
закона за убежището и бежанците - ЗУБ).

По отношение на децата, търсещи или получили закрила, 
специалният закон - Законът за убежището и бежанците не въвежда 
различна или по-особена дефиниция за дете от вече уредената в общи-
те закони. Децата бежанци не са обект на самостоятелни разпоредби в 
бежанския закон, а се обхващат от разпоредбите относно членовете на 
семейството. Това е така, тъй като в обичайния случай децата се 
придружават от единия или двамата родители. Така тяхното правно 
положение, права и задължения, както и изходът от производството им 
зависят пряко от положението на родителите, доколкото децата рядко 
имат причини за бягство и търсене на закрила като бежанци, които да 
са различни от тези на техните родители - обстоятелство, което се 
обяснява и от съвместния живот и обща съдба, която споделят.

Определението за семейство на лица, търсещи или получили 
закрила, което ЗУБ дава обаче е разширено спрямо стандартното 
разбиране на българския закон и обичай за нуклеарно семейство - 
съпрузи или мъж и жена в съвместно съжителство и техните непълно-
летни деца. Така, под "членове на семейството" в бежанското право се 
разбират: а) съпругът, съпругата или лицето, с което търсе-щият или 
получил закрила се намира в доказано стабилна и дълготрайна връзка, 
както и техните ненавършили пълнолетие и невстъпили в брак деца; б) 
навършилите пълнолетие и невстъпили в брак деца, които не са в 
състояние да осигурят сами издръжката си поради сериозни здраво-
словни причини; в) родителите на всеки от съпрузите, които не са в 
състояние сами да се грижат за себе си поради напреднала възраст или 
тежко заболяване и се налага да живеят в едно домакинство със своите 
деца (§1, точка 3 от Допълнителните разпоредби на ЗУБ). Това 
определение на националния закон е по-благоприятно от европейско-
то законодателство, чиято дефиниция изключва изцяло и при каквито 
и да е други условия навършилите пълнолетие деца, както и родители-
те на съпрузите/съжителите, тоест - бабата и дядото на децата (член 2, 
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буква "й" от Директива 2011/95/ЕС, т.нар. Квалификационна 
директива).

Освен нормалната ситуация на деца, придружени от своите 
родители, при търсещите или получили закрила деца често е налице 
ситуация, при която децата се озовават на територията на Републка 
България сами и непридружени от своите родители. Това положение е 
срещано почти изключително при деца бежанци и се обяснява с 
принудата, насилието или преследването в страната им на произход, 
които освен причина за бягството им много често стават причина и за 
разделянето на семействата и на децата от техните родители - преди 
или по време на бягството от страната на произход.

Поради извънредността на положението на тези деца законът 
допуска, когато те се придружават от други пълнолетни лица, които 
макар да не са родители отговарят за тях по силата на закона или 
обичаите на страната им на произход, децата да не бъдат разделяни от 
тях, а да се считат за придружени. Тази уредба е въведена в интерес на 
емоционалното и психическо равновесие на детето с цел отглеждането 
и възпитанието му в среда, максимално близка до семейната и до езика, 
порядките и авторитетите, с които детето е свикнало в страната си на 
произход. Българският закон не поставя като условие придружаващо-
то пълнолетно лице реално да е поело грижата за детето, както изисква 
европейското законодателство (член 2, буква "л" от Квалификацион-

5ната директива ), макар това условие да се подразбира и на практика да 
се прилага от административните органи в мнозинството от случаите. 

Чести, обаче, са и случаите, в които деца, търсещи или получили 
закрила, се озовават съвсем сами на територията на Република 
България без закрилата, подкрепата или грижата на някой техен 
пълнолетен роднина или близък. Законът определя дете в такава 
ситуация като непридружено дете, а именно - всеки малолетен или 
непълнолетен чужденец, който се намира на територията на Републи-
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5 „Непридружено непълнолетно лице“ означава непълнолетно лице, което пристига на 
територията на държавите-членки, без да е придружено от пълнолетно лице, 
отговорно за него по силата на закон или на практика на съответната държава-членка, 
докато грижата за него не бъде реално поета от такова лице; включва се също така 
непълнолетно лице, което е оставено непридружено след влизането му на територията 
на държавите-членки – член 2, буква „л“ от Директива 2011/95/ЕС. 



ка България и не е придружен от свой родител или друго пълнолетно 
лице, което отговаря за него по силата на закон или обичай.  

В този смисъл, непридружените деца, търсещи или получили 
закрила, отговарят на дефиницията за деца в риск, тъй като са останали 
без родителска грижа и поради особената ситуация, в която се нами-
рат, за тях съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, 
психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие, както и 
риск от отпадане от училище (§1, точка 11, букви "а", "в" и "д" от 
ЗЗакрД).

2. Достъп до територия и процедура на децата, търсе-
щи закрила

Съгласно националната нормативна уредба, всеки чужденец 
може да поиска предоставяне на закрила в Република България в 
съответствие с разпоредбите на Закона за убежището и бежанците 
(член 4, алинея 1 от ЗУБ). Това означава, че децата бежанци не са 
ограничени да заявят самостоятелно искане за закрила в България, ако 
имат  различни причини от тези на своите родители, или, независимо 
от присъствието на родителите им в Република България, когато са 
непридружени деца.

Националното законодателство обаче не предвижда изрично 
случаите, когато молбата за закрила може да бъде подадена самостоя-
телно от детето, когато молбата трябва да бъде подадена задължително 
от представител или от имиграционен орган, действащ в интерес на 
детето, така както изисква европейското законодателство (член 7, 
параграф 5 от Директива 2013/32/ЕС, т. нар. Процедурна директива). 

Доколкото това съставлява действие, независимо от волята на 
детето, но в негов интерес, необходимо е в Закона за убежището и 
бежанците тази възможност да бъде уредена изрично в най-кратки 
срокове с оглед изпълнението на принципа за защита на най-
добрия интерес на детето (§1, т. 5 от ДР на ЗзакрД и член 23 от 
Директива 2013/33/ЕС, т.нар. Приемателна директива).
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3. Права на децата в производството по оценка на мол-
бата за закрила 

Производствата, в които се извършва оценка на молбата за закри-
ла и се взема решение за предоставяне или отказ на статут в Република 
България, са уредени в Закона за убежището и бежанците. Видовете 
закрила, които Република България предоставя са убежище, статут на 
бежанец, хуманитарен статут и временна закрила (член 1 от ЗУБ). 
Органът, разполагащ с правомощието да даде убежище е президентът 
на републиката (член 98, точка 10 от Конституцията). Видовете 
индивидуална закрила са бежански и хуманитарен статут (член 8 и 9 от 
ЗУБ), а на групов признак с акт на Министерския съвет се предоставя 
временна закрила в случаите на масово навлизане на 500 или повече 
лица, пресекли границата в рамките на 24 часа (член 11 от ЗУБ). На 
чужденците, признати за бежанци на територията на друга държава от 
ВКБООН по силата на неговия мандат в Република България следва 
автоматично да се предоставя статут на бежанец (член 10 от ЗУБ).

За да се направи преценка относно основателността на молбата 
за закрила и за вида на закрилата, която следва да се предостави, в 
закона са уредени различни фази на производството по оценка - 
регистрация, дъблинско производство, ускорено производство и 
производство по общия ред. Тези процедури се извършват от 
националния орган, компетентен да се произнесе по индивидуалните 
молби за закрила - Държавната агенция за бежанците при Министерс-
ки съвет (ДАБ).

От началото на производството до неговото приключване с 
влязло в сила решение, децата, търсещи закрила, разполагат с опреде-
лен кръг от права, част от които са общи и осигуряват живота, прехра-
ната и съществуването им (социални права), а друга част касаят 
правата им като заинтересована страна в административната и съдеб-
ната процедури по оценка на молбата им за закрила (процедурни 
права).  

