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I. Използвани съкращения

АСП Агенция за социално подпомагане

ВКБООН Върховният комисариат за бежанците към ООН

ДАБ Държавна агенция за бежанците

ДАЗД Държавна Агенция за закрила на детето 

ДСП Дирекция „Социално подпомагане“ 

ЕКПЧОС Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи

ЕС Европейски съюз

ЗЗДет Закона за закрила на детето 

ЗЛС Закон за лицата и семейството

ЗЧРБ Закон за чужденците в Република България 

ЗУБ Закон за убежището и бежанците

КПД Конвенция на ООН за правата на детето 

МВР Министерство на вътрешните работи 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

НС Народно събрание

ОЗД Отдел „Закрила на детето“ 

РПУ Районно полицейско управление

СДВНЧ Специални домове за временно настаняване на чужденци
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II.Резюме

Непридружено дете чужденец е това дете – малолетно или непълнолетно, което не е придруже-
но от пълнолетно лице, което да отговаря за него по силата на закон или обичай. При предпри-
емането на каквито и да е действия спрямо такова дете следва да се има предвид най-напред 
фактът, че е дете, и то дете в уязвимо положение. Следва да се полагат всички усилия за защита 
на най-добрия му интерес. Позитивно задължение на държавата ни е гарантирането на най-до-
брия интерес на всяко дете, включително и на непридруженото дете бежанец. За да се осигури 
пълноценна оценка на най-добрия интерес на детето, е необходима работеща система за закри-
ла на детето, която да отчита спецификите на неговото положение и да е готова да откликне на 
специфичните му потребности. 

От ключово значение за прилагане на принципите на най-добрия интерес на детето е своевре-
менното идентифициране на едно лице, първо, като дете (ненавършило пълнолетие) и второ, 
като непридружено. По отношение на непридруженото дете не се прилага мярка принудително 
настаняване в специалните домове за временно настаняване. То практически не се разпознава 
като субект на националното ни право, което поражда значителни трудности. Но ако подходим 
към проблема от гледна точка на това, че то първо е дете и после е дете в уязвима ситуация, ще 
установим, че то – независимо от произхода си, начина на достъп до територията на страната ни 
или каквито и да е други белези – е дете в риск, на което се дължи специална закрила по Закона 
за закрила на детето. Преди прилагането на тези норми детето следва да бъде идентифицирано 
като дете, да бъде установено дали е придружено или не. Прегледът на националното законо-
дателство показа, че не са налични норми, които да указват начин на действие в ситуация, в 
която се предполага, че едно лице е дете. Не е налице изискване за специални знания, нито пък 
са налице правила за координация на граничните власти с Дирекциите Социално подпомагане. 
Възможност за създаване на такива се съдържа в чл.6а, ал.4, т.2б „в“ от Закона за закрила на 
детето, като отговорен е министърът на вътрешните работи. 

Установяването на едно лице като дете води до необходимост да бъде гарантирано изслушва-
нето му в съответствие с чл.15 от Закона за закрила на детето. За целта е необходимо да се 
гарантира присъствие на преводач и представител на Дирекция „Социално подпомагане“ във 
всяка административна и съдебна процедура, в която детето е въвлечено и в която се засягат 
негови права и интереси.

При обсъждане на въпросите, свързани с непридружените деца, следва да се отбележи, че не-
зависимо дали търсят закрила или не, те се оказват в положение да не са представлявани и да 
нямат юридическа възможност да направят самостоятелни волеизявления. Налице е празнота 
в закона дори за децата, търсещи закрила. Ето защо е подходящо да се предвиди възможност 
в Закона за убежището и бежанците за лично подаване на молби от непридружени деца, както 
и възможност за бърза реакция на кмета на съответната община, който да назначи временен 
настойник или попечител. И двете възможности изискват законодателни промени (вж. по-долу).
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Един от най-важните принципи на закрилата на детето е гарантираното му право да бъде изслу-
шано и чуто, неговото мнение, желания и предпочитания да бъдат взети предвид при решаване 
на въпросите, които го засягат. Това е принцип на националното ни право, който изцяло корес-
пондира с международноправните актове за закрила на детето. Личното и непосредствено из-
слушване на детето е задължително, ако то е навършило 10 години, а под тази възраст неговото 
мнение се взема от социален работник или психолог. 

При прегледа на законодателството не се установи наличие на правила, гарантиращи спазване-
то на този принцип. 

Запълването на така очертаните празнини е възможно чрез приемане на подзаконов нормативен 
акт, иницииран съвместно от министъра на вътрешните работи и министъра на труда и социал-
ната политика.

Непридружените деца, които не търсят международна закрила, са в най-голяма степен нераз-
познаваеми от правната ни система. Няма специален ред за осигуряване на тяхното предста-
вителство, нито пък специални правила за закрила. Така те попадат в общите норми на Закона 
за закрила на детето. Спрямо тях може да бъде приложена полицейска закрила и след това да 
бъдат настанени по спешност в специализирана услуга. За целта обаче дирекциите „Социално 
подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане на Министерството на труда и социална-
та политика следва да разпознаят себе си като ключови фигури в осигуряване на закрилата на 
тези деца и в партньорство с останалите ведомства да изградят работеща мрежа за закрила, 
като включително бъде създадена специфична услуга, която да отговаря на потребностите на 
непридружените деца (вж. по-долу). Налице е необходимост от предприемане на няколко ключо-
ви промени на законодателно равнище и в практиките, за да се постигне закрила на най-добрия 
интерес на децата. Налице е необходимост също така за промяна на Семейния кодекс, Закона 
за здравното осигуряване, създаване на методика за специализирана услуга, която да гарантира 
на непридружените деца грижа за тяхното непосредствено оцеляване и защита от рисковете, на 
които има вероятност да са подложени, да гарантира процес на интеграция и защита на основ-
ните им права.
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III. Понятия и общи принципи

Непридружено дете мигрант

Националното законодателство не съдържа обща легална дефиниция за непридружено дете 
чужденец.

Такава дефиниция съществува в бежанското законодателство. Съгласно пар. 1 т.4 от Допълни-
телните разпоредби на Закона за убежището и бежанците (ЗУБ) „Непридружен“ е този малоле-
тен или непълнолетен чужденец, който се намира на територията на Република България 
и не е придружен от свой родител или друго пълнолетно лице, което отговаря за него по 
силата на закон или обичай.

Съгласно чл.12 от Женевската конвенция за статута на бежанците на ООН от 1951 г. личният 
статут на бежанеца се определя от законите на страната по неговото/нейното местоживеене 
или – при липса на местоживеене – от законите на страната на неговото пребиваване. За цели-
те на настоящия анализ под малолетен и непълнолетен ще разбираме определенията, които 
дава Законът за лицата и семейството (ЗЛС) в чл.3 и чл.4, а именно: малолетни са лицата, 
ненавършили 14 г., а непълнолетни – лицата на възраст между 14 и 18 г. И двете категории 
лица се определят като „деца“. Тези уточнения са важни с оглед на използваните по-долу раз-
граничения, както и с оглед на специалната закрила, гарантирана на децата от националното 
и международното законодателство. 

Определението, което срещаме в директивите на Европейския съюз (ЕС) за непридружено дете, 
макар и в контекста на бежанското законодателство, е следното: „непридружен ненавършил пъл-
нолетие“ означава ненавършил пълнолетие, който пристига на територията на държавите 
членки, без да е придружаван от пълнолетно лице, отговорно за него съгласно правото или 
практиката на съответната държава членка, докато грижата за него не бъде реално поета 
от такова лице; включва се също и ненавършил пълнолетие, който е оставен непридружен 
след влизането му на територията на държавите членки.“

При анализ на правната рамка се установява липсата на ясно понятие в националния ни закон, 
отграничаващо непридруженото дете чужденец от всички деца, които са лишени от родителска 
грижа по една или друга причина – родителите им са неизвестни, с неизвестно местоположение, 
не полагат грижи за детето си по друга причина и чието положение е донякъде (но не напълно) 
уредено в националното ни законодателство. За целите на настоящия анализ ще използваме 
понятието „непридружено дете“ именно в контекста и смисъла на бежанското право, цитирано 
по-горе, като визираме всяко дете чужденец, което пристига на територията на страната ни, без 
да е придружено от възрастен, който по силата на закон или обичай да полага грижи за него, 
без значение дали детето търси или не международна закрила. За разлика от децата, които са 
лишени от родителска грижа за територията на страната ни, такова дете идва от съвършено друг 
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културен контекст, най-вероятно е преживяло травматични събития, поради които по обективни и 
психологически причини не е в състояние да комуникира незабавно с властите. Налице е и ези-
кова бариера, неяснота относно идентичността на детето, неговата възраст, принадлежност към 
семейство или група и т.н. Всичко това води до необходимостта неговият статут да бъде изведен 
като специфичен такъв, разграничен от статута на други деца, които в рамките на националната 
система на взаимоотношения и грижи са разпознаваеми като изоставени или лишени от грижи. 
Това се налага с оглед на предотвратяване на всяка пряка и особено непряка дискриминация 
към непридружените деца, тъй като липсата на съобразяване с положението на непридружените 
деца, с бариерите, които те срещат, и прилагането на привидно неутрални разпоредби може да 
ги поставят в риск от нарушаване на основните им човешки права. 

