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Предговор
Една от четири регистрирани жертви на трафик на хора в Европейския съюз 
(ЕС) е дете. Момичета и момчета стават жертви на трафик с цел сексуална 
експлоатация, в това число създаването на детска порнография; с цел при-
нудителна просия и престъпни дейности; и други. Те стават жертви на трафик 
към и в рамките на ЕС, а често пъти и в рамките на собствената си държава 
членка. Момичетата са предпочитана цел. Регистрираните деца жертви от ЕС 
са два пъти повече от децата жертви от трети държави.

ЕС и неговите държави членки трябва да зачитат, защитават и насърчават пра-
вото на децата „на закрила и на грижите, необходими за тяхното благоден-
ствие“, съгласно изискванията на член 24 от Хартата на основните права на 
ЕС. Децата продължават да са в центъра на програмата на ЕС за борба с тра-
фика на хора. В правото на ЕС се утвърждава специална закрила за децата — 
жертви на трафик, независимо от тяхното гражданство или статут, включи-
телно индивидуален подход към услугите за подкрепа и по-висока степен на 
защита в рамките на наказателното производство. Този съобразен с детето 
подход е разработен в редица програми в областта на политиката, насочени 
към осигуряване на по-добра закрила и рехабилитация на децата.

В своето съобщение от 2017 г. „Засилване на действията на ЕС срещу тра-
фика на хора“ Европейската комисия поема ангажимент да оказва подкрепа 
на всички практикуващи и на органите в държавите — членки на ЕС, в тех-
ните решаващи съвместни усилия. Тясното сътрудничество на всички рав-
нища — национално и транснационално — е ключово за защитата на правата 
на децата и за осигуряването на подходящи за тяхната възраст и пол помощ 
и подкрепа, включително във връзка с грижи, здравеопазване и образование.

Приоритет на ЕС, съгласно съобщението от 2017 г., е да се гарантира, че всички 
жертви се идентифицират и имат достъп до подходяща помощ и закрила. 
Крайната цел, разбира се, е да се предотврати изобщо извършването на прес-
тъплението. Това изисква да се види, да се признае и да се говори за това, 
което често остава неизказано. Целта на настоящото ръководство е именно 
тази.

Децата са особено уязвими. Уязвимостта обаче не води сама по себе си до 
трафик. Трафикът на хора се захранва от голямата печалба, която генерира, 
както и от търсенето на услугите, които се изискват от жертвите. Към днешна 
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дата много момичета и момчета в ЕС са използвани като стока — често пред 
очите на всички. Това носи печалба за много участници както в законните, 
така и в незаконните сектори. Ето защо промяната на тази ужасяваща реал-
ност трябва да включва противодействие на културата на безнаказаност, като 
виновниците, експлоататорите и потребителите/насилниците бъдат изпра-
вени пред правосъдието.

Агенцията на ЕС за основните права разработи настоящото ръководство 
в тясно сътрудничество с Европейската комисия, в рамките на мандата на 
координатора на ЕС за борбата с трафика на хора. Ръководството има за 
цел да допринесе за определените в съобщението от 2017 г. „Засилване на 
действията на ЕС срещу трафика на хора“ жизненоважни цели, в съответ-
ствие с ангажиментите в Съвместната декларация на агенциите на ЕС от 
2018 г. за поемане на ангажимент за борба с трафика на хора, подписана от 
десет агенции на ЕС. Съвместната работа за премахване на това престъпление 
и гарантиране на упражняването на правата на жертвите продължава да бъде 
наша основна отговорност. Ние дължим това на жертвите.

Dr. Myria Vassiliadou Michael O’Flaherty
Координатор на ЕС Директор на Агенцията на 
за борбата с трафика на хора Европейския съюз за основните права
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Как да се използва настоящото ръководство
Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) разработи настоящото 
ръководство в сътрудничество със службата на координатора на ЕС за борбата 
с трафика на хора към Европейската комисия. С ръководството се осъществяват 
действия, определени в Съобщението от декември 2017 г. относно засилването 
на действията на ЕС срещу трафика на хора, като се основава на и доразвива 
принципите, посочени в съвместната декларация за борба с трафика на хора, 
подписана от десет агенции на ЕС през 2018 г.