При достъпа и ползването на предвидените социални права в 
закона няма изрично ограничение досежно децата, търсещи закрила, 
следователно - по време на производството по оценка на молбата те 
разполагат без ограничения с пълния кръг от социални права, призна-
ти на пълнолетните търсещи закрила. 
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Тези права са достъпни както на административна фаза - пред 
Държавната агенция за бежанците, така и на съдебна фаза - при обжалва-
не на отказ пред съда. Това е така, доколкото дори при връчен отказ за 
предоставяне на закрила, производството по ЗУБ продължава, ако 
отказът е бил обжалван пред съда. При различните фази на 
производството има разлика в броя на съдебните инстанции, които 
могат да бъдат сезирани. Например, при отказ в дъблинско или 
ускорено производство, обжалването е възможно само на една съдебна 
инстанция - респективно, при дъблинско производство пред Админи-
стративен съд София - град (член 84, алинея 1 от ЗУБ), а в ускореното 
производство пред административния съд по настоящия адрес от 
регистрационната карта на чужденеца (член 84, алинея 2 от ЗУБ). 
Докато при отказ за предоставяне на закрила в производство по общия 
ред или отказ за събиране на лице с предоставена закрила с членовете 
на неговото семейство, обжалването е възможно на две съдебни 
инстанции - въззивно и касационно, като касационната инстанция е 
Върховният административен съд (член 87 от ЗУБ). До приключването 
на съдебната фаза с постановяването на необжалваемо съдебно 
решение обаче, децата, търсещи закрила продължават да се намират в 
производство и да ползват пълния кръг от права, признат от закона по 
време на производството. При това, ако със съдебното решение се 
отменя постановения от Държавната агенция за бежанците отказ, 
производството по оценка на молбата за закрила се връща обратно на 
административна фаза и продължава отново, като следва да се издаде 
ново решение по молбата при спазване указанията на съда.

Законът урежда и някои особени процедурни права за децата, 
търсещи закрила. Европейското законодателство предвижда, че водещ 
и задължителен принцип при всяко едно решение на административ-
ния орган по отношение на децата следва да е преценката на висшия 
интерес на детето като водещ и задължителен принцип. В българското 
законодателство този принцип е познат като принцип за най-добрия 
интерес на детето. В тази връзка по отношение на придружените деца 
европейското законодателство въвежда като изискване при преценява-
нето на висшия (най-добрия) интерес на детето да се обръща особено 
внимание на следните фактори: 

а) възможностите за събиране на членовете на семейството на 
едно място; 
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б) благосъстоянието и социалното развитие на ненавършилия 
пълнолетие, като се обърне особено внимание на неговата лична 
ситуация; 

в) съображенията за безопасност и сигурност, особено когато 
съществува риск ненавършилият пълнолетие да е жертва на трафик на 
хора; 

г) мнението на ненавършилия пълнолетие в съответствие с 
неговата възраст и зрялост.

Някои от основните процедурни права на децата, търсещи 
закрила са:

n право на временно пребиваване на територията по време на 
производството - децата, търсещи закрила имат право да останат на 
територията на Република България по време на производството. 

Това право се реализира чрез издаването на регистрационна 
карта на всяко дете, търсещо закрила, в зависимост от неговата възраст - 
над 14 години при придружаваните деца и под 14 години при 
непридружаваните деца. Регистрационната карта не установява 
самоличността на детето, а единствено неговия правен статус на лице, 
търсещо закрила и правото му да остане на територията на Република 
България до приключване на производството по оценка на молбата му 
за закрила (член 40, алинея 3 от ЗУБ).  

Правото да остане на територията на Република България по 
време на производството означава, че независимо от липсата на 
документи за самоличност, визи или пребиваване никое дете не 
може да бъде връщано обратно в страната му на произход или 
местоживеене докато молбата му за закрила не бъде разгледана, не 
бъде взето решение по нея и решението не влезе в сила. От забра-
ната за връщане (т.нар. принцип non-refoulement) следва и забраната 
за задържане  на децата, търсещи закрила. Макар и такава забрана 
да не е изрично въведена в закона по отношение на всички деца - 
придружени и непридружени, тя се извежда по пътя на аналогията 
на законовите норми относно задържането, според които задържа-
не може да има само с цел осигуряване на принудителното извежда-
не до границата на конкретното лице. Доколкото законът забранява 
връщането по време на процедурата по оценка на молбата (член 67, 
алинея 1 от ЗУБ), следва че не може също така да се прилага и 
задържане, тъй като то няма да има законово оправдана цел.
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n правни гаранции против задържане - въпреки това на 
практика децата, търсещи закрила масово са задържани в Специал-
ните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) към 
Дирекция „Миграция“ на МВР, независимо от подадената от тях молба 
за закрила пред граничните или имиграционните органи (по реда на 
член 58, алинея 4 от ЗУБ) за периода до личната им регистрация от 
служител на ДАБ (по реда на член 61, алинея 2 от ЗУБ). Понастоящем в 
националното законодателство няма разпоредби, които да позволяват 
задържане на деца, търсещи закрила след личната им регистрация в 
териториално поделение на Държавната агенция за бежанците, но 
предложените през есента на 2013 г. изменения и допълнения в Закона за 
убежището и бежанците (ЗИД на ЗУБ, сигнатура 302-01-42 от 19.11.2013 г. 
на Народното събрание на РБ) предвижда нови разпоредби, съгласно които 
задържането ще може да бъде прилагано и след като детето е било 
регистрирано от ДАБ и му е издадена регистрационна карта като лице, 
търсещо закрила.  При това се предвижда, че могат да бъдат задържани както 
придружени, така и непридружени деца (член 45е от ЗИД на ЗУБ). 
Задържането на деца дори за кратък период от време може да има 
пагубен ефект върху незрялата детска психика затова ограничаването 
на свободата на децата под каквато и да било форма като правило 
следва да бъде избягвано във всички възможни случаи. Европейското 
законодателство въвежда строги правила за задържането на ненавър-
шили пълнолетие деца по време на производството по оценка на 
молбата за закрила като посочва, че те могат да бъдат задържани 
единствено като крайна мярка и само след като се установи, че по-леки 
алтернативни принудителни мерки не могат да бъдат ефективно 
приложени. Задържането следва да е с възможно най-кратък срок и да 
се положат всички усилия за освобождаването на задържаните 
ненавършили пълнолетие и за настаняването им на подходящи за 
такива лица места (член 11, параграф 2 от Приемателната директива).

В европейското законодателство тези правила са още по-
стриктни по отношение на непридружените деца, търсещи закрила, 
тъй като бидейки особено уязвима група на сами деца в чужда държава 
с непознат език и процедури и без психологическата и емоционална 
подкрепа на своите родители, травмите, които задържането нанася 
върху тяхната психика, се приемат за по-дълбоки и увреждащи в 
сравнение с придружените деца. Поради това европейското законода-
телство въвежда като правило, че непридружените деца, търсещи 
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закрила, се задържат само при изключителни обстоятелства като от 
страна на институциите се положат всички усилия за освобождаване 
на непридружените, ненавършили пълнолетие, възможно най-скоро. 
Непридружените деца никога не следва да се задържат в затвор. 
Доколкото е възможно те трябва да се настаняват в институции, които 
разполагат с персонал и оборудване, съобразени с нуждите на тяхната 
възраст като се гарантира, че се настаняват отделно от пълнолетните 
лица (член 11, параграф 3 от Приемателната директива).

Преди предложените изменения в Закона за убежището и 
бежанците националното законодателство установяваше един далеч 
по-благоприятен стандарт против задържането, при това не само по 
отношение на децата бежанци, но и по отношение на всички деца 
чужденци. Така, и понастоящем съществува изрична забрана за 
задържане в СДВНЧ на непридружени деца чужденци, ненавършили 
пълнолетие (член 44, алинея 9 от Закона за чужденците в Република 
България - ЗЧРБ), а децата бежанци не могат да бъдат задържани под 
каквато и да било форма. Влошаването на стандартите за задържането 
спрямо децата бежанци с предложените през 2013 г. изменения на 
законодателството, които са в процес на обсъждане, не са мотивирани 
от никакви конкретни причини и в този смисъл се явяват репресивни и 
съставляват напълно необоснована рестрикция на досегашния 
административен режим в нарушение на принципа за осигуряване на 
най-добрия интерес на детето.