Следва да се отбележи също така, че разделянето на малолетни и непълнолетни касае нацио-
налното ни законодателство и има твърде малко значение за определяне на личния статут на 
детето. В Директивите на Европейския съюз (ЕС) относими към предоставянето на статут на 
бежанец и осигуряването на международна закрила се използва понятието „непридружен нана-
вършил пълнолетие“. Това означава, че от гледна точка на националното ни право съществено 
значение има разпоредбата на чл.2 от ЗЛС, която определя момента на навършване на пъл-
нолетие, а именно – навършване на 18-годишна възраст. В директивите срещаме и понятието 
„непълнолетен“, но изхождайки от общото определение, цитирано по-горе, и като имаме предвид 
липсата на разделение на децата на „малолетни“ и „непълнолетни“ в европейското законодател-
ство, следва да приемем, че под непълнолетни европейският законодател (за разлика от наци-
оналния) има предвид всички деца, които не са навършили пълнолетие и попадат в категорията 
„непълнолетни“. За да избегнем недоразумения, в настоящия анализ ще използваме понятията 
„деца“ и „ненавършили пълнолетие лица“. При цитиране на директиви на ЕС следва да се има 
предвид казаното по-горе. В подкрепа на горното разбиране е и чл.1 от Конвенцията на ООН за 
правата на детето (КПД), съгласно която дете е всяко човешко същество, което не е навършило 
18 г., освен ако според националното му законодателство пълнолетието не настъпва по-рано.

2. Общият принцип на най-добър интерес на детето и приложимостта му 
    в случай на непридружено дете чужденец

Правата на детето и понятието най-добър интерес се разглеждат от Конвенцията на ООН за 
правата на детето. Конвенцията разписва правила и принципи, които са задължителни за ра-
тифициралите я държави (в т.ч. и България).5 Основни принципи, на които следва да се под-
чинява всяка държава при гарантиране на правата на децата на национално ниво, са: закрила 
срещу всички форми на дискриминация,6 гарантиране на най-добрия (най-висшия) интерес 
на детето от всички обществени и частни институции;7 осигуряване на закрила и грижи, необ-
ходими за осигуряване на благосъстоянието на детето;8 гарантиране на стандарти, на които 
да отговарят лицата, натоварени със закрила или грижа за децата;9 създаване на действаща 
система от мерки, които да гарантират на национално ниво, че правата му по конвенцията ще 

5  КПД е ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. , което е обнародвано в ДВ 32/23.04.1991 г. и е в сила за България от 
3.07.1991 г.

6  Чл.2 КПД.
7  Чл.3 т.1 КПД, както и чл.6 КПД, гарантиращ право на живот, оцеляване и развитие.
8  Чл.3 т.2 КПД.
9  Чл.3 т.3 КПД.



бъдат зачетени;10 гарантиране, че детето ще бъде изслушано.11

Наред с КПД следва да се отбележи, че съгласно чл.24 от Хартата на основните права на ЕС 
„децата имат право на закрила и на грижа, необходими за тяхното благосъстояние, и че при 
всички действия, които се предприемат от публичните власти или частни институции по 
отношение на децата, най-добрият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно 
значение.“

Като се има предвид изложеното, всички практики и политики, както и законодателни разреше-
ния, свързани със закрила на правата на децата, следва да са подчинени на горепосочените 
принципи и особено на принципа за най-добър интерес на детето.

В своята съвместна публикация „Здрави и невредими“ от октомври 2014 г. Върховният комиса-
риат за бежанците към ООН (ВКБООН) и УНИЦЕФ12 наблягат на необходимостта от прилагане 
на принципа на най-добрия интерес на детето спрямо непридружените деца, при отчитане на 
необходимостта от намиране на трайни решения. 

Според Наръчника на Агенцията за бежанците при ООН за определяне на най-добрия интерес 
на детето, издадени през май 2008 г.13, определянето на най-добрия интерес представлява „фор-
мален процес със стриктни гаранции, създаден, за да определи съдържанието на понятието 
при вземане на важни решения, които оказват въздействие върху детето“. В този процес 
трябва да бъде намерен начин да се съобрази участието на детето без никаква дискриминация, 
да бъде осигурено участие на отговорни лица с релевантна експертиза, както и да бъде напра-
вена преценка на всички фактори, важни за конкретното дете. Оценката на най-добрия интерес 
на детето предполага наличие на работеща система на закрила на детето, която да има раз-
работени механизми, гарантиращи идентификация на най-добрия интерес на детето. Необходи-
мо е и да са осигурени процедурни гаранции, че този процес ще бъде обективен и съобразен с 
индивидуалността на детето. Това е валидно в особено голяма степен, когато се налага да се 
вземат важни решения със значителен ефект върху детето, като разделяне на детето от неговото 
семейство, определяне на родителски права и попечителска грижа и други подобни. 

При всички случаи на детето следва да бъде осигурена гаранция, че то ще може свободно да 
изрази своята гледна точка и в съответната процедура на тази гледна точка ще бъде придадена 
тежест, като същевременно се вземат предвид възрастта и зрелостта на детето.14

Най-добрият интерес, разбиран в най-широкия му смисъл, означава да се осигури добруването 
на детето. Както и че спрямо него винаги ще бъде гарантиран подход като към дете, независимо 
от възможните различия, свързани с произход, език, националност, социален статус и други. 

10  Чл.4 КПД.
11  Чл.12 КПД.
12  Публикацията е достъпна тук: http://www.unhcr-centraleurope.org/_assets/fi les/unhcr-safe_and_sound-bul.pdf. 
13  Достъпни тук: http://www.unhcr-centraleurope.org/pdf/who-we-help/children/unhcr-guidelines-on-the-best-interest-of-the-child.html
14  Чл.12 КПД.
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По отношение на непридружени деца мигранти определящо значение има Общ коментар № 6 
(2005) на Комитета на ООН за правата на детето относно третирането на непридружени деца и 
отделени от семействата си деца извън държавата им по произход.15

Когато се касае за непридружени деца чужденци, държавните органи са изправени пред необхо-
димостта да оценят най-добрия интерес на детето както от гледна точка на дългосрочното раз-
решаване на проблемите, свързани с неговия статут и представителство, така и с осигуряване на 
краткосрочна и/или дългосрочна грижа.

Паралелно с това зачитането на най-добрия интерес на детето изисква безусловно зачитане 
на неговите фундаментални права и гарантиране на тяхното спазване. Това е невъзможно без 
отчитане на особената уязвимост на непридружените деца, произтичащо от обстоятелството, че 
се намират в чужда за тях държава, без познания за езика, държавните органи и процедурите, 
които се следват, както и правата им в тези процедури. Техният статут изправя държавата пред 
задължението, произхождащо както от КПД, така и от други международноправни инструменти 
(като Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи – ЕКПЧОС– 
и други специфични международноправни инструменти за закрила на права на деца в уязвима 
ситуация), да осигури алтернативна грижа за детето и специфична закрила.

На национално ниво зачитането на най-добрия интерес на детето е прогласено в чл.3 т.3 от За-
кона за закрила на детето (ЗЗДет). Съгласно пар.1 т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗЗДет 
най-добрият интерес на детето се определя при преценка на:

а) желанията и чувствата на детето;

б) физическите, психическите и емоционалните потребности на детето;

в) възрастта, пола, миналото и други характеристики на детето;

г) опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде 
причинена;

д) способността на родителите да се грижат за детето;

е) последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата;

ж) други обстоятелства, имащи отношение към детето.

Следователно при разглеждане на всички въпроси, касаещи статута и грижата за непридружени 
деца на територията на страната ни, всички държавни и общински органи, както и недържав-
ни (например неправителствени) организации, лица и структури, следва да разглеждат всяка 
норма, политика и практика през призмата на грижата за най-добрия интерес на детето, така 
както той е определен от КПД и другите релевантни международни актове и от гледна точка на 
националното ни право. При това, като се има предвид нормата на чл.5 ал.4 от Конституцията 
на Република България, следва да се дава приоритет на международните актове, които са рати-
фицирани от страната ни и са публикувани в Държавен вестник винаги, когато е налице проти-
воречие или непълнота в националното законодателство. И доколкото най-висшият интерес на 

15  Committee on the Rights of the Child in its 2005 General Comment No. 6 on the treatment of unaccompanied and separated children 
outside their country of origin, приет на 39 сесия, 17 май-3 юни 2005 г. на Комитета.
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детето изисква то преди всичко да бъде третирано като дете, а едва след това в съответствие 
с особените му характеристики, следва да приемем, че всички норми, принципи на бежанското 
право и политиките за бежанци се съобразяват и прилагат при приоритет на принципите, касае-
щи най-добрия интерес на детето, независимо дали разпоредба в тази връзка е налице или не е 
налице в националното ни законодателство.