FRA събра информация за практиките на държавите — членки на ЕС, и обсъди 
получените резултати с група експерти. Тези дискусии доведоха до установява-
нето на ключови области, за които биха могли да се изготвят по-структурирани 
насоки. Впоследствие, въз основа на предложените от експертите препоръки, 
FRA разработи основните елементи на представеното по-долу ръководство. 
Качеството му беше оценено по време на втората среща на експертите, прове-
дена  през ноември 2018 г. в Хага, домакин на която беше Евроюст. Експертите 
включваха съдии, прокурори и  представители на централните органи по 
Регламент „Брюксел IIа“, както и заинтересовани страни от гражданското общес-
тво, международни организации, Евроюст, Европол и Европейската комисия. 
В цялостния процес беше взет предвид допълнителен принос, включително от 
целево искане към платформата на гражданското общество на ЕС и електронната 
платформа срещу трафика на хора, както и от заинтересовани страни, работещи 
в областта на правата на детето.

Ръководството е насочено към специалисти, които е възможно да влязат 
в пряк контакт с деца, лишени от родителски грижи и нуждаещи се от закрила 
в рамките на държава — членка на Европейския съюз (ЕС), различна от тяхната 
собствена, включително деца — жертви на трафик. Обикновено тези деца са 
граждани на държава — членка на ЕС, и поради това имат правото на свободно 
движение в рамките на Европейския съюз.

Специалистите, за които настоящото ръководство би било полезно, включват 
правоприлагащите органи, социалните работници, здравните специалисти, слу-
жителите, отговарящи за закрила на детето, настойниците, съдии и адвокати, 
организациите на гражданското общество, работещи в областта на закрилата на 
детето, служителите на консулски служби или служители на централни органи, 
определени по силата на Регламент „Брюксел IIа“ (Регламент (ЕО) № 2201/2003 
на Съвета), както и други, които е възможно да влязат в контакт с деца, станали 
жертва на трафик на хора. С настоящото ръководство ще бъде оказана подкрепа 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:52017DC0728
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:52017DC0728
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и на участващите в работата по законите, процедурите и протоколите и/или 
в разработването на рамки за сътрудничество в дадена държава членка или 
между различни държави — членки на ЕС.

В него се вземат предвид задачите и отговорностите на редица участници. Също 
така в него се предлага начин за подобряване на сътрудничеството в рамките 
на дадена държава — членка на ЕС, както и сред различните държави — членки 
на ЕС. Освен това се посочва и подкрепата, която може да бъде предоставена 
от агенциите на ЕС.

Настоящото ръководство е разделено на две части. Във въведението са ра-
зяснени обхватът и целта на ръководството.

 • В част 1 се определя съответната правна рамка, с която се урежда закри-
лата на деца, които са лишени от родителски грижи и/или имат нужда 
от закрила в  рамките на държава  — членка на ЕС, различна от тяхната 
собствена, включително деца — жертви на трафик. Изброяват се четирите 
основни принципа за закрила на детето, произтичащи от Конвенцията на 
Обединените нации за правата на детето. В  тази част се подчертава, че 
мерките, предприети за закрила на детето, които са обхванати от насто-
ящото ръководство, трябва да бъдат неразделна част от националната сис-
тема за закрила на детето. В част 1 се предоставят общи насоки, с които се 
очертават действията, включени в част 2.

 • В част 2 е изложена същността на настоящото ръководство. С включените 
в част 2 десет действия се дават практически предложения, за да се отго-
вори на нуждата на тези деца от закрила от момента на тяхното иден-
тифициране до прилагането на трайно решение и  наблюдението върху 
осъществяването му.

В ръководството се съдържат редица текстови полета, включващи:

•• ••Цитати: цитати от правни документи или документи в  областта на 
политиката.

•• ••Ако желаете да научите повече: материали или проучвания за допъл-
нителна информация.

•• ••Практически инструменти: практически средства като наръчници, кон-
тролни списъци или подобни на тях.
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В приложенията можете да намерите допълнителни източници, включително 
референтни материали, литература, списъци с данни за контакт и преглед 
на отговорностите на различните органи и физически лица на равнището 
на държава членка.

Ключова терминология
Дете: „дете“ означава „всяко лице на възраст под 18 години“.

Източник: член 2, параграф 6 от Директивата на ЕС за борба с тра-
фика на хора (2011/36/ЕС); вж. също член 1 от Конвенцията на Обеди-
нените нации за правата на детето.

Презумпция за детство: „когато възрастта на [жертвата] е неустановена 
и има основания да се счита, че жертвата е дете, това лице се смята за 
дете, за да му бъде предоставен незабавен достъп до помощ, подкрепа 
и защита“.

Източник: член 13, параграф 2 от Директивата на ЕС за борба с тра-
фика на хора (2011/36/ЕС).