n особени правила за оценка на молбата за закрила - при 
провеждането на производството молбите за закрила на придружени-
те деца обичайно не се разглеждат отделно от тези на техните родители 
или други пълнолетни лица, които отговарят за тях по силата на закона 
или обичая. Това е така, тъй като децата рядко имат бежанска история 
или причини за преследване, които да се различават от тези на техните 
родители или близки роднини. Ето защо, законът въвежда презумп-
ция, че децата на признатите бежанци също се смятат за бежанци без да 
е необходимо по отношение на тях да се установява изрично лична 
история на преследване или заплаха против живота, личността или 
свободата им (член 8, алинея 9 от ЗУБ). По същия начин законът урежда 
и статута на децата на чужденците с предоставен хуманитарен статут 
(член 9, алинея 6 от ЗУБ). Единственото условие, което се поставя и в 
двата случая, е децата да не са встъпили в брак.
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Молбите на непридружените деца обаче се разглеждат изцяло 
самостоятелно по очевидни причини и с оглед на това законодателст-
вото урежда, че те не следва да бъдат разглеждани и оценявани по 
съкратените процедури, а само и единствено с подробно изследване и 
установяване на всички детайли, факти и обстоятелства, касаещи тях-
ната молба. Поради това законът изключва разглеждането на молбата 
за закрила на непридружените малолетни и непълнолетни деца по 
реда на ускореното производство (член 71, алинея 1 от ЗУБ).

n установяване на възраст при непридружените деца - тъй като 
непридружените деца ползват привилегии в производството по оцен-
ка на молбата се приема, че е възможно пълнолетни лица да се 
представят за ненавършили пълнолетие с цел възползване от по-
благоприятния режим на непридружените деца. Обичайната липса на 
документи за самоличност способства за подобна злоупотреба с 
процедурата. Експертизата по установяване на възрастта е специална 
процедурна мярка, уредена в закона при съмнение в заявяваната от 
детето възраст. Съществуват различни способи и тестове за установява-
не на възрастта, но обичайно се извършват различни видове медицинс-
ки прегледи като измежду тях най-разпространени са способите на 
оценка на развитието на зъбния статус или оценка на развитието на 
ставните кости на китката на ръката. Медицинският преглед следва да 
се извършва при пълно зачитане на човешкото достойнство, като се 
избират най-малко инвазивните начини за преглед, и се провежда от 
квалифицирано медицинско лице, което дава възможност в най-голя-
ма степен за надежден резултат. Детето трябва да бъде информирано 
на език, който разбира, за възможността да бъде подложено на 
медицински преглед за определяне на възрастта. Това включва 
информация относно метода на преглед и възможните последствия от 
резултата от медицинския преглед за разглеждане на молбата за 
международна закрила, включително последиците при отказ от страна 
на непридружения непълнолетен да премине такъв преглед, с каквато 
възможност разполага само, или при съдействие на неговия представи-
тел. Ако след медицинския преглед решаващият орган все още има 
съмнения относно възрастта на кандидата, се приема, че кандидатът е 
непълнолетен. Фактът, че непридруженият непълнолетен е отказал да 
премине такъв медицински преглед, не е пречка за решаващия орган 
да се произнесе по молбата за международна закрила, а решението за 
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отхвърляне на молбата за международна закрила на непридружения 
непълнолетен, който е отказал да премине такъв медицински преглед, 
не може да се основава единствено на такъв отказ (член 61, алинея 3 от 
ЗУБ и член 25, параграф 5 от Процедурната директива).

n право на съдействие от други лица в производството  -  при 
провеждането на оценката на молбата за закрила децата, както и 
възрастните имат право на преводач или тълковник, който да спомага 
за комуникацията им със служителите на ДАБ. Преводачите, 
респективно тълковниците имат за задача да подпомагат и комуника-
цията на децата с другите лица, участващи в производството като 
техни представители за защита на техния интерес под различно 
процесуално качество. 

Такива представители обичайно се ангажират, когато децата са 
непридружени и тяхната защита не може да се осъществява от 
традиционните им законни представители - техните родители. 

4. Представителство, настойничество и попечителство 
на непридружените деца, търсещи закрила.

С оглед важността на представителството за защита правата и 
интересите на непридружените деца в производството европейското 
законодателство въвежда изрична и императивна разпоредба, че по 
отношение на всички процедури за оценка на молбата за закрила 
държавите-членки трябва да предприемат мерки при първа възможност, 
за да гарантират, че непридруженият непълнолетен е надлежно 
представляван в това производство и му е оказана помощ, за да може да 
се възползва от правата си и да изпълнява задълженията си (член 25, 
параграф 1 от Процедурната директива). Непридруженото непълно-
летно лице се информира незабавно за назначаването на представител. 

Минималните европейски стандарти въвеждат, също така, реди-
ца изисквания относно представителите на непридружените деца. 
Така например, въвежда се изискването представителят да изпълнява 
задълженията си в съответствие с принципа за най-добрия интерес на 
детето и за тази цел се изисква представителят задължително да 
притежава необходимите познания. Лицето, което изпълнява функ-
цията на представител може да се сменя единствено при необходимост. 
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Изрично се изключва възможността за назначаване на представител на 
непридруженото дете, който може да е в конфликт на интереси. 
Допълнително, всички държави-членки на ЕС трябва да гарантират, че 
представителите разполагат с възможност да информират представля-
ваните от тях непридружени деца за смисъла и евентуалните 
последствия от личното интервю и когато е целесъобразно, да им 
посочат как да се подготвят за него. Накрая, държавите-членки трябва 
да гарантират, че представителят или правният съветник задължител-
но присъстват на личното интервю и имат възможност да задават 
въпроси или да излагат съображения в рамките, които са определени 
от лицето, което провежда интервюто. 

В този смисъл, реалното, ефективно и качествено представи-
телство по време на процедурата по оценка на молбата за закрила е 
основен и императивен стандарт по отношение на непридружените 
деца, търсещи закрила.

От своя страна, националният ни бежански закон урежда, че на 
непридружен малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ или 
получил закрила, който е на територията на Република България се 
назначава настойник, съответно попечител, при условията и по реда на 
Семейния кодекс (член 25, алинея 1 от ЗУБ). Съгласно Семейния кодекс 
(СК) органът по настойничество и по попечителство - кметът на общи-
ната или определено от него длъжностно лице по местожителството на 
детето - назначава настойник, респективно попечител измежду родни-
ните и близките на малолетния, който най-добре ще се грижи за него-
вите интереси (член 156 и 157 от СК). Изискванията на тези законови 
текстове обаче се оказват практически неизпълними по отношение на 
непридружените деца, търсещи или получили закрила. По дефини-
цията на закона, ако детето разполага с близки и роднини, които по 
закон или обичай отговарят и полагат грижи за него, то не се счита за 
непридружено (аргумент по §1, т. 4 от ДР на ЗУБ). В този смисъл е 
изключена хипотезата на непридружено дете с роднини или близки, 
които да бъдат назначени за настойници, респективно попечители. 

Налице е колизия между правните норми в режима относно 
непридружените деца, търсещи закрила, при които специалната 
норма (§1, т. 4 от ДР на ЗУБ) отменя приложимостта на общата норма 
(член 156 и 157 от СК) -  lex specialis derogat legi generali. Така, самият 
закон предпоставя противоречието, тъй като роднините и близките на 
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детето, дефинирани като „други пълнолетни лица, което отговарят за 
него по силата на закон или обичай” да бъдат назначени за негови 
настойници/попечители, доколкото по силата на самата разпоредба 
на §1, т. 4 от ДР на ЗУБ детето ще се счита „придружено”, следователно - 
няма нужда от настойник, респективно попечител. 

В същото време, по силата на националните законови разпо-
редби, тези лица не разполагат с представителна власт. Общият 
закон (член 3 от Закона за лицата и семейството (ЗЛС) разпорежда, 
че правни действия вместо малолетните лица, ненавършили 14-
годишна възраст и от тяхно име извършват техните законни предс-
тавители - родители или настойници, а за непълнолетните лица от 
14 години до навършване на 18-годишна възраст изразяването на 
правната воля и предприемането на правни действия се извършват 
със съгласието на техните родители или попечители (член 4 от ЗЛС). 
Следователно, независимо, че се считат за придружени, децата не 
могат да бъдат представлявани или съдействани в производствата 
по предоставяне на статут от другите пълнолетни лица, които 
отговарят за тях по закон или обичай. В контекста на производството 
това означава валидиране чрез подпис на всички действия - молба, 
регистрация, интервю, връчване на решения, обжалване на отказ, 
ангажиране на адвокат за представителство пред съд. А при предоста-
вяне на закрила и статут необходимостта от надлежно и законо-
съобразно представителство на непридруженото дете възниква във 
връзка с всякакви действия по реализация на придобитите от статута 
права - подаване на декларация за избран адрес на местоживеене, 
заявление за присвояване на ЕГН, издаване на документи за 
самоличност, настаняване в социално заведение, избор на училище, 
достъп до социално подпомагане и т.н.