Наред с преценката на най-добрия интерес в случаите на непридружено дете чужденец следва 
да се има предвид и това, че то попада в категорията „дете в риск“ по смисъла на пар.1 т.11 от 
Допълнителните разпоредби на ЗЗДет. То по дефиниция е лишено от грижата на пълнолетен 
възрастен (иначе не би било определено като непридружено), като същевременно твърде е въз-
можно то да бъде жертва на форма на злоупотреба и/или насилие, рискът за неговото физическо 
и психическо здраве и за въвличането му в дейности, които ще го поставят в допълнителен риск, 
е по-висок в сравнение с риска при другите деца. В този смисъл при прилагането на съответното 
имиграционно законодателство специалният статут на дете в риск, което националното ни зако-
нодателство дава на дете в неговата ситуация, следва да бъде взет предвид и спрямо него да 
бъдат приложени специалните разпоредби на ЗЗДет, гарантиращи интензивна защита и закрила. 

Съгласно чл.3 ал.1 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), чужденците на тери-
торията на страната ни имат всички права и задължения като българските граждани, с изключе-
ние на онези, за които се изисква българско гражданство. Закрилата на дете в риск и зачитането 
на най-добрия интерес на детето не са обвързани с наличието на българско гражданство, тоест 
ЗЗДет, и особено разпоредбите, касаещи закрила на дете в риск и гарантиране на най-добрия ин-
терес на детето, имат предимство и са приложими при разглеждане на всякакви въпроси, свърза-
ни със статута на непридруженото дете чужденец. В този смисъл е и КПД, която, както вече беше 
отбелязано, има предимство пред националните норми, ако те й противоречат. 
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IV. Непридружените деца в националното 
     законодателство – международноправни 
     и национални аспекти, празнини в закона и 
     противоречия 

1. Идентификация на непридруженото дете – общи положения

1.1. Идентификация на непридружено дете при пресичане на държавната граница16

Съгласно Коментар №6(2005), на непридруженото или разделеното от семейството си дете, за 
което се счита, че е изложено на риск, трябва преди всичко да бъде предоставен достъп до про-
цедури, установени с цел да бъде оценен най-добрият му интерес. Способността да се предос-
тави такава закрила и грижа зависи от бързото насочване и определянето на тези потребности от 
службите за закрила на детето и от предоставяне на достъп на детето до услуги и грижи, които 
кореспондират с неговите потребности.

Според приложимите към случаите на деца бежанци специални разпоредби – а именно чл.4 
ал.4 от ЗУБ, чужденец, който е влязъл не по законоустановения ред в Република България, за да 
поиска закрила, пристигайки направо от територия, където са били застрашени животът и свобо-
дата му, е длъжен да се представи незабавно на компетентните органи и да посочи уважителни 
причини за незаконното си влизане или пребиваване на територията на страната. С влизането 
на територията на страната и заявяване на търсената закрила чужденецът придобива права и 
за него възникват задължения по общия ред.17 Редът за подаване на молбата за закрила е уре-
ден от чл.58 ЗУБ и е свързан с подаване на молба, писмена или устна, до Държавната агенция 
за бежанците или друг държавен орган за закрила. Интерес във връзка с непридружените деца 
представлява разпоредбата на чл.58 ал.6 от ЗУБ, която задължава държавните органи, иденти-
фицирали признаци на потенциално желание на чужденец да потърси международна закрила, 
да му осигурят превод и информация, както и необходимите условия във връзка с идентифици-
раното потенциално желание.

16  Вж. публикацията на ВКБООН и УНИЦЕФ „Здрави и невредими“: „Държавните служители, осъществяващи първоначален 
контакт с детето, може да изпитват трудности при идентифицирането на тези деца, които може да са изложени на 
риск. Някои държави, през които децата минават транзитно на път за други дестинации, отбелязват дилемата, пред 
която са изправени: от една страна, да предоставят достъп до територията на държавата в най-добрия интерес на 
детето и от друга страна, необходимостта да осигуряват ефективен граничен контрол. В Общ коментар №6 към КО-
ОНПД се пояснява, че задълженията на държавите съгласно Конвенцията важат в границите на съответната държава, 
включително по отношение на децата, които попадат под юрисдикцията на държавата, докато се опитват да влязат 
на нейна територия. Много деца отказват регистрация, страхуват се да предоставят точна информация или не жела-
ят да разкрият точно самоличността си поради страх или непознаване на възможностите за закрила. Възможно е да се 
намират под влияние на каналджиите или трафикантите си, да желая да спазят указанията, които родителите са им 
дали при заминаването, или да са под влиянието на общности от търсещи международна закрила лица или незаконни 
имигранти.“

17  Чл.5 ЗУБ.
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Ако детето не бъде идентифицирано като търсещо закрила, то спрямо него би следвало да бъде 
наложена мярка на административна принуда по реда на ЗЧРБ. Ако съществуват пречки за из-
пълнение на мярката (която в случая може да бъде свързана с напускане на страната), детето 
следва да бъде предадено на съответния отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално 
подпомагане“ за прилагане на мерки за закрила по ЗЗДет.18 Спрямо непридружено дете не се 
прилага принудително настаняване.19

Приетото на първо четене изменение на ЗЧРБ по отношение на чл.44 чрез добавяне на нова 
ал.1320 дава възможност за настаняване на деца в специализирани звена на домове за вре-
менно настаняване, като дори да е налице само предположение, че се касае за дете, то следва 
настаняването да се извърши в отделно помещение. Срокът на това настаняване е 30-дневен 
и покрива период на идентификация и установяване на самоличност. Предложеното изменение 
не променя по-долу представеното за необходимостта от създаване на специални правила за 
спазване на правата на непридружени деца мигранти.

И така, националната правна рамка поставя няколко проблема при идентифициране на дете 
чужденец, което е непридружено в рамките на общия имиграционен режим за административен 
контрол на чужденците.

2. Идентифициране като дете, което е непридружено – особени норми

В някои случаи определянето на едно човешко същество като дете е лесно. В други се поставя 
под съмнение поради близка до пълнолетието възраст. При липсата на документи е значително 
затруднено и определянето на детето като непридружено. 

Специалните норми, правила и принципи за закрила на детето, приложени към този проблем, во-
дят до необходимостта от наличие на специални знания у лицата, осъществяващи първия 
контакт с деца чужденци, прекосяващи държавната граница, за които поради липса на доку-
менти или други причини възниква съмнение, че вероятно са непридружени деца. Необходими 
са и специални правила за действие в такава ситуация. Прегледът на националното законода-
телство показва, че и двете не са налични. 

Съгласно чл.6а ал.4 т.2б „в“ от ЗЗДет министърът на вътрешните работи (МВР) „осъществява 
контрол по отношение на преминаването на деца през българската държавна граница“. Как-
во обхваща този контрол е въпрос на тълкуване, за което не може да ни помогне друго, освен 
международните правни актове и стандарти по прилагането им.21 Очевидно нормата касае осъ-
18 Чл.44 ал.9 пр 2 ЗЧРБ.
19 Пак там.
20 Към 4.07.2016 г. законопроектът е приет на първо четене. Приети са 3 отделни законопроекта, по-късно обединени в един, 

достъпен на страницата на Народното събрание (НС) тук: http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42238/
21 Не е налице съдебна практика по цитирания текст, която да касае задълженията на МВР. Налице е само едно решение, което 

обаче касае Министерството на труда и социалната политика (МВР) и неговите задължения. По жалба, свързана с липса на 
равнопоставеност между родители на деца с увреждания и деца без увреждания, Върховният административен съд е поста-
новил решение № 11111/ 30.08.2012 г. по свое адм. дело № 5665/2011 г., с което е потвърдил решение на Комисията за защита 
от дискриминация, с което спрямо МТСП е признато, че е извършена дискриминация поради неизпълнение на общото задъл-
жение на чл.6а ал.4 т.1 от ЗЗДет за осъществяване на ръководство, контрол и др. в рамките на неговите правомощия. 
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ществяването на контрол по спазване на правата на децата в ситуация на преминаване на дър-
жавната граница, поради което следва да се приеме, че този контрол обхваща и непридружените 
деца и идентифицирането им като такива, както и идентифицирането им като търсещи закрила. 
Непридружените деца, както беше изложено по-горе, са деца в риск, като рискът за тях е значи-
телно по-висок, отколкото за всяка друга група лица. Това предполага създаване на специфични 
процедури по установяването им. По отношение на непридружените деца би следвало да се при-
ложат по-високи стандарти за закрила (поради по-високата степен на уязвимост), поради което 
при съмнение за едно дете, че то не е придружено, то би следвало да се третира като такова до 
установяване на обратното. Това означава, че следва незабавно или по най-бързия начин да му 
бъде осигурен представител, който да се грижи за неговите права и интереси. 