Жертва на трафик: „жертва на трафик“ означава всяко лице, което 
е обект на трафик на хора, съгласно определението в член 2 от Дирек-
тивата на ЕС за борба с трафика на хора (2011/36/ЕС).

Трафик: в Директивата на ЕС за борба с трафика на хора (2011/36/ЕС) 
понятието „трафик“ се определя като „набиране, превоз, прехвърляне, 
подслоняване или приемане на лица, включително размяна или прех-
върляне на контрола над тези лица, посредством заплаха за или упо-
треба на сила или други форми на принуда, посредством отвличане, 
измама, заблуда, злоупотреба с власт или с уязвимо положение или 
посредством даване или получаване на плащания или облаги, с оглед 
получаване на съгласието на лице, което има контрол над друго лице, 
с цел експлоатация“.

Експлоатация: „експлоатацията включва като минимум експлоатация 
на извършвана от други лица проституция или други форми на сексу-
ална експлоатация, принудителен труд или услуги, включително просия, 
робство или практики, подобни на робството, принудително подчине-
ние, или експлоатация за престъпни дейности, или отнемане на телесни 
органи“.

Когато такова поведение „е свързано с дете, то съставлява наказуемото 
деяние трафик на хора, дори и да не е използвано никое от средствата, 
посочени в параграф 1“.

Източник: член 2 от Директивата на ЕС за борба с трафика на хора 
(2011/36/ЕС).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
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Регистрирани жертви на трафик на хора: включва идентифицирани 
жертви, както и предполагаеми жертви на трафик на хора.

„Идентифицирани жертви“ означава лица, които официално са иден-
тифицирани като жертви на трафик на хора от съответния официален 
орган в дадена държава членка.

„Предполагаеми“ или „потенциални“ жертви на трафик на хора озна-
чава лица, които отговарят на критериите на Директива 2011/36/ЕС, но 
които не са били официално идентифицирани от съответния официален 
орган като жертви на трафик на хора или които са отказали да бъдат 
официално или юридически идентифицирани като жертви на трафик.

Източник: Европейска комисия, Data collection on trafficking in human 
beings in the EU (Събиране на данни за трафика на хора в ЕС), 2018 г., 
стр. 13.

Дете, нуждаещо се от закрила: „дете, което е лишено временно или 
постоянно от неговата семейна среда или на което, с оглед на неговите 
висши интереси, не може да бъде разрешено да остане в тази среда, има 
право на специална закрила и помощ, оказвана от държавата“.

Източник: член 20, параграф 1 от Конвенцията за правата на детето.

Дете, лишено от родителски грижи: дете, което за повече от едно дено-
нощие не е под грижата на поне единия от родителите си, поради каквито 
и да било причини и обстоятелства.

Източник: Насоки на ООН за алтернативна грижа за деца, точка 29.

Настойник: независимо лице, което защитава висшите интереси на 
детето и общото му благополучие и в този смисъл допълва ограни-
чената правоспособност на детето. Настойникът действа като законен 
представител на детето във всички производства по същия начин, както 
един родител представлява детето си.

Източник: Комитет на ООН по правата на детето, General Comment 
No 6 (Общ коментар № 6), точка 33.

Трайно решение: цялостно, сигурно и устойчиво решение е това, което 
във възможно най-голяма степен представлява грижа за дългосроч-
ните висши интереси и благополучие на детето и от тази гледна точка 
е устойчиво и сигурно. Резултатът следва да е насочен към това да се 
гарантира, че детето ще може да порасне в среда, която ще отговаря 
на потребностите и правата му, определени от Конвенцията за правата 
на детето.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
http://www.asp.government.bg/documents/20181/49590/konventsia-na-oon-za-pravata-na-deteto.pdf/c203c32d-f23f-4e50-8d3c-97ed982fc0e7
https://digitallibrary.un.org/record/673583/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2005%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2005%2f6&Lang=en
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Източник: Комитет на ООН за защита правата на всички работници 
мигранти и членовете на техните семейства и Комитет на ООН по 
правата на детето, Съвместен общ коментар № 3 (2017 г.), както 
и № 22 (2017 г.) относно общите принципи във връзка с човешките 
права за децата в контекста на международната миграция, точка 32, 
буква й).

Централни органи: органите, определени от всяка държава — членка 
на ЕС, за подкрепа на координацията при прилагането на Регламент 
„Брюксел IIа“.

Източник: Регламент „Брюксел IIа“ (ЕО) № 2201/2003, членове 53—55.