Нерешен изцяло оставаше и въпросът за настойничеството и 
попечителството на децата, търсещи закрила, които не са придру-
жавани от никакви пълнолетни лица - родители, настойници и по-
печители или придружители по смисъла на §1, т. 4 от ДР на ЗУБ. 
Ограничението на чл. 156 и чл. 157 от СК не може да бъде преодоля-
но - за настойници и попечители могат да се назначават други лица, 
които не са близки и роднини само, ако изрична специална норма 
допусне разширяването на този кръг лица.
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Този проблем не можеше да бъде преодолян чрез въведената през 
2005 г. норма в специалния закон ЗУБ, по силата на която, ако не-
придруженото дете, търсещо или получило закрила няма назначен 
настойник, съответно попечител, то същото следва да се представлява в 
производството от органа по член 15, алинея 7 от Закона за закрила на 
детето. Този орган, съгласно нормата на закона, е представител на 
Дирекция „Социално подпомагане”, тоест, непридруженото дете 
следваше да се представлява в производството по закрила от социален 
работник, назначен чрез съответния отдел „Закрила на детето” към 
общината по местонахождението му. Разпоредбата на член 15, алинея 5 
от Закона за закрила на детето изрично предвижда, че административ-
ният орган разпорежда изслушването да се извършва и в присъствието 
на родител, настойник, попечител, друго лице, което полага грижи за 
детето, или друг близък, когото детето познава. Отделно, и независимо 
от горното, в член 15, алинея 4 е предвидено и задължителното при-
съствие на социален работник от дирекция „Социално подпомагане” 
по време на изслушването на детето. Така, в член 15 от Закона за 
закрила на детето целево са обособени различните участници, които са 
определени да защитават правата и законните интереси на детето по 
време на административни и съдебни производства. Ясно са разграни-
чени и техните специфични функции, съобразени с основния прин-
цип за осигуряване на най-добрия интерес на детето закрепен в член 3, 
точка 3 от същия закон. Затова и законодателят изрично е предвидил 
участието в производствата на настойника, съответно попечителя, с 
цел да осигури постоянен представител на детето, който да го предста-
влява и подпомага не само при изразяването на неговата правновалид-
на воля, но така също и да съблюдава за защитата на правата и 
законните му интереси, независимо от участието на социалния работ-
ник като особен представител, чиято подпомагаща роля е ясно дефи-
нирана от закона.

Освен това, съгласно разпоредбата на общия закон (член 15, 
алинея 8 от Законa за закрила на детето) всяко дете има право на правна 
помощ и жалба във всички производства, засягащи негови права или 
интереси, а съгласно разпоредбата на специалния закон (член 23, 
алинея 2 от ЗУБ) държавата трябва да осигури условия за получаване 
на правна защита на чужденците, търсещи закрила в Република 
България. Това означава, че отделно от назначаването на настойник, 
респ. попечител на непридружените деца, търсещи закрила следва да 
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се осигури и квалифицирана правна помощ - от институцията, която 
оказва правна помощ на територията на Република България - 
Националното бюро за правна помощ към Министерство на 
правосъдието. 

Ето защо, при обсъждане на предложените изменения и допълне-
ния на ЗУБ, експертната група от представители на всички заинтересо-
вани институции и организации, свикана по инициатива на Комисия-
та по правата на човека и вероизповеданията на Народното събрание, 
постигна съгласие и предложи текстове, които уреждат съществуващи-
те в националното законодателство противоречия и липса на гаран-
ции за представителството на непридружените деца. Тези предложе-
ния бяха възприети от народните представители в Комисията и вне-
сени за гласуване на второто четене на законопроекта. Така, съгласно 
новата разпоредба, на непридружен малолетен или непълнолетен 
чужденец, търсещ или получил закрила, който е на територията на 
Република България се назначава представител от изпълнителният 
директор на Агенцията за социално подпомагане, или оправомощено 
от него длъжностно лице. (§15б от ЗИД на ЗУБ за изменение на член 25, 
алинея 1 от сега действащия закон). Когато малолетният или непълно-
летен чужденец, търсещ или получил международна закрила, е при-
дружен от пълнолетно лице, което отговаря за него по силата на закон 
или обичай, за негов представител следва да се назначи това пълнолет-
но лице (§15б за изменение и допълнение на член 25, алинея 2 от ЗУБ). 
Въвеждат се и изцяло нови правомощия на представителя, както по 
отношение на непридружените деца, търсещи закрила, но така също и 
за деца, получили закрила, а именно: 

- да се грижи за правните интереси на непридруженото дете в 
производствата по предоставяне на международна закрила до тяхното 
приключване с влязло в сила решение;

- да представлява непридруженото дете пред всички админи-
стративни органи, в това число социални, здравни, образователни и 
други институции с оглед защита на най-добрия интерес на детето;

- да изпълнява ролята на процесуален представител във всички 
производства пред административните органи;

- да предприема действия за осигуряване на правна помощ 
(назначаване на адвокат).
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Съгласно направените предложения на експертната група 
алинея 5 на сега действащия член 25 от ЗУБ се отменя, тоест, отпада 
възможността за провеждане на производството без надлежен предста-
вител при заместващото участие на социален работник с ограничените 
права по член 15, алинея 7 във връзка с алинея 4 от същия текст на 
Закона за закрила на детето.

5. Препоръки и насоки за застъпничество

Ш да се въведе в закона хипотеза на подаване от представител 
или от имиграционен орган на молба за закрила от името на непридру-
женото дете (съгласно изискването на член 7, параграф 5 от Процедур-
ната директива)

Ш да се извършва в писмен вид преценка за интереса на детето 
при настаняването на непридружени деца с пълнолетни лица, които 
макар и да отговарят за тях по закон или обичай, не са техни родители 
(съгласно изискването по член 24 от Приемателната директива)

Ш да се въведе, както в закона, така и на практика, текущ 
контрол и проверка от страна на органите за закрила на детето дали 
пълнолетните лица, които отговарят за непридруженото дете по закон 
или обичай реално полагат грижа за него (съгласно изискването на 
член 2, буква "л" от Квалификационната директива);

Ш да се изработят правила за условията и изискванията, на 
които трябва да отговарят лицата, назначавани за представители на 
непридружените деца (съгласно изискването на член 25 от Процедур-
ната директива);

Ш да бъдат разработени правила относно реда и условията за 
извършване на Експертиза по установяване на възрастта на непридру-
жени деца, търсещи закрила при съмнение в заявяваната от детето 
възраст;

Ш да бъдат разработени информационни материали, съобразе-
ни с възрастта на непридружените деца, търсещи закрила в Република 
България, с разяснения относно процедурата по предоставяне на 
закрила, правата и задълженията на непридружените деца, включи-
телно и възможностите за оказване на правна, психологическа, социал-
на помощ и продължаване на образованието;
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Ш да се изработят правила от Агенцията за социално подпома-
гане, съвместно с Националното бюро за правна помощ и Държавната 
агенция за закрила на детето за задължително осигуряване на 
служебен адвокат в производствата по оценка на молбата за закрила на 
непридружените деца (съгласно изискването на член 25, алинея 1, 
буква "б" от Процедурната директива)

Ш да се въведе изрична забрана за задържането на непридруже-
ни деца по време на производството по оценка на молбата за закрила (в 
съответствие със стандарта по член 44, алинея 9 от ЗЧРБ и съгласно 
стандарта, посочен в член 11, алинея 3 от Приемателната директива).



31

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА, ТЪРСЕЩИ 
ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Общи стандарти    

По силата на Договора за Европейския съюз, Хартата на основни-
те права на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на детето държавите-
членки, ратифицирали тези документи, са задължени да защитават 
правата на всички деца, намиращи се под тяхната юрисдикция без 
дискриминация от какъвто и да е характер. При всяко действие, насо-
чено към децата, търсещи или получили закрила, принципът за най-
добрия интерес на детето трябва да надделява над всякакви други 
съображения. 