Възможностите по сега действащото законодателство са следните:

След идентифицирането на детето като дете и непридружено такова спрямо него следва да се 
приложи мярка за закрила. Мярката за закрила може да бъде по реда на чл.27 от ЗЗДет. чрез 
настаняване с административна заповед в специализирана услуга или институция.22 Тази мярка 
винаги е временна. В едномесечен срок от постановяване на заповедта следва предложението 
за настаняването да се разгледа от съд и да бъде постановено съдебно решение за определяне 
на вида на мярката за закрила и нейната продължителност.23

Друга мярка за закрила е мярката по чл.37 ал.1 ЗЗДет – полицейската закрила. Тя се осъществя-
ва в ситуации, в които е констатирано, че детето е останало без надзор, както и когато е налице 
риск за неговите живот и здраве. Без съмнение тази мярка може и следва да бъде прилагана към 
непридружените деца чужденци и е един бърз и законен начин за осигуряване на първоначална 
закрила на детето.

Правомощията на органите на МВР в случаите на прилагане на чл.37 ЗЗДет са регламентирани 
от Наредба №I-51 от 12.03.2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила 
на детето, издадена от МВР. Мярката се прилага от районните дирекции „Полиция“, столична 
дирекция „Полиция“ и областните дирекции „Полиция“.24 Закрилата се осъществява по искане на 
самото дете, ДСП, родител или лице, което осъществява родителски функции, полицейски орган 
и др.25 Закрилата се осъществява за срок от 48 часа, като е възможна по всяко време на деноно-
щието, без никакви изключения. Заповедта за предоставяне на полицейската закрила се издава 
от началника на съответното районно полицейско управление (РПУ), а в почивни, празнични дни 
и извънработно време – от дежурен в РПУ.26 Детето, спрямо което е предприета мярка за закри-
ла, се настанява в специално помещение на ДСП или РПУ или в специализирана институция за 
деца.27 След изтичане на срока на закрилата грижата за детето се поема от ДСП и приложение 
намират цитираните вече чл.27 и 28 от ЗЗДет, които регламентират административното настаня-
ване, последвано от съдебно настаняване.

22 Мерките за закрила са уредени в чл.26 ЗЗДет. Възможно е и настаняване в приемно семейство, но поради нереалистичността 
на мярката към момента на изготвяне на настоящия текст тя не се обсъжда.

23 Вж. чл.28 ЗЗДет.
24 Вж. чл.2 от Наредбата.
25 Вж. по-подробно чл.5 от Наредбата.
26 Вж. чл.11 от Наредбата.
27 Вж. чл.7 от Наредбата.
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Разбира се, предприемането на всяка от мерките съставлява административна процедура (а 
тази по чл.28 ЗЗДет – съдебна такава), което предполага необходимост от спазване на разпо-
редбата на чл.15 от ЗЗДет. Това означава, че при прилагане на всяка от мерките за закрила на 
детето следва да бъде предоставена реална възможност да изрази своето мнение, желания и 
предпочитания. Това означава, че на всеки етап трябва да е налице възможност за осигуряване 
на обективна подкрепа за детето, най-вече чрез осигуряване на преводач, но и чрез осигуряване 
на информация за смисъла на процедурата и за нейните последици, както и за правилата, които 
се спазват в тази процедура. Детето трябва да бъде информирано по подходящ за възрастта 
и състоянието му начин, на разбираем за него език за правата, които то има, правилата, които 
трябва да спазва, както и за правилата, които трябва да спазват представителите на властта, за 
възможностите му за оплаквания и т.н. 

Прилагането на съществуващите възможности на националното ни право в областта на закрила 
на децата е възможно да доведе до предотвратяване или превенция на задържането/настанява-
нето в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) на децата, иденти-
фицирани като непридружени, в специалните места за настаняване на чужденци, спрямо които 
е предприета мярка на административна принуда, поради незаконното им влизане или пребива-
ване в страната. Вместо това, те ще следва да се насочват към съответната дирекция „Социално 
подпомагане“ за предприемане на мярка за закрила или към полицейски орган, който незабавно 
да им осигури необходимата закрила. 

Пълнотата на настоящия анализ изисква да се съобразим и с изменение на чл.44 от ЗЧРБ и от 
гледна точка на незабавната закрила на непридружените деца. Както беше посочено по-горе, из-
менението предвижда възможност за настаняване на деца в специализирани звена на домове за 
временно настаняване, като при предположение, че се касае за дете, то следва настаняването 
да се извърши в отделно помещение. Срокът на това настаняване е 30-дневен и покрива период 
на идентификация и установяване на самоличност. Това изменение не дава по-добра закрила 
на непридружените деца. Наистина за период от 30 дни ще има къде да бъдат настанени без 
особени усложнения от гледна точка на организацията на настаняването, но не и от гледна точка 
на защита на правата на детето. Непридруженото дете ще продължи да няма представител, все 
така не е гарантирано спазването на правото му по чл.15 ЗЗДет, а достъпът му до правосъдие е 
невъзможен. В този смисъл предложението не е по-добро от сега съществуващите, но неизполз-
вани механизми за защита. То просто удължава срока, в който детето няма да бъде обхванато от 
системата за закрила на детето. 

Ако детето е идентифицирано като непридружено, но то не търси закрила, спрямо него хипотеза-
та на чл.25 ал.1 от ЗУБ остава неприложима. Ако съобразим предложеното изменение на чл.44 
ЗЧРБ чрез допълването му с нова ал. 13, описана по-горе, то тогава всички непридружени 
деца ще се окажат в положение на непредставлявани и без лице, което да волеизявява валидно 
заедно с тях или вместо тях. Един период от 30 дни е вероятно удобен за властите, които трябва 
да установят произхода на детето и неговите намерения. Периодът е и вероятно необходим, но 
това не означава, че детето следва да бъде оставено в ситуация да няма представител и да не 
може да волеизявява. Изменението на ЗЧРБ не дава никакво разрешение на този проблем.

По сега действащото законодателство за периода, ако детето не е идентифицирано като търсе-
що закрила и прилагането на чл.25 ЗУБ или при установяване, че то не търси закрила по ЗУБ, 
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приложение ще намери само ЗЗДет. В този случай детето следва да бъде разглеждано като осо-
бено уязвимо. Спрямо него следва да се предприеме мярка за незабавна закрила, след което 
единствената възможност е то да бъде настанено първо с административна заповед (по реда на 
чл.27 или 37 ЗЗДет) в социална услуга, подходяща за неговата възраст и състояние, в приемно 
семейство или при роднини или близки, ако бъдат идентифицирани такива и ако съществува съ-
ответна услуга. Открит обаче ще остане въпросът с неговото попечителство или настойничество 
и този проблем не може да бъде решен чрез сега действащите норми (тези въпроси ще бъдат 
разгледани по-долу).

Непридруженото дете в периода, в който не му е назначен представител по чл.25 ЗУБ, и детето, 
което не търси закрила по ЗУБ, не се представлява от никого. То не може, според национал-
ното ни законодателство, което е приложимо спрямо него, да извършва каквито и да е правно-
валидни действия, освен дребни сделки за задоволяване на свои непосредствени нужди, и то 
само ако е навършило 14 г. Тези права обаче нямат отношение към търсенето на закрила и 
извършване на всякакви други действия, свързани с осигуряване на място за живеене в преход-
ния етап преди то да бъде предадено на Държавна агенция за бежанците (ДАБ)28 или Дирекция 
„Социално подпомагане“ (ДСП),29 евентуална грижа за негови здравни потребности30 и други. 
Проблематично е дори подаването на молба за закрила, което няма как да се извърши лично от 
дете. Необходима е законодателна промяна в този смисъл, която да гарантира валидността на 
волеизявлението на детето, търсещо закрила.

В тази връзка предложеното допълнение на чл.44 ЗЧРБ внася следните допълнителни пробле-
ми:

Ако детето може да бъде настанено в специално звено на домовете за временно настаняване, 
то може да загуби шанса си да попадне в системата за закрила на детето, тъй като тези домове 
не се разглеждат като места за незабавна закрила на дете в риск и не възникват задължения за 
служителите в тези домове, идентични с тези, които възникват за органа, предприел мярка за 
незабавна закрила, а именно – за уведомяване на съответната ДСП, нито пък са специализирана 
услуга, която да може да осигури необходимата грижа и внимание.

Отделен въпрос е какво се случва с правото на детето да обжалва настаняването, което то би 
имало според предложението за изменение на чл.46а ЗЧРБ, чрез създаване на нова ал.6?31 Това 
право не може да бъде реализирано, доколкото детето не може самостоятелно да упражнява 
права, а настаняването му е извършено именно с цел идентификация и е много вероятно, ако то 
не търси международна закрила, а има статут на незаконно пребиваващ, то да няма дори пред-
ставител по чл.25 ЗУБ.