Службата на координатора на ЕС за борбата с трафика на хора към Евро-
пейската комисия разработи лесен за ползване речник от термини във 
връзка с трафика на хора. За повече информация вж. „Key concepts in 
a nutshell“ (Ключови думи накратко).

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/22&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/22&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/22&Lang=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2201&from=BG
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/key_concepts_in_a_nutshell.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/key_concepts_in_a_nutshell.pdf
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Обхват на ръководството
В ЕС няма единен подход за справяне със случаите на деца, лишени от роди-
телски грижи и нуждаещи се от закрила в рамките на държава — членка на 
ЕС, различна от тяхната собствена, включително деца — жертви на трафик. 
Практическото ръководство има за цел да помогне на специалистите:

 • да откриват деца, лишени от родителски грижи, които се нуждаят от 
закрила;

 • да създават необходимите мерки за защита и подкрепа;

 • да преценяват висшите интереси на детето;

 • да прилагат трайно решение.

При вземането на решения, свързани със закрилата на децата и грижите 
за тях, читателят трябва да вземе предвид специфичните потребности на 
децата, произтичащи, наред с други аспекти, от тяхната възраст, пол и среда. 
В ръководството трафикът на деца се разглежда, като се използва подход, 
съобразен с пола, при който се отчитат потребностите на децата, и като се 
вземат предвид последствията от специфичната форма на експлоатация, на 
която са били подложени жертвите.

Деца, които попадат в обхвата на ръководството
Ръководството се отнася до деца, които отговарят на всичките три условия, 
изброени на фигура 1.

Фигура 1: Кои деца попадат в обхвата на ръководството?
Figure 1: Which children does the guide cover?


Имат гражданство или

 разрешение за пребиваване 
в ЕС/ЕИП/Швейцария 

Предполага се, че се нуждаят 
от закрила, напр. като

жертва на трафик на хора

Деца, лишени
от родителски грижи

 

Бележки:  ЕС = Европейски съюз; ЕИП = Европейско икономическо пространство;
Източник: FRA, 2019 г.
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Деца в държава — членка на ЕС, различна от тяхната собствена

Ръководството се отнася до деца, които се намират в държава — членка на ЕС, 
различна от тяхната собствена. В повечето случаи такива деца са граждани 
на една от държавите — членки на ЕС. Понякога те могат да притежават разре-
шение за законно пребиваване в една от държавите — членки на ЕС.

Децата могат да станат жертва на трафик в рамките на държава — членка на ЕС, 
без да пресичат някоя граница, и много от принципите и действията, включени 
в настоящото ръководство, са от значение и за тези деца.

Деца, нуждаещи се от закрила, включително деца — жертви на трафик

Ръководството се отнася до деца, които се нуждаят от закрила. То е пред-
назначено да подкрепя действията за борба и предотвратяване на трафика 
на деца. За да се противодейства на трафика на деца, е необходимо той да 
бъде разгледан в по-широк контекст. Поради това настоящото ръководство 
е приложимо не само по отношение на децата, които са идентифицирани като 
жертви или предполагаеми жертви на трафик на хора. То е приложимо и по 
отношение на онези деца, които се намират в друга държава — членка на ЕС, 
и които може да са станали жертви на трафик, но да не са били идентифицирани 
като такива, или които са изложени на по-висок риск да се превърнат в жертви 
на трафик. В настоящото ръководство тези деца се определят като деца, които 
„се нуждаят от закрила“.

Деца, открити в държава — членка на ЕС, различна от тяхната собствена, „се нуж-
даят от закрила“, ако са лишени от условията за жизнен стандарт, съответстващ 
на нуждите на тяхното физическо, умствено, духовно, морално и социално 
развитие, съгласно изискванията на Конвенцията за правата на детето (член 27). 
Децата могат да не разполагат с достъп до здравни услуги, да работят в непод-
ходящи условия, да не посещават училище, да бъдат сексуално експлоатирани, 
да бъдат принуждавани да просят или да извършват дребни престъпления. Те 
могат също така да бъдат бездомни или да живеят по улиците.

Деца, лишени от родителски грижи

Настоящото ръководство се съсредоточава върху децата, лишени от роди-
телски грижи. По принцип съществуват два различни сценария, при които едно 
дете може да бъде лишено от неговата семейна среда: 1) детето няма родители, 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
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т.е. то е сирак, изоставено е от родителите си, не е придружено или е разделено 
от своите родители и/или законни настойници в държавата, в която детето