Общата европейска система за убежище отделя важно внимание 
на уредбата на стандартите за приемането в държавите-членки на 
лицата, търсещи закрила (кандидати за международна закрила). Една 
от групите със специални нужди сред лицата, търсещи или получили 
закрила са децата, а сред тях особено уязвима е групата на непридруже-
ните деца.

По отношение на придружените деца, търсещи или получили 
закрила се въвежда като правило осигуряване на условия на приемане, 
които да гарантират стандарт на живот, подходящ за физическото, 
умственото, духовното, моралното и социалното развитие на ненавър-
шилите пълнолетие деца. Държавните органи са задължени да отделят 
особено внимание и да извършват индивидуална преценка във всеки 
един случай, свързан с дете, търсещо закрила.

При настаняване, децата следва да бъдат заедно със своите роди-
тели, със своите ненавършили пълнолетие и несключили брак братя и 
сестри или да бъдат настанявани заедно с пълнолетното лице, което 
отговаря за тях съгласно закона или обичая, но последното - при усло-

ЧАСТ ІI. 
СТРАТЕГИЧЕСКА ОБЛАСТ НА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО:
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вие, че не противоречи на неговия интерес. Условията на прием, които 
държавата осигурява, трябва да дават възможност на децата, търсещи 
или получили закрила на достъп до дейности за свободното време, 
игри и развлекателни дейности, подходящи за възрастта им, включи-
телно и дейности на открито, които да са осигурени в центровете за 
настаняване.  При случаите на деца, които са били жертви на каквато и 
да е форма на злоупотреба, небрежност, експлоатация, мъчение, 
жестоко, нечовешко или унизително отношение или при деца, които 
бягат от въоръжен конфликт, приемащата държава трябва да гаранти-
ра услуги за рехабилитация и подходящи грижи за душевното здраве, 
включително достъп до квалифицирана помощ, ако това е необходимо 
(член 23 от Приемателната директива). 

Относно условията на приемане на непридружените деца, 
търсещи или получили закрила, първото и най-важно правило касае 
назначаването на представител като единствената ефективна гаран-
ция за полагане на дължимата грижа и охрана на интересите на тези 
деца. Представителите заместват липсващата родителска грижа и 
поради това европейските минимални стандарти по приемане 
изискват от държавите-членки да вземат веднага щом е възможно 
всички необходими мерки, за да гарантират че на непридруженото 
дете е назначен представител, който да го представлява, наставлява и 
да му помага, за да може то да се възползва от правата си и да изпълнява 
задълженията си, произтичащи от неговия особен правен статус на 
дете, търсещо или получило закрила. Освен контрол върху всички 
останали изисквания, на които следва да отговаря представителя и 
върху изпълнението на задълженията, които са му възложени, 
приемащата държава трябва също така редовно да прави оценка на 
действията по представителството, включително да осигури необходи-
мите средства за тези действия. Всички служители, които работят с 
непридружените деца трябва да са преминали през подходящо 
обучение относно техните нужди и трябва да са задължени да спазват 
правилата за поверителност, предвидени по националното право, 
когато става въпрос за информация, която са узнали във връзка с 
тяхната работа. Това обучение следва да е продължаващо и да се 
осигурява на лицата, извършващи представителски функции 
периодично и регулярно.



33

Независимо от осигуреното представителство, приемащата 
държава е длъжна веднага щом това е възможно след подаването на 
молба за закрила да предприеме паралелни действия по издирване на 
родителите или други членове на семейството на непридруженото 
дете и ако това е необходимо - със съдействието на международни или 
други компетентни организации. В случай, че съществува заплаха за 
живота или физическата неприкосновеност на детето или на неговите 
близки роднини, ако те са останали в държавата по произход, 
приемащата държава трябва да осигури събирането, обработването и 
разпространението на информацията за тях да се осъществяват при 
условията на поверителност, за да се избегне заплахата за тяхната 
сигурност (член 24 от Приемателната директива).

2. Настаняване

По силата на Конвенцията на ООН за правата на детето и други 
международни и национални документи за правата на децата и 
бежанците, децата, търсещи или получили закрила, имат право на 
достоен жизнен стандарт и достъп до подходящи жилищни условия. 

Към настоящия момент в законодателството на Република Бълга-
рия е транспонирана Директива 2003/9/ЕО на Съвета от 27 януари  
2003 г. относно минималните норми за приемане в държавите-членки 
на лица търсещи убежище, съгласно която държавите-членки са длъж-
ни да гарантират материални условия за прием, включващи жилище, 
храна, облекло и други.

2.1. Общи правила и практика

Законът за убежището и бежанците (ЗУБ) гарантира правото на 
подслон и храна на лицата, търсещи закрила по време на производст-
вото за получаване на статут (чл. 29, ал. 1, т. 2 от ЗУБ). Лицата, търсещи 
закрила се настаняват от Държавната агенция за бежанците в транзи-
тен или регистрационно-приемателен център, или в друго място за 
подслон след преценка на тяхното здравословно състояние, семейно и 
материално положение.

Поради многократното увеличаване на броя на лицата, търсещи 
закрила през 2013 г. страната ни беше изправена пред предизвика-
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телство да увеличи капацитета на съществуващите центрове за наста-
няване. От гледна точка на условията за настаняване предизвикателст-
вата бяха в няколко насоки:

- спешно намиране на сгради, в които да бъдат настанени 
хилядите лица, търсещи закрила, много от които жени и деца;

- преодоляване на нагласите на местното население към 
настаняването на лица, търсещи закрила;

- ремонт на сградния фонд;

- обзавеждане с най-необходимото – легла, спални завивки, 
други необходими консумативи;

- спешно увеличаване на персонала на териториалните 
поделения.

Капацитетът на центровете се оказа недостатъчен, а битовите и 
санитарно-хигиенните условия, при които живееха повечето лица, 
търсещи закрила, включително и децата до началото на 2014 г. не 
отговаряха на минималните стандарти. Изхранването в повечето 
центрове до месец февруари 2014 г. не беше поето от държавата, a 
доставките на храна зависеха изцяло от ВКБООН, БЧК, други 
организации и частни дарители.

Поради лошите условия в центровете за приемане и настаня-
ване на лица, търсещи закрила, годишната програма за 2013 г. на 
Европейския бежански фонд беше ревизирана в края на миналата 
година със Спешни мерки и бяха отпуснати средства за подобряване 
на материалната база. В резултат на извършените ремонтни дей-
ности за разширяване и подобряване на капацитета, материалните 
условия за прием към месец юни 2014 г. са значително подобрени и 
отговарят на минималните стандарти.

Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 1 – 4 от Устройствения правилник на ДАБ 
при МС (обн. ДВ. бр. 34 от 1 Април 2008 г., … посл. изм. и доп. ДВ. бр. 78 
от 19 Септември 2014 г.) агенцията разполага с четири териториални 
поделения за настаняване на лица, търсещи закрила, с общ капацитет 

66000 места : 

6  По данни на ДАБ при МС, публикувани на http://www.aref.government.bg/?cat=8
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n Транзитен център (ТЦ) - с. Пъстрогор, община Свиленград, 
област Хасково - капацитет 300 места;

n Регистрационно-приемателен център (РПЦ) – Харманли, 
област Хасково – капацитет 3 340 места; 

n Регистрационно-приемателен център – с. Баня, община Нова 
Загора – капацитет 150 места;

n Регистрационно-приемателен център (РПЦ) – София със 
следните бази в:

- район „Овча купел“ - капацитет 860 места;
- район „Кремиковци“, кв. „Враждебна“ – капацитет 300 

места;
- район „Сердика“, местност „Военна рампа - Изток“ - с 

капацитет 700 места;
- с. Ковачевци, област Перник – капацитет 350 места (по 

данни на ДАБ при МС  е преустановено настаняването и 
търсещите закрила са пренасочени към други бази).

В транзитния център се извършва регистрация, настаняване, 
медицинско изследване и провеждане на производство за определяне 
на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне 
на статут, както и на ускорено производство за чужденци, търсещи 
закрила. 

Регистрационно-приемателните центрове са териториални 
поделения на агенцията за регистрация, настаняване, медицинско 
изследване, социално и медицинско подпомагане и провеждане на 
производство за определяне на държавата, компетентна за разглежда-
не на молбата за предоставяне на статут, и на производство за 
предоставяне на статут на чужденци. 