28 За осъществяване на процедура по чл.58 ал.3 и сл, ЗУБ.
29 По реда на чл. 44 ал.9 пр.2 от ЗЧРБ.
30 Според Закона за здравето медицински интервенции се извършват само след информирано съгласие, което за малолетно 

лице следва да бъде дадено от родител или лице, осъществяващо настойническа функция, или от самото дете, но със съгла-
сието на родител или попечител. Само в случай на непосредствен риск за живота това правило може да бъде заобиколено.

31 Законопроектът е достъпен тук: http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42238/. Относно статута му вж. бележка 16.
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3. Право на детето да бъде изслушано и чуто

Изслушване на детето на етапа на неговото идентифициране като непридружено:

Съгласно чл.15 ал.1 ЗЗДет всяко дете задължително се изслушва, ако е навършило 10 г. Ако 
не е навършило 10 г., съгласно чл.15 ал.2 ЗЗДет то може да бъде изслушано, ако това няма да 
навреди на интересите му. Тази разпоредба кореспондира с чл.12 КПД. При преминаване на 
държавната граница от което и да е дете, независимо дали то е придружено или не, то трябва 
да бъде изслушано, особено ако се касае за дете, търсещо закрила или за което се предполага, 
че може би търси международна закрила. Независимо от наличието или липсата на пълнолетно 
лице, което го придружава, още в момента в който детето стане участник в административна 
процедура, на него следва да му е предоставена горната възможност заедно с всички условия за 
изпълнението й. Това означава, че следва да е осигурен преводач на детето, при това не само 
на етапа на изслушването, а и на един по-ранен етап, в който на детето следва да бъде предос-
тавена предварителна информация относно същността на процедурата, която да му помогне да 
формира мнението си, както и информация за последиците от процедурата.32 Тази информация, 
освен на езика, който говори детето, трябва да му бъде предоставена по начин, съответстващ на 
неговата възраст и зрялост, в подходяща обстановка и в присъствието на социален работник от 
Дирекция „Социално подпомагане“, а при необходимост – и на друг специалист.33

От прегледа на подзаконовите нормативни актове и заповеди не се установи да е установена 
процедура за изпълнение на изискванията за изслушване на детето. Липсата на подобен регла-
мент води до риск от произволно създаване на практики, обслужващи интересите по-скоро на 
служителите и/или съответните звена, отколкото на детето. Освен това, липсата на процедури 
и правила води до висок риск от погрешна интерпретация на ситуацията на детето, на неговото 
действително положение и желания, на рисковете за неговото здраве и благосъстояние. Така то 
лесно може да бъде извадено от групата на особено уязвимите деца и поверено на грижите на 
възрастен, който няма отношение към него като родител или попечител, който да злоупотреби 
със зависимата и практически безпомощна ситуация на детето. Подобна ситуация в никакъв 
случай не може да бъде квалифицирана като съответстваща на най-добрия интерес на детето.

Предложените изменения на ЗЧРБ не променят горните изводи.

4. Грижа за благосъстоянието на детето – идентифициране на потребностите 
от грижа

Принципът на съблюдаване на най-добрия интерес на детето и осигуряване на благосъстояние-
то му на този етап намира израз най-вече в идентифициране на потребността от грижа. 

В Наредба №Із-1201 от 1.06.2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци за организа-

32  Чл.15 ал.3 ЗЗДет.
33  Чл.15 ал.4 ЗЗДет.
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цията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци се предвижда 
медицински преглед, както и при необходимост грижа за хигиената. Това по принцип е добра 
разпоредба от гледна точка на идентифициране на някои нужди на децата. Но както беше споме-
нато, настаняване на непридружени деца в подобни домове не може да има. Остава неразрешен 
въпросът за реда за установяване на техните непосредствени нужди от грижа. Няма правила и 
норми, които да указват кои лица и по какъв начин извършват тази преценка, нито пък бяха иден-
тифицирани на нормативно ниво правила за обучение на лицата, осъществяващи този първи 
контакт с непридружените деца. Хипотетично, доколкото следва да бъде изслушано детето, при 
това в присъствие на представител на Отдел „Закрила на детето“ при съответната ДСП, може да 
се възложи на този социален работник извършване на оценката, включително чрез привличане 
на външни експерти. Доколкото е налице информация за практиките в този етап от приемането 
на непридружено дете на територията на страната, нищо подобно не се случва.

Предложението за изменение на ЗЧРБ дава надежда, че елементарна грижа за децата ще бъде 
осигурена по реда на цитираната по-горе Наредба №Із-1201. При всички случаи обаче дори нас-
таняването в специални домове или техни звена да се окаже възможно, стандартът на цитира-
ната Наредба следва значително да бъде разширен и да се предвиди действителна оценка на 
значително по-широк кръг потребности на децата.

В заключение, от гледна точка на правата на децата, етапът на преминаване на границата, иден-
тифицирането на детето като непридружено и търсещо (или не) закрила до предаването му на 
Държавната агенция за бежанците е най-сериозно неосигурен нормативно. Липсват каквито и да 
е гаранции, че специалните разпоредби на националното и международното право, касаещи за-
щита на основните права на децата, ще бъдат приложени и съобразени. Липсата на нормативно 
разписани процедури създава предпоставки за излагане на непридружените деца на допълни-
телен и неоправдан с нищо риск, пропускат се ценни възможности за полагане на грижа на един 
ранен етап, която грижа би спестила много на децата, а вероятно и на бъдещите полагащи грижа 
за тях. Липсата на такива правила завишава риска от трайни увреждания на детето, от въвли-
чането му в трафик, от излагане на условия и практики, които могат да бъдат определени като 
нечовешки и/или унизителни.

Трябва да се отбележи, че тази липса прозира дори в Националната стратегия в областта на 
миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020, където липсва дори споменаване на необ-
ходимостта от взаимодействие между ГДГП и МТСП по отношение на  непридружените деца. 
Предложените изменения на ЗЧРБ на този етап не дават отговор на поставените проблеми.

5. Предложения за запълване на идентифицираните празнини в 
    законодателството

За изпълнение на позитивните задължения на държавата ни по отношение защита на правата 
на децата и осигуряване на най-добрия интерес на всяко дете е наложително създаването на 
набор от правила, които да подпомагат идентифицирането на непридруженото дете бежанец, 
неговото изслушване, закрила и грижа за непосредствените му потребности още в най-първона-
чалния момент на контакта му с националните служби. Тези правила би следвало да гарантират 
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ефикасно взаимодействие на гранична полиция и отделите „Закрила на детето“ към съответните 
дирекции за социално подпомагане и взаимодействие с външни експерти. С оглед на последно-
то правилата би следвало да бъдат материализирани в нормативен акт (подзаконов), издаден 
(иницииран) съвместно от МВР и Министерството на труда и социалната политика (МТСП), в 
който да бъде ясно регламентирано взаимодействието на двете структури при идентифициране 
на непридружени деца.

С този акт следва да бъде гарантирано:

 осигуряване на преводач на непридруженото дете още от момента на неговото първо съпри-
косновение с представители на властта;

 осигуряване на присъствие на компетентен служител от отдел „Закрила на детето“ (ОЗД) при 
ДСП при изслушването на детето;

 осигуряване на експертна оценка за непосредствената потребност от грижа за детето – здрав-
на, психологическа, емоционална подкрепа, разбиране на особеностите на средата, от която 
идва, и преценка на риска за детето, преценка на естеството на връзката му с възрастните, в 
група с които е пристигнало (ако има такива);

 осигуряване на мерки за защита;

 осигуряване на непосредствена базисна грижа за детето: подслон, храна, медицинска помощ;

 насочване към специализирана услуга.
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V. Непридружени деца, които не търсят убежище 
    и закрила

1. Правно положение и възможни подходи към закрилата на най-добрия 
    интерес

Положението на децата чужденци, които не търсят убежище и закрила, а са пресекли държав-
ната граница по друга причина, се урежда от ЗЧРБ. Като проблематично следва да се изведе 
положението на непридружените деца, влезли в страната незаконно и които не са поискали за-
крила по ЗУБ. Съгласно чл.28 а ЗЧРБ не съставлява проблем положението на непридружените 
деца чужденци, ако те са влезли в страната на законно основание. За тях по силата на чл.28 
ал.2 Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) следва временно да осигури материална 
подкрепа и грижа за задоволяване на основните им жизнени потребности, медицинска помощ и 
попечителство, правна помощ и представителство, възможност за образование и др. до решава-
не на въпроса с тяхното пребиваване в страната (а те имат право да получат статут на постоянно 
пребиваващи) или до уреждане на събирането им със семействата им или настаняване в подхо-
дящи приемни центрове извън територията на България (чл.28а ал.3 ЗЧРБ).

