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Структура на 
експертната 
среща
•Представяне – 20 минути
•Въведение в проекта – 10 минути
•Национална правна рамка – 20 
минути
•Включване на участниците в 
дейностите по проекта – 10 минути
•Работа в малки групи – 15 минути
•Работа в пленум – 15 минути



Нужди от обучение:

1) Алтернативи на задържането – какво представляват
2) Права на децата (най-добър интерес на детето, право на изслушване и други)
3) Международни и европейски правни стандарти, съдебна практика и добри 

практики относно алтернативи на задържането;
4) Национални правни стандарти, съдебна практика и добри практики относно 

алтернативи на задържането;
5) Обмен на опит между практикуващи експерти – държавни служители, адвокати и 

служители от НПО;
6) Практическа информация относно алтернативни форми на грижа и настаняване 

за деца – приложение на практика и процесуални права на децата;
7) Общуване и работа с деца, подложени на алтернативи на задържането, така че 

правата им да бъдат защитени



Валерия Иларева

Въведение в 
проект CADRE



Магдалена Митева

Национална 
правна рамка



Статистика

Към 24 февруари 2021г. в РПЦ на ДАБ има:

● 0-4г. – 38 деца

● 5-17г. – 224 деца

● Непридружени деца – 135 (14-17г.) и 14 (0-13г.) деца

Подадени молби от непридружени деца:

● За 2020г. – 799 деца (от общо 1125 деца)

● за 2021г. – 123 деца (от общо 167 деца)

Прекратени и спрени производства на деца:

● 2020г. – 274 прекратени  и 328 спрени

● 2021г. - 235 прекратени и 10 спрени

Най- много молби -  Афганистан и Сирия



Представителство

Чл. 7а от ЗЧРБ

● от дирекция "Социално 
подпомагане"

Чл. 25 от ЗУБ

● от адвокат, вписан в 
регистъра за НБПП



Режими за 
задържане на
деца

ЧЛ. 44, АЛ. 9 ОТ ЗЧРБ 

● Забранa за задържането в 
СДВНЧ на непридружени 
малолетни и непълнолетни 
лица.

● До три месеца задържане 
на придружени малолетни и 
непълнолетни.

ЧЛ 45Е ОТ ЗУБ

● Няма изрична забрана за 
задържане на деца.

● могат да бъдат настанени в 
центрове от затворен тип 
само като крайна мярка за 
възможно най-кратък 
срок.

За 2020 г. 512 деца са задържани в СДВНЧ.  Сред тях Българският 
хелзинкски комитет идентифицира 294 непридружени деца, 
включително деца, задържани като „прикачени“ към възрастен или 
погрешно записани като възрастни



Алтернативи на 
имиграционното 
задържане



Чл. 63к 
ППЗЧРБ

● Когато полицейски орган, или органите на дирекция 
"Миграция" установят непридружено дете, то те уведомяват 
дирекция "Социално подпомагане" (ДСП)да го предадат 
незабавно на служител от отдел "Закрила на детето" или на 
директора на дирекцията за предприемане на мярка за 
настаняване извън семейството по реда ЗЗДет. 

● Деца изразили желание да получат международна закрила се 
предават на ръководителите на РПЦ н ДАБ

● 01.01-28.02.2021 г. - Главна дирекция „Гранична полиция“  
уведомяват ДСП за  3 деца

● 01.01-31.12.2020 г. Главна дирекция „Гранична полиция“  -  150; 
Дирекция „Миграция“ - 86



Регуларизация 
чл. 28а ЗЧРБ 

Разрешение за продължително пребиваване може да се издаде 
на:

● непридружени деца (под 18г.) чужденци вкл. изоставени деца 
(до навършване на пълнолетие) 

● не са поискали закрила по ЗУБ или по чиито молби има влезли 
в сила решения за отказ.

Заявление по образец се подава лично и чрез определения му 
представител от ДСП в дирекция "Миграция"  или 
сектори/групи "Миграция" при ОДМВР



Регуларизация 
чл. 28а ЗЧРБ 

Компетентни държавни органи:

● Дирекция "Социално подпомагане“ – мерки по ЗЗДет  до 
окончателното решаване на въпроса за пребиваването

● Директорът на дирекция "Миграция“ – разрешава/отказва 
продължителното пребиваване

След навършване на 18-годишна възраст на чужденците може 
да бъде разрешено продължително пребиваване при наличие 
на хуманитарни причини. 



Мерки по 
Закона за 
закрила на 
детето

ЗЗДет се прилага за всички групи деца.

Настаняване:

● В семейство на роднини или близки;

● в приемно семейство;

● в социална или интегрирана здравно-социална услуга за 
резидентна грижа - Център за настаняване от семеен тип, 
Кризисен център и др.



Мерки по 
Закона за 
закрила на 
детето

Ред за налагане на тези мерки:

● от районен съд по искане на дирекция "Социално 
подпомагане", прокурора или родителя

● временно настаняване по административен ред 



Осиновяване 
по реда на 
Семейния 
кодекс

● В приложното поле на осиновяването попадат и деца 
чужденци с обичайно местопребиваване в  България (чл. 99 
СК и чл. 48, ал. 7 КМЧП)



чл. 29, ал. 10 
от ЗУБ

Непридружените малолетни или непълнолетни деца търсещи 
закрила се настаняват до навършване на пълнолетие в:

● семейство на роднини или при близки, приемно семейство, 
социална или интегрирана здравно-социална услуга за 
резидентна грижа при условията и по реда на ЗЗДет;

● други места за настаняване със специални условия за 
малолетни и непълнолетни лица (РПЦ на ДАБ).



Сигурни зони 
на МОМ за 
непридружен
и деца

● РПЦ Военна рампа

● РПЦ Овча Купел

● 24-часова грижа и специализирани услуги за децата

● не се допускат външни лица



Надежда Калоферова

Дейности по 
проект CADRE



Какво предстои?
✔ Разработка на онлайн информационни модули на 4 различни 

теми

✔ Изготвяне на сайт с ресурси, достъпни на български език

✔ Провеждане на конференции за обмяна на опит между 
експерти от България, Белгия, Италия, Унгария, Полша, Малта, 
Гърция



Работа в групи

1. Подходът, основан на правата с фокус върху 
индивидуалната оценка по време на приложението на 
алтернативи на задържането (от оценката на възрастта и 
вземането на решение до края);

2. Добри практики на алтернативи на задържането при деца;

3. Практически умения и ноу-хау за осигуряване закрилата 
правата на децата, за които се полагат грижи в алтернативи 
на задържането (правосъдие, съобразено с особеностите на 
децата; комуникация, съобразена с особеностите на децата).



Благодарим Ви!

Пишете ни на office@farbg.eu

www.farbg.eu

До нови срещи!

Проект "Алтернативи на задържането на деца в защита на техните права в Европа" (CADRE) е 
финансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз. Съдържанието на тази 
публикация отразява възгледите на Фондация за достъп до права - ФАР и е нейна  отговорност. 
Европейската комисия не поема никаква отговорност за начините, по които може да бъде използвана 
съдържащата се информация.

mailto:office@farbg.eu
http://www.farbg.eu/