Търсещите закрила, които са настанени в центровете на ДАБ 
имат право на месечна помощ за храна в размер на 65 лв., която се 
отпуска и за всяко едно от техните деца. От месец февруари 2014 г. ДАБ 
осигурява във всички центрове топла храна два пъти дневно и 
предоставя месечна парична помощ за храна на настанените чужден-
ци, търсещи закрила, като по този начин се спазват минималните 
стандарти (определени в член 13, параграф 2 от Директива 
2003/9/ЕО), съгласно които държавите-членки взимат мерки, свързани 
с материалните условия на приемане, които дават възможност да се 



36

гарантира жизнено равнище, подходящо за здравето и да осигурят 
прехраната на лицето, търсещо закрила. 

Лицата, търсещи закрила, които разполагат със средства за 
покриване на основните си жизнени потребности, могат да получат 
разрешение за настаняване за своя сметка, на избран от тях адрес, 
докато тече производството по предоставяне на статут. Съгласно чл. 29, 
ал. 6 от ЗУБ лицата, избрали възможността да живеят на външен адрес, 
нямат право на финансова и материална помощ от ДАБ. Те имат право:

- да останат на територията на страната и да получат регистра-
ционна карта; 

- на преводач или тълковник; 

- на психологическа помощ;

- на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и 
безплатно ползване на медицинско обслужване при условията и по 
реда за българските граждани.

При посещения в домовете на търсещите закрила, които 
пребивават извън центровете на Държавната агенция за бежанците, се 
установява, че децата често живеят в претъпкани стаи, без лично 
пространство и без достатъчно храна. За много от семействата, които 
първоначално са заявили, че разполагат със средства, се оказва 
непосилно, месеци наред, да се справят сами с изхранването и грижите 
за децата си и те желаят да бъдат настанени в центровете. В Закона за 
убежището и бежанците не е предвидена възможност, лица, които 
първоначално са заявили, че разполагат със средства и са били 
настанени на външни адреси, при промяна на тяхното здравослов-
но състояние, семейно и материално положение да могат да подадат 
молба за пренастаняване в центровете на агенцията.

От голямо значение за лицата и семействата, живеещи на 
външни адреси, е хуманитарната помощ и подкрепа от Бежанско-
мигрантската служба при БЧК, други хуманитарни организации и 
доброволци, както и помощта на социалните медиатори от Съвета на 
жените-бежанки, които извършват домашни посещения и оказват 
съдействие  на търсещите закрила и децата им. 
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2.2. Особености на режима на настаняване на непридружените 
деца

През последната година се наблюдава увеличаване на броя на 
непридружените деца, които търсят закрила в България. Към края на 
декември 2013 г. общо 183 непридружени деца са подали молба за 
закрила. Някои от децата бягат от продължаващите конфликти в 
различни части на света, от насилие и преследване, а други търсят 
избавление от бедността, лишенията и трудния живот. Възможно е 
някои от тях да са жертви на трафик и сексуална експлоатация. 
Травмата, която са преживели преди да пристигнат в България, 
трудностите, с които се сблъскват, докато търсят закрила, приспосо-
бяването към новата култура, език и начин на живот оказват огромно 
въздействие върху състоянието им. Тези деца са изключително 
уязвими и е задължение на държавите да направят всичко необходимо, 
за да посрещнат нуждите им. 

С Директива 2011/95/ЕС, Директива 2013/33/ЕС и Директива 
2013/32/ЕС  Европейската комисия предлага по-високи стандарти за 
закрила на непридружените деца, обръщайки особено внимание на 
транспонирането на съответните разпоредби за непридружените де-
ца. Според новите изисквания държавите-членки са задължени да 
правят индивидуални оценки, за да определят специфичните потреб-
ности за настаняване на непридружените деца.

Настаняването на непридружените деца, търсещи закрила или 
след като им е предоставен статут, се подчинява на някои по-
специални правила, които целят да гарантират тяхната сигурност и 
безопасност. Преди всичко, ако съществува такава възможност, евро-
пейските стандарти изискват настаняването им при други пълнолетни 
членове на тяхното семейство доколкото близката семейна среда е по-
подходяща, с оглед на трудностите, стресът и неизвестността, които 
преживяват по време на производството по предоставяне на закрила. 
При липса на такива роднини или близки, европейските правила 
указват да се предприеме настаняване в приемно семейство, и едва ако 
и тази възможност е неприложима в конкретния случай - да се пристъ-
пи към настаняване в центрове за настаняване, специализирани в 
приемането на ненавършили пълнолетие или в други места за настаня-
ване, подходящи за ненавършили пълнолетие деца. Навършилите 16 
години деца или тези над тази възраст могат да бъдат настанени и в 
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центрове за пълнолетни лица, търсещи закрила, ако това не е в про-
тиворечие с конкретните интереси на детето. При всички положения 
се изисква братята и сестрите да не се разделят доколкото това е 
възможно, а промените в мястото на пребиваване на непридружените 
деца да се свежда до минимум.

В националния закон тези възможности са въведени спрямо деца-
та, търсещи или получили закрила. С цел да се обхванат и непридруже-
ните деца, които се ползват от временна закрила бяха предложени 
съответни изменения и допълнения в закона като се измени алинея 4 на 
член 39 от ЗУБ, за да се въведат горепосочените минимални правни 
стандарти.

Във всички горепосочени случаи е налице настаняване извън 
семейството. Предпоставките обаче са различни от уредените в общия 
закон (член 26 и следващите от ЗЗакрД), доколкото при децата, 
търсещи или получили закрила, отсъствието на родителска грижа се 
обуслява от отсъствието на родителите въобще от територията на 
България.  В този смисъл сме изправени пред една специална хипотеза 
за настаняване извън семейството, която не е уредена в общия закон. 
Това обаче не изключва начина и процедурите, по които следва да се 
предприема настаняването на непридружените деца, търсещи или 
получили закрила. Напротив, правилата на общия закон следва 
стриктно да се прилагат и при всеки случай на настаняване на непри-
дружено дете, търсещо или получило закрила, е задължително да се 
следва процедурата по настаняване по административен и съдебен ред 
(съответно, по член 27 или член 28 от Закона за закрила на детето). Така, 
първоначалното настаняване - независимо от мястото (семейство на 
роднини, приемно семейство, специализирана институция) следва 
да се извършва като временно настаняване по административен ред 
със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане" по 
настоящия адрес на детето. В случая, за настоящ адрес на детето 
следва да се приема адреса на териториалното поделение на Държав-
ната агенция за бежанците, където се извършва регистрацията на 
непридруженото дете (по аналогия  с член 84, алинея 2 от ЗУБ).  

Трябва да се има предвид, че настаняването в териториално 
поделение на Държавната агенция за бежанците не представлява 
настаняване в „специализирана институция" по смисъла на общия 
закон (член 35 и §1, точка 10 от ЗЗакрД, или, чл. 173 от СК).  Поради 
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това, директорите на териториалните поделения на ДАБ не се 
явяват настойници, съответно попечители по право на непридруже-
ните деца, търсещи или получили закрила и поради това те не могат 
да ги представляват в производството по оценка на молбата за 
закрила. Освен останалото, това би било и в противоречие със забра-
ната за изпълняване на функциите на представител от  физически 
лица, които са, или потенциално биха могли да бъдат в конфликт на 
интереси с непридруженото дете, доколкото директорите на 
центровете на ДАБ са на прякото подчинение и разпореждане на 
председателя на ДАБ, който е компетентния орган да взема реше-
нията по молбите за закрила на непридружените деца.

Регистрационно-приемателния център в с. Баня e определен за 
център за настаняване на уязвими лица, в това число и непридружени 
деца, търсещи закрила. Отдалечеността на центъра в с. Баня от гр. 
София, неговата изолираност, липсата на услуги за психо-социална 
подкрепа и на възможности за интеграция го правят неподходящ за 
настаняване на непридружени деца, търсещи закрила. Поради факта, 
че децата, настанени в с. Баня са откъснати и изолирани от своята 
етническа общност, случаите на бягство сред тях зачестяват. Това ги 
излага на редица рискове като трафик, експлоатация и бездомност.

Както се посочва в резолюцията на Европейския Парламент от 12 
септември 2013 г. относно положението на непридружените малолет-
ни и непълнолетни лица в ЕС „всяко непридружено дете е преди всич-
ко дете, намиращо се в потенциална опасност, и политиките в областта 
на закрилата на децата трябва да бъдат водещи по отношение на тях“. 
Насоките в резолюцията трябва да бъдат приети от държавите-членки 
като „общи минимални стандарти“ и да „адресират всяка стъпка в 
процеса, от пристигане на детето на европейска територия до намира-
нето на дълготрайно решение“ за непридружените деца.