За разлика от тази категория деца онези, които са влезли в страната ни без наличие на законно 
основание, поради факта, че са бежанци, попадат в условията на правен вакуум, ако не търсят 
закрила по ЗУБ. И така, в хипотезата на дете, влязло в страната като бежанец, без да е придру-
жено, следва да се проведе процес на идентифициране. Проблемите и препоръките за този етап 
бяха изложени по-горе и те са валидни изцяло и тук. Какво обаче се случва с това дете, ако то се 
окаже непридружено и при това не търси закрила по ЗУБ? Законодателството ни мълчи по този 
въпрос – статутът на такова дете е изцяло неуреден. 

Ако то е придружено, налице е възможност за настаняването му по реда на чл.44 ал.9 ЗЧРБ 
в специален дом за временно настаняване на чужденци, макар и „по изключение“. Срокът за 
настаняване по чл.44 ал.8 ЗЧРБ е 6-месечен с възможност за продължаване допълнително до 
12 месеца. Придружените деца се настаняват в специални помещения за настаняване на мало-
летни и непълнолетни, като за тях срокът за настаняване е 3 месеца. Органът, издал заповедта 
за настаняване, уведомява съответната ДСП за предприемане на мярка за закрила по реда на 
ЗЗДет.

Нищо подобно не е налично за непридружените деца. За тях няма ред нито за настаняване, 
нито за осигуряване на представителство. Така те се очертават като най-уязвимата група деца 
чужденци. Единствената закрила, на която могат да разчитат, е тази по Закона за закрила на 
детето. Без съмнение непридруженото дете бежанец следва да бъде разглеждано като дете в 
риск34 и спрямо него да се предприеме незабавна полицейска закрила по реда на чл.37 ЗЗДет. 

34 Основанията за предприемане на незабавна полицейска закрила са посочени в чл. 38 ЗЗДет.
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Срокът на тази защита е 48 часа.35 След предприемане на мярката полицейските органи следва 
да уведомят съответната ДСП за предприетата мярка.36 След изтичане на срока на защитата 
отново ДСП следва да предприеме мерки за по-нататъшна грижа за детето. Известно основание 
за това дава разпоредбата на чл.21 ал.1 т.11 ЗЗДет. Наистина, тази разпоредба касае функци-
ите на ДСП и ангажиментите им към деца, нуждаещи се към закрила, като в цитираната норма 
е посочен ангажиментът на ДСП да осигури „незабавна помощ“ на деца в „бедствена ситуация“ 
след изтичане на срока на полицейската закрила. Доколкото няма никаква друга възможност за 
защита на непридружените деца бежанци, следва да се приеме, че именно тези са относимите 
разпоредби, които следва да се приложат, за да се гарантира тяхната закрила и защита на най-
добрия им интерес. 

Както беше казано и по-горе, предложеното изменение на ЗЧРБ изглежда включва във възмож-
ността за настаняване в специалните домове за временно настаняване и непридружени деца, 
които не търсят закрила или не са все още идентифицирани като търсещи закрила. Сериозен 
пропуск на предложената нова ал.13 към чл.44 ЗЧРБ е изискването за незабавно уведомяване 
на съответната ДСП за предприемане на мерки по ЗЗДет. Липсата на такова изискване изолира 
децата от системата за закрила и ги обрича на период от поне 30 календарни дни, в които те 
няма да получат закрила по ЗЗДет. 

2. Необходими законодателни промени и промени в политиките и практиките 
    за запълване на празнината в закона

Прилагането на тези норми, разбира се, поставя отново на дневен ред въпроса с липсата на 
структура, услуга и подготвени кадри, които да са в състояние да приложат нормата по начин, 
който да гарантира защита на най-добрия интерес на детето. 

За да се случи това, следва:

 да са осигурени преводачи;

 да е осигурено обучение по български език за децата бежанци, попадащи в системата на со-
циалното подпомагане;

 да са осигурени експерти, които са в състояние да оценят потребностите от медицинска гри-
жа, психологическа помощ и подкрепа за децата;

 да са осигурени материални условия за подслон, изхранване, поддържане на хигиена, осигу-
ряване на облекло и други базисни потребности на децата за срок, в който те ще пребивават 
на територията на страната;

 да бъде осигурено включване в образователния процес;

 да бъде осигурено настойничество или попечителство (това произхожда и от разпоредбата на 
чл.21 ал.1 т.12 ЗЗДет, като функцията на ДСП се свежда до предложение за назначаване). 

35 Чл. 41 ЗЗДет
36 Чл. 40 т. 2 ЗЗДет.
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Разрешаването на горните въпроси не може да се случи в рамките на сега съществуващите услу-
ги, поддържани от ДСП. Дори след изтичане на срока на незабавната полицейска закрила детето 
да бъде настанено в специализирана институция, отговаряща на възрастта му, там отново ще 
бъде налице, като минимум, бариерата на езика, която ще затрудни, ако не и да направи невъз-
можно, комуникирането с детето по начин, гарантиращ спазването на правата му и закрила на 
най-добрия му интерес. Освен това, детето идва от друга среда, с различна културна традиция. 
Попадането му в институция, където не са налице хора, подготвени да разберат поведението му 
в контекста на тази културна традиция, на преживяното от него, на стреса, на който е било изло-
жено, и най-вероятно на тежките травматични събития, които са белязали пътя му до страната 
ни, в никакъв случай не кореспондира с най-добрия интерес на детето. Това само създава пред-
поставки за ре-травмиране, създава предпоставки за поведение, което няма да е в интерес на 
детето. Самото дете, което не познава културната традиция в страната ни, нито пък има предста-
ва за правната система, нормите на поведение и т.н., е много вероятно да демонстрира непри-
емливо и/или рисково поведение. Това може да бъде преодоляно чрез осигуряване на базисно 
обучение за детето относно правилата, нормите и културните традиции в страната, предложено 
по подходящ начин за неговата възраст, състояние и разбирания.

На фона на така очертаната правна рамка, или по-скоро липсата на такава, практиките да се 
приписва статут „придружено“ на едно дете, което не е такова, „пришиването му“ към случаен 
възрастен и настаняването му в специализираните домове за временно настаняване изглеждат 
неизбежна, логична последица от празнината в закона и в липсата на инициативност от страна 
на МТСП за прилагане на ЗЗДет. Тези практики обаче са укорими и потенциално застрашаващи 
децата, което освен в практически проблем, лесно може да се трансформира в правозащитен 
проблем с широк отзвук. Най-вече тези практики следва да бъдат оценени като несъответни с 
най-добрия интерес на детето и противоречащи на позитивните задължения на държавата ни за 
полагане на грижа за децата, особено за най-уязвимите групи деца, и гарантиране спазването 
на правата им. Изменението на чл.44 ЗЧРБ във вида, в който е предложено и прието на първо 
четене, не подобрява положението на децата.

Възможни действия за разрешаване на проблема:

МТСП (чрез АСП) да разпознае водещата роля на ДСП в случаите на непридружени деца бе-
жанци и да осигури кадрово, финансово и ресурсно изпълнението на тази функция. Един от 
добрите подходи към решаване на тези въпроси би бил създаването на специализирана услу-
га, която да обхване децата мигранти, както понастоящем социалните работници изпълняват 
функциите си по чл.15 ЗЗДет. спрямо децата бежанци в производствата по предоставяне на 
международна закрила. Тази услуга би следвало да има преходен характер и да има задачата 
да се погрижи за непридружените деца за периода от влизането им на територията на страната 
ни до намиране на разрешение за тях, било то събиране със семейството, получаване на ста-
тут, придобиване на основание за легално пребиваване на територията. В някои случаи функ-
циите на една такава услуга биха били изчерпани след подготовка на детето за настаняването 
му в специализирана институция или приемно семейство. Без подобен преходен период обаче 
настаняването на детето в каквато и да е от съществуващите услуги е обречено на провал и ще 
затрудни и ще травмира и двете страни. Не на последно място при предоставяне на една така-
ва услуга следва да се има предвид рискът за децата – да бъде оценяван във всеки конкретен 
случай рискът детето да влезе в контакт с трафиканти, да бъде изложено на риск от насилие 
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или вредно влияние и т.н. и да бъдат предприети мерки тези рискове да бъдат ограничени.

От правна страна, за създаване на такава услуга е достатъчно да се разработи методика. Не 
така стоят обаче нещата по отношение на уреждане статута на непридружените деца и дори на 
достъпа им до една такава услуга. За запълване на празнината в закона следва да се предприе-
мат мерки, като се постигне разрешаване на въпроса за пребиваването на децата на територия-
та на Република България (чрез изменение на ЗЧРБ и постигане на разрешение за пребиваване 
на територията на страната за определен период от време). Едното възможно изменение е чрез 
включването им в кръга деца по чл.28а ЗЧРБ или пък чрез предоставяне на възможност за полу-
чаване на разрешение за пребиваване по реда на чл.22 ал.2 т.3 ЗЧРБ, като процедурата след-
ва да бъде освободена от такси. Най-доброто разрешение би било, разбира се, едно цялостно 
уреждане на статута на тези деца. Това ще означава, че правото ни ги разпознава като специал-
на категория уязвими деца и предвижда подходящ подход за разрешаване на проблемите, които 
възникват по повод изпълнение на позитивните задължения на държавата ни спрямо тях.