Непридружените деца са деца в риск по смисъла на Закона за 
закрила на детето: намират се в държава, различна от страната им на 
произход, не са придружени от родители или други близки и роднини, 
не говорят езика на страната, в която пристигат, попадат в чужда 
обстановка и обкръжение, отпаднали са от образователната система. 
Предвид разпоредбите на Закона за закрила на детето, при необходи-
мост следва да се прилагат адекватни мерки за закрила и за осигурява-
не на безопасността на всяко дете в риск, което се намира на територия-
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та на Република България. 

В началото на тази година беше създадена работна група към 
ДАЗД за разработване на координационен механизъм за работа с 
непридружени деца, но такъв все още не е разработен. Не съществу-
ва и интегрирана база данни за непридружените непълнолетни ли-
ца между Гранична полиция, Държавна агенция за бежанците, 
Дирекция „Миграция“ - МВР, ДАЗД и МТСП. 

3. Медицинско обслужване и здравно осигуряване 

Достъпът до медицински грижи и услуги е основно човешко пра-
во. Съгласно член 24 от Конвенцията на ООН за правата на детето, 
„Държавите - страни по Конвенцията, признават правото на детето да 
се ползва от най-високия достижим стандарт на здравословно състоя-
ние и от здравните услуги за лечение на заболяванията и за възстановя-
ване на неговото здраве.” 

По силата на Директива 2003/9/ЕО относно условията на прие-
мане държавите-членки гарантират, че лицата, търсещи убежище, 
получават необходимите медицински грижи, които включват най-
малко спешни грижи и основно лечение на болестите. 

В допълнение, Директивата изисква от държавите-членки да 
гарантират, че „малолетните, които са били жертви на всякакви форми 
на злоупотреба, на небрежност, на експлоатация, на мъчение, на 
жестоко, нечовешко и унизително отношение, или на въоръжени 
конфликти, имат достъп до услуги за реадаптация, и гарантират, че са 
предоставени подходящи грижи за душевното здраве, както и достъп 
до квалифицирана помощ, когато това е необходимо.“

Съгласно чл. 29, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за убежището и бежанците, 
децата, търсещи закрила, имат право на здравно осигуряване, 
медицинска помощ и безплатно медицинско обслужване по реда за 
българските граждани, както и на психологическа помощ. Правото им 
на здравно обслужване, възниква от датата на откриване на произ-
водството за предоставяне на статут, а заплащането на здравните 
осигуровки по време на производството се извършва от ДАБ със 
средства от републиканския бюджет. 
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Поради невъзможността на държавата в края на миналата година 
да отговори своевременно на медицинските нужди на децата, търсещи 
закрила, медицинската хуманитарна организация „Лекари без грани-
ци“ (на френски Médecins Sans Frontières, MSF) разкри медицински 
кабинети в центровете в гр. Харманли и гр. София - Военна Рампа и 
Враждебна. Помощта, която организацията оказа, беше от изключи-
телно значение за посрещане на медицинските нужди  на децата. 

Министерството на здравеопазването ревизира плановете на 
регионалните здравни инспекции за действие при временна закрила и 
предостави имунизации на всички деца, търсещи закрила, до 15 
годишна възраст, които нямаха документи за извършени профилак-
тични имунизации, с ваксина срещу дифтерия, тетанус, полиомиелит, 
хемофилус инфлуенце тип Б според възрастта и срещу морбили, 
паротит и рубеола. 

Към настоящия момент в териториалните поделения към ДАБ 
има назначени лекари и медицински сестри, които предоставят 
необходимото медицинско обслужване на децата. Част от медицинс-
ките специалисти говорят арабски език, което улеснява комуникация-
та при медицински прегледи, последващо лечение и наблюдение на 
чужденците, търсещи закрила, които имат здравословни проблеми. По 
данни на ДАБ при МС в центровете са осигурени линейки и фургони, 
които са с медицинска апаратура за оказване на първа помощ. Спешна 
медицинска помощ се предоставя от центровете за спешна медицинска 
помощ, а специализирана медицинска помощ се осъществява в лечеб-
ните заведения за болнична помощ. 

Въпреки, че медицинските нужди на децата, настанени в центро-
вете са посрещнати, поради преживените травмиращи събития, те 
имат необходимост от професионална психологическа и социална 
подкрепа. От такава подкрепа се нуждаят изключително много и 
непридружените деца, за които достъпът до професионална помощ и 
съвет е жизненоважен за тяхното възстановяване. Към момента има 
пропуски в предоставянето на психо-социална подкрепа на децата, 
търсещи закрила.  

За децата, живеещи с родителите си на външни адреси, достъпът 
до медицинско обслужване е затруднен. Невладеенето на български 
език от страна на родители и неразбирането на здравната система 
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водят до трудности при избора на личен лекар. От друга страна много 
педиатри отказват да приемат като пациенти деца, търсещи закрила, 
като сред мотивите посочват невъзможност за комуникация и запълне-
ни пациентски листи. Това води до пречки при здравното обслужване 
на децата и затруднява спазването на схемите по имунизационния им 
календар. При необходимост, ДАБ позволява достъп до медицинските 
кабинети в центровете на търсещите закрила, които живеят на външни 
адреси, но тази практика не е регламентирана. 

Много често родителите споделят, че за тях е трудно, а понякога 
невъзможно, да закупуват предписаните лекарствени средства за 
лечение на децата им. В тези случай се търси решение с помощта на 
хуманитарни организации и дарения, но при голям брой деца тези 
система не е ефективна. 

4. Социално подпомагане 

По време на процедурата за предоставяне на статут родителите 
на непълнолетни деца бежанци, потърсили закрила в Република 
България, получават за тях месечни помощи за храна в същия размер, 
както за възрастни бежанци. Малка част от лицата, търсещи закрила, 
разполагат с допълнителни финансови средства, за да се издържат. Те 
имат право на социално подпомагане по реда и размера, определен за 
българските граждани след извършване на оценка на тяхното здраво-
словно състояние, семейно и материално положение (член 29, алинея 1, 
точка 3 от ЗУБ). Помощите се отпускат от ДАБ при МС след извършва-
не на социално интервю за оценка на индивидуалните нужди на всяко 
лице. Основание за отпускане на еднократна социална помощ, в 
размер до 375 лв., са инцидентно възникнали здравни, битови, образо-
вателни и други жизненоважни потребности на чужденците, търсещи 
закрила. Целта на подпомагането е да осигури закрила на най-
уязвимите групи като малки деца, самотни родители, непридружени 
малолетни и непълнолетни деца и други.

Отпускането на еднократни социални помощи е затруднено, 
поради големия брой чужденци, търсещи закрила и ограничените 
финансови средства.
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5. Образование и обучение по български език

По силата на Конвенцията на ООН за правата на детето, 
Конвенцията на ООН за бежанците от 1951 г. и Хартата на основните 
права на ЕС правото на образование на децата е гарантирано без оглед 
на техния правен статут. Това означава, че всички деца, които се 
намират на територията на Република България, без значение дали са 
търсещи или получили закрила, имат право на равен достъп до 
образование. 

Освен, че образованието е основно право, то е и от изключително 
значение за възстановяването на децата, засегнати от конфликти, и е 
незаменим начин за интеграция на децата, които се намират извън 
държавата си по произход. Качественото образование намалява 
психологическото въздействие на преживяното, предоставя стабил-
ност и структура в живота на децата и възстановява нормалното им 
ежедневие. 

Европейското законодателство в областта на убежището също 
подчертава принципа за недискриминация при достъпа до образо-
вание. 

Съгласно член 10, параграф 2 от Директива 2003/9/ЕО държави-
те-членки са задължени да не отлагат с повече от три месеца, считано 
от датата на подаване на молбата за убежище на малолетния и 
неговите родители, достъпът до образователната система. 

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за убежището и бежанците 
„малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи закрила в 
Република България, имат право на образование и професионално 
обучение при условията и по реда за българските граждани“. Въпреки 
че посоченият текст гарантира равни права на образование на децата, 
търсещи закрила, на практика не може да бъде приложен поради 
нормативни пречки. За да бъдат записани в училище децата, търсещи 
или получили закрила, трябва да са завършили успешно курс по 
български език към ДАБ и да имат документ за завършена степен на 
образование.

Първият проблем е свързан с изискването децата да знаят 
български език, преди да бъдат записани в училище. Задължителното 
обучение по български език до края на 2013 г. се провеждаше единстве-
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но в Интеграционния център в гр. София. От началото на 2014 г., 
поради липса на интеграционна програма, формално обучение по 
български език, организирано от ДАБ, не се предлага в нито един 
център. Обучения по български език понастоящем се провеждат 
единствено от доброволци, а от средата на месец март 2014 г. и от 
Каритас София по проект, финансиран от ВКБООН. 

Курсове по български език за лица, търсещи закрила, които 
живеят на външни адреси, се организират от БЧК и се провеждат в 
Информационния център в гр. София, с финансиране от ВКБООН, но 
те не се посещават от деца. Поради липсата на интеграционна програ-
ма, децата, пребиваващи на външни адреси, не получават възможност 
да изучават български език. 

Вторият проблем е изискването на чл. 2, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за народната просвета, съгласно който продължа-
ването на образованието се осъществява въз основа на документ за 
завършен предходен клас или степен на образование. Родителите на 
повечето деца обаче не разполагат с официален документ от страната 
си на произход, който да удостовери завършения клас и степен на 
образование на децата.

Досегашната практика беше след преминаване на курса по 
български език и получаване на удостоверение за владеене на езика 
децата да подават молба за изпит за записване в училище и да се явяват 
на изпит по български език (за деца от първи до трети клас) и по бъл-
гарски език и основни предмети (за деца над трети клас) пред комисия 
от Районния инспекторат по образование – София за определяне на 
клас, в който да бъдат записани да учат. 

Съществуват няколко проблема свързани със съществуващата до 
сега практика: 

n липсва валидна законова уредба, тъй като ползваната от 
Регионалните инспекторати по образование (РИО) Наредба № 3 от 
27.07.2000 г. за реда за приемане на деца-бежанци в общинските и 
държавни училища на Република България на практика е отменена 
през 2007 г. чрез изменение на чл. 26, ал. 1 от Закона за убежището и 
бежанците;  

n повечето от децата нямат документи, удостоверяващи завър-
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шен клас или степен на образование в родните им страни;

n не съществуват институционализирани учебни програми и 
образователни изисквания по български език за деца; 

n няма разработени стандартизирани критерии за оценка на 
знанията на децата; 

n курсовете по български език се провеждаха до края на 2013 г. 
единствено в Интеграционния център в гр. София;

n липсват опреснителни курсове по основни предмети и 
включване на терминология, свързана с тях, преди полагането на изпи-
та пред РИО. Това води до слаби резултати на изпита и до записване на 
децата в класове по-ниски с няколко степени от съответстващите за 
възрастта им, което е причина за демотивация и отпадане на децата от 
образователната система;

n липсват спомагателни програми в българските държавни и 
общински училища, съобразени със специфичните нужди на децата, 
търсещи или получили закрила;

n липсата на финансови средства, възрастта на децата, принад-
лежността им към многочленни или непълни семейства се превръщат в 
бариера за интегрирането им в образователната система.

Към настоящия момент изискването на Директива 2003/9/ЕО за 
неотлагане на образованието с повече от три месеца не се спазва и едва 
10 % от децата, търсещи или получили закрила в страната (по данни на 
Министерство на образованието и науката) посещават училище. 
Предвид неработещия механизъм за записване на децата в училище, 
необходима е спешна нормативна промяна, която да гарантира, че 
децата, търсещи или получили закрила, ще могат да се възползват от 
правото си на образование. 

По информация на Министерство на образованието и науката, 
са направени предложения за промяна в Закона за убежището и 
бежанците, които ще разрешат проблема с достъпа до образование. С 
предложените промени, децата, търсещи или получили закрила, ще 
бъдат записвани в клас според възрастта си и без да е задължително да 
имат предварителни познания по български език.
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Съществуват и редица проблеми, свързани с достъпа на децата, 
търсещи или получили закрила, до детските градини, тъй като в 
София и в други по-големи градове има въведен специален ред за 
записване на децата в детските градини (кандидатстване по интеренет 
веднъж годишно) и недостатъчен капацитет.

6. Препоръки и насоки за застъпничество

Ш да се разработи система за наблюдение на положението на 
децата, търсещи закрила, които заедно със своите родители и 
близки, живеят на външни адреси;

Ш да се предвиди правна възможност в ЗУБ, чужденците, търсе-
щи закрила, които първоначално са заявили, че разполагат 
със средства и са били настанени на външни адреси, при 
промяна на тяхното здравословно състояние, семейно и 
материално положение да могат да подадат молба за прена-
станяване в центровете на агенцията.

Ш да се извършват индивидуални оценки на нуждите на непри-
дружените деца, търсещи закрила, свързани със специфич-
ните им потребности - настаняване, осигуряване на дрехи, 
топла храна, здравни грижи, достъп до курсове по български 
език и образование;

Ш да се организират курсове за обучение на служителите в 
териториалните поделения на ДАБ при МС относно специ-
фичните особености на работа с непридружени деца, търсе-
щи или получили закрила;

Ш да се предоставят услуги за психо-социална подкрепа на 
децата, търсещи или получили закрила, и особено на 
непридружените деца;

Ш да се предложи промяна в Закона за семейните помощи за 
деца с оглед гарантирането на равен достъп до семейни 
помощи на чужденците, с предоставен статут на бежанец 
или хуманитарен статут;

Ш да се разработи механизъм за информиране по достъпен 
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начин на чужденците, търсещи закрила относно техните 
здравноосигурителни права и задълженията;

Ш да се включат бежанци и мигранти, които са лекари и 
практикуват медицина в Република България в оказването 
на здравни услуги на децата, търсещи или получили закри-
ла;

Ш да се разработят правила за закупуване на медикаменти или 
за възстановяване на средствата за медикаменти, закупени за 
лечение на деца, търсещи закрила чрез социално подпома-
гане, осигуряване на целево финансиране и други възмож-
ности; 

Ш да се разработи нормативна уредба, регламентираща усло-
вията и реда за включване на децата, търсещи или получили 
закрила в образователната система;  

Ш да се осигури достъп до обучение по български език на деца-
та, търсещи закрила, настанени в териториалните поделе-
ния на ДАБ при МС в цялата страна и за настанените на 
външни адреси;

Ш родителите на деца, търсещи или получили закрила да бъдат 
информирани за възможностите техните деца да изучават 
български език, както и за правата и задълженията за учи-
лищно обучение в Република България;

Ш ДАБ при МС, чрез своите териториални поделения да ин-
формира Регионалните инспекторати по образование за 
децата, в ученическа възраст, настанени в съответното поде-
ление или на адрес в съответното населено място;

Ш да се създаде база данни за децата, търсещи или получили 
закрила, които посещават училище.

Препоръките и насоките за застъпничество, касаят както приема-
нето, така и интеграцията на децата, търсещи или получили закрила. 
За да може децата да се интегрират успешно в Република България, 
трябва да се създадат условия още в процеса на тяхното приемане в 
страната. Предоставянето на достоверна и разбираема информация 
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относно производството за предоставяне на статут, за правата и 
задълженията на търсещите закрила и последващите мерки за инте-
грация на получилите закрила, са в основата на успешната работа с тях. 
Мерките за приемане и интеграция на децата, търсещи или получили 
закрила са тясно свързани с мерките, насочени към техните родители и 
семейства. 

Увеличеният брой на чужденците, търсещи закрила в Република 
България, поставя нови предизвикателства в тяхната интеграция след 
предоставянето на статут на бежанец или хуманитарен статут.

Една от възможностите за прилагането на устойчиви политики в 
областта на интеграцията е разработването на нормативен акт, регла-
ментиращ реда и условията за интеграция на чужденците с предо-
ставена закрила в Република България. Това ще допринесе за точното 
уреждане на правата и задълженията на страните в този процес, както 
и за осигуряване на устойчиво финансиране на дейностите по инте-
грация. 



СОФИЯ, 2014 ГОДИНА

НАСОКИ ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

ДОСТЪП ДО МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА НА
ДЕЦАТА БЕЖАНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