От гледна точна на ресурсното и кадровото осигуряване се налага предприемане на действия, 
вкл. и в сътрудничество с неправителствени организации и с общините. 

При преценка на необходимото ресурсно осигуряване, както и с оглед на създаване на специ-
фични правила за ползване на услугата, следва да се има предвид и следното:

Непридружените деца, които не търсят закрила 

 не са здравно осигурени, т.е. за осигуряване на здравната им грижа следва да се разчита на 
платени медицински услуги (не попадат в кръга лица по чл.33 от Закона за здравното осигуря-
ване (ЗЗО). Законодателна промяна в чл.33-34 ЗЗО ще доведе до решаване на проблема);

 не са включени в общообразователната система;

 нямат попечител или настойник и по сега действащото право (към 30.06.2016 г.) такива не мо-
гат да им бъдат назначени. Функция на представител също не може да се осъществи, тъй като 
по реда на чл.25 ЗУБ се назначава представител само на дете, което търси или е получило 
закрила;

- нямат документи за самоличност.

При разкриване на подобна услуга или при използване капацитета на съществуващите услуги 
настаняването на детето в услугата ще следва да се направи по реда на чл.27 от ЗЗДет – по ад-
министративен ред със заповед на директора на съответната ДСП, като това настаняване може 
да бъде за срок до един месец, като в този срок се прави искане на основание чл.27 ал.2 ЗЗДет 
до районния съд. 

И така, в заключение единственият подход, възможен по сега действащото законодателство, към 
непридружените деца чужденци е следният:
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Незабавно след идентифицирането им като непридружени спрямо тях да се предприеме неза-
бавна полицейска закрила. 

След изтичане на срока на закрилата детето да бъде предадено на съответната ДСП, като ди-
ректорът следва да издаде заповед, с която да предприеме мярка за закрила на детето чрез 
настаняването му в условията на заместваща грижа. 

До произнасяне на съда ДСП следва да изпълнява всички функции на настойник и представител 
на детето по силата на чл.137 ал.5 СК. 

От гледна точка на предложеното изменение на чл.44 ЗЧРБ чрез въвеждане на нова ал. 13 
следва – още преди същото да бъде прието – да се обсъди редакция на нормата, като се включи 
задължение за уведомяване на ДСП веднага след като бъдат предприети мерки за настаняване 
на дете в звено на дом за временно настаняване. До намиране на трайно решение за съдбата 
на това дете съответната ДСП следва активно да осигурява подкрепа при изслушване на детето, 
оценка на потребностите му и осигуряване на условия за задоволяването на тези потребности, 
както и за защита на правата и интересите му.
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VI. Проблемът с попечителството/настойничеството 
     на непридруженото дете бежанец

Съгласно чл.153 ал.1 и 2 СК настойничество и попечителство се учредява над малолетни, рес-
пективно непълнолетни, чиито родители са:

 неизвестни;

 починали;

 поставени под пълно запрещение;

 лишени от родителски права.

Чл.173 ал.1 СК предвижда особен случай на настойничество, респективно попечителство, по 
право, в случаите когато родителите на детето са неизвестни, а то е настанено в специализирана 
институция. Веднага трябва да отбележим, че чл.173 ал.1 СК обхваща една много строго огра-
ничена хипотеза, сравнително редките случаи на дете с неизвестни родители, което е настанено 
в институция. Разпоредбата е проблематична дори за този ограничен кръг деца – настойникът, 
респективно попечителят, не подлежат на контрол от органа по настойничеството и попечител-
ството. Известен компромис може да се направи с това, доколкото социалната услуга сама по 
себе си подлежи на контрол от ДАЗД и АСП. Доколко обаче този контрол включва контрол по 
спазване на най-добрия интерес на конкретното дете е под въпрос. 37

Независимо от горните критики към нормата тя не е приложима към обсъжданите случаи на не-
придружените деца чужденци.

На първо място, те не могат да бъдат поставени в категорията на деца с неизвестни родители. 
Фактът, че на българските власти вероятно не са известни имената на родителите на детето, не 
означава, че тези родители са обективно неизвестни. Обратното тълкуване би дало основание 
за необосновано широко тълкуване на нормата. Но дори и това да не е така, нито по чл.153 от 
СК, нито по чл.173 от СК може да бъде назначен попечител или настойник на непридружено дете 
мигрант. 

По отношение на децата, които временно са лишени от родителска грижа, било защото родите-
лите им са в неизвестност или защото не желаят или обективно не са в състояние да упражняват 
родителските си права и задължения, би следвало да се намери ново законодателно решение, 
което ще разреши проблема генерално, а ще бъде и в полза на непридружените деца мигранти.

37 По време на работата върху настоящия текст беше направено предложение за приемане на нов чл.173 а от СК, който да 
разреши проблема с назначаване на настойник или попечител на непридружени деца  бежанци, като функцията на настойник 
бъде възложена на управителя на специализираната институция, където детето е настанено. Намирам предложението за не-
сполучливо и неспособно да разреши проблема. Аргументите за наличие на непренебрежим конфликт на интереси са валидни 
и тук. От друга страна, отново не всички деца ще бъдат обхванати, тъй като не всички ще са настанени в специализирани 
институции, остава необхванат един значителен период от време, който всъщност е решаващ за съдбата на тези деца.
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Подходът при разрешаване на този проблем би могъл да бъде следният: И сега орган по на-
стойничеството и попечителството е кметът на общината. И към момента именно той/тя следва 
да бъде уведомен(а), ако стане известно, че дете се нуждае от назначаване на настойник/попе-
чител. С оглед на това е възможно да се предвиди откриване на административна процедура 
от кмета на съответната община за назначаване на настойник или попечител на дете, което е 
лишено от родителски грижи, включително за непридружено дете. Ръководителят на специали-
зираната институция не е непременно най-добрият избор (и по-скоро не е), тъй като той или тя 
следва да се грижи за интереса на институцията, което в някои случаи може да е в конфликт с 
най-добрия интерес на детето. За това кметът на общината следва да има възможност да избере 
измежду представители на НПО, участници в програми, лица, установили позитивен контакт с 
детето (без да поставят в риск неговия интегритет и безопасност), и т.н. 

Контролът на дейността на настойника или попечителя е възложен на кмета в качеството му на 
орган по настойничеството и попечителството и от този контрол никой настойник или попечител 
не следва да бъде освобождаван.

Посоченият подход ще предостави възможност за гъвкавост и ще обхване случите, които в мо-
мента изглеждат неразрешими.

С оглед пълнота на изложението следва да посочим и разпоредбата на чл.137 СК, която уреж-
да заместващата грижа. В чл.137 ал.1 СК е посочено, че лицата, които се грижат за детето, не 
придобиват родителски права и задължения. Въпреки това, съгласно чл.137 ал.2 СК, те могат да 
предприемат действия за запазване на здравето и живота на децата. 

Едва след като детето е настанено по съдебен ред в условията на заместваща грижа, лицата, 
които полагат тази грижа, могат да извършват определени правни действия за защита на лични-
те права на детето в областта на здравеопазването, образованието, гражданското състояние, за 
издаване на документи за самоличност, след положително становище на ДСП. До този момент 
всички дейности от кръга на посочените по-горе се изпълняват от ДСП според чл.137 ал.5 СК. 
Въпреки тези разпоредби, които дават определени възможности за закрила на най-добрия ин-
терес на непридруженото дете бежанец, остава един период, в който то не е представлявано и 
няма попечител/настойник, както и няма лице, което да упражнява заместваща грижа. За попъл-
ване на тази празнина може да се предприеме посочената по-горе промяна. В подкрепа на това 
предложение е и съществуващата и сега разпоредба на чл.159 СК, съгласно която органът по 
настойничеството и попечителството може да назначи временен настойник или попечител, ако е 
налице подобна спешна необходимост. Органът винаги може да поиска и от ДСП предприемане-
то на подходящи мерки за закрила на съответното дете. Органът, извършвайки мониторинг над 
дейността на настойника/попечителя, винаги може да поиска промяна (чл.160 СК), действията 
му могат да бъдат обжалвани по съдебен ред, вкл. от ДСП (чл.161 СК), да оказва съдействие 
(чл.162 СК).
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VII. Проблеми на етапа, свързан с процедурата по 
       получаване на закрила

На този етап отговорна институция е ДАБ. На детето следва вече да е определен представител 
по реда на чл.25 ал.1 от ЗУБ. На този етап важните въпроси, които трябва да намерят норма-
тивно разрешение и правни гаранции, са: изслушване на детето; гарантиране на участието му 
в процедури и справедлив съдебен процес; осигуряване на неговото благополучие по време на 
процедурата.

И така, на този етап въпросът с представителството би следвало да е решен. Би следвало да е 
определен представител по чл.25 ал.1 от ЗУБ, който има следните задължения спрямо непри-
друженото дете:

1. да се грижи за правните му интереси в производствата по предоставяне на международна 
закрила до тяхното приключване с влязло в сила решение;

2.  да го представлява пред всички административни органи, в т.ч. социални, здравни, образо-
вателни и други институции в Република България, с оглед защита на най-добрия интерес на 
детето;

3.  да изпълнява ролята на процесуален представител във всички производства пред админи-
стративните органи;

4.  да предприема действия за осигуряване на правна помощ.

От формална гледна точка изискването на чл.25 т.1 от Директива 2013/32/ЕС е изпълнено: на 
непридружените непълнолетни се гарантира, че са представлявани и им е оказана помощ, за да 
могат да се възползват от правата си. 

Нормата на чл.25 ал.1 ЗУБ е сравнително нова и не е налице достатъчно практика, която да ни 
ориентира как тя бива прилагана. 

Фактът е обаче, че тя е по-скоро механично и формално пренасяне на понятие от международ-
ното право на национално ниво, без разпоредбата да е осигурена с необходимите правни (а и 
практически) гаранции за изпълнението й. Нормата поражда необходимост от тълкуване, което 
може да бъде нееднозначно. Това поставя в риск децата, засегнати от тази разпоредба и техните 
интереси. 

Съгласно чл.25 т.1 от цитираната по-горе Директива, детето следва да бъде информирано не-
забавно за назначаване на представител. Представителят изпълнява задълженията си в 
съответствие с висшия интерес на детето и притежава необходимите познания. По отно-
шение на тези правила липсва надежден отговор в националната система както на бежанското 
право, така и на закрила на детето.
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Анализът на чл.25 ал.1 ЗУБ показва, че представителят може да е всяко лице от общинската ад-
министрация. Достатъчно е това лице да има качеството на държавен служител, както и да бъде 
специално назначено с посочената функция от кмета на съответната община или оправомощено 
от него лице. Вън от обхвата на закона попада изискването на директивата лицето да притежава 
необходимите познания. Въпрос на тълкуване е дали чл.3 т.6 от ЗЗДет е приложима към избора 
на представител и по какъв начин обвързва кмета или избраното от него лице. 

Съгласно чл.3 т.6 ЗЗДет, един от принципите на закрила на детето е „подбор на лицата, пряко 
ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални 
качества и грижа за тяхната професионална квалификация“.

Общите принципи на закрила на най-добрия интерес на детето изискват да се запълни празни-
ната, оставена от законодателя, като се използва ЗЗДет и КПД. Това означава, че при изпълне-
нието на чл.25 ал.1 ЗУБ кметовете на общините (или оправомощените от тях лица) са длъжни 
да изберат лица, които притежават необходимите качества като личности и професионалисти, 
за да осъществяват представителство на непридружено дете чужденец. Кметовете са длъжни 
да осигурят и професионална квалификация на представителите. Но дори и тълкуван по този 
начин, законът продължава да не дава достатъчно надеждни гаранции на децата. Общите фра-
зи на закона, които са подходящи за въвеждане на един принцип, но са напълно неудачни при 
конструиране на една конкретна правна фигура, каквато е представителят, и изпълването й със 
съдържание не може да се случи без необходимата доза конкретика. 
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VIII. Заключение

В заключение правата на непридружените деца, прекосяващи държавната граница, са в риск, те 
не са защитени.

Липсват законодателни гаранции, правни и фактически възможности за прилагане спрямо тези 
деца дори на основните норми на ЗЗДет, които са добре познати и широко приложими спрямо 
други категории уязвими деца.

Изцяло неосигурено е прилагането на чл.15 ЗЗДет, гарантиращ изслушване и съобразяване с 
мнението на детето. Прилагането на мерки за бърза оценка на необходимата здравна, психо-
логическа и друга грижа е невъзможно. Не е гарантирано, че ще се оцени риска за детето, не е 
гарантирано, че детето няма да бъде изложено на риск от насилие, увреждане, трафик. Няма 
гарантирани и адекватни мерки за защита. Не е осигурена възможност за достъп до правосъдие, 
за адекватно участие в административните процедури, в които детето неизбежно бива въвлече-
но след прекосяване на държавната граница. Достъпът до здравни грижи е невъзможен или про-
блематичен, а грижата за преодоляване на травматичния опит, през който детето е преминало, 
не присъства дори като добро пожелание. 

Фокусът е върху административните процедури, като от този фокус правата на децата се изплъз-
ват или казано направо, напълно отсъстват.
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ІХ. Препоръки

За преодоляване на проблемите, изведени по-горе, са възможни законодателни промени, както 
следва:

1.  Да се създаде легална дефиниция за непридружено дете чужденец, най-подходящо чрез до-
пълнение на ЗЧРБ, както и да се разреши въпросът за пребиваването на децата на територи-
ята на Република България чрез изменение на ЗЧРБ и постигане на разрешение за пребива-
ване на територията на страната за определен период от време чрез включването им в кръга 
деца по чл.28а ЗЧРБ или пък чрез предоставяне на възможност за получаване на разрешение 
за пребиваване по реда на чл.22 ал.2 т.3 ЗЧРБ, като процедурата следва да бъде освободена 
от такси. 

2.  Създаване на нов подзаконов нормативен акт от МВР и МТСП, който да регламентира взаи-
модействието на структурите на двете министерства по отношение на идентифицирането и 
закрилата на непридружените деца. Следва да бъде гарантирано: осигуряване на преводач 
на непридруженото дете още от момента на неговото първо съприкосновение с представители 
на властта; осигуряване на присъствие на компетентен служител от ДСП при изслушването на 
детето; осигуряване на експертна оценка за непосредствената потребност от грижа за детето, 
здравна, психологическа, емоционална подкрепа, разбиране на особеностите на средата, от 
която идва, и преценка на риска за детето, преценка на естеството на връзката му с възраст-
ните, в група с които е пристигнало (ако има такива), осигуряване на мерки за защита, както и 
непосредствена базисна грижа за детето: подслон, храна, медицинска помощ. 

Алтернатива на това предложение е използването на чл.6а ал.4 т.2б. „в“ от ЗЗДет от МВР за 
създаване на Наредба, която да регламентира гарантиране на правата на непридружените деца 
при преминаването им през държавната граница и при първия контакт с националните власти. 

Независимо от горната препоръка удачно би било да се допълни и Наредба №I-51 от 12.03.2001 
г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето, издадена от МВР, като 
в чл.2 да се включи гранична полиция в списъка на органи, предоставящи закрила по тази наред-
ба, за да се избегнат всякакви съмнения и недоразумения относно приложимостта на наредбата 
спрямо непридружените деца. 

3.  По отношение прилагането на чл.15 ЗЗД и гарантиране на детето, че то ще бъде изслушано във 
всяка процедура, която го засяга, и мнението му, желанията и предпочитанията му ще бъдат 
съобразени, както и ще бъде подходящо информирано за целта на процедурата и правата му.

В тази връзка следва да се измени 15 ЗЗДет чрез включване на гаранции, че всяко дете чужде-
нец, вкл. непридруженото, ще получи реален достъп до упражняване на правата си по този текст, 
вкл. ще му е осигурен преводач.
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4.  Да се предвиди в ЗЗДет назначаване на представител на непридружено дете в администра-
тивни и съдебни процедури, ако то няма назначен настойник/попечител или представител по 
друг ред.

5.  Да се допълни СК, като се предвиди специален ред за назначаване на настойник/попечител 
на непридружените деца, вкл. и на временен такъв в случай на неотложна необходимост до 
произнасяне на органа.

6.  Закон за здравното осигуряване – да се предвиди безплатна здравна помощ за непридруже-
ните деца чрез изменение на чл.33-34 ЗЗО.

7.  Да се предвиди възможност в ЗУБ за лично подаване на молби за закрила от дете при спазва-
не на чл.15 ЗЗДет.

8.  АСП да разработи методика за специализирана услуга за непридружени деца, която да включ-
ва осигуряване на преводач, закрила, осигуряване на базисни потребности, обучение по бъл-
гарски език и други необходими умения и т.н.

9.  Да се преразгледа приетото на първо четене предложение за изменение на чл.44 ЗЧРБ, чрез 
въвеждане на нова ал. 13: да се редактира, като се включи задължение за уведомяване на 
ДСП веднага след като бъдат предприети мерки за настаняване на дете в звено на дом за 
временно настаняване. До намиране на трайно решение за съдбата на това дете съответната 
ДСП следва активно да осигурява подкрепа при изслушване на детето, оценка на потребно-
стите му и осигуряване на условия за задоволяването на тези потребности, както и за защита 
на правата и интересите му.
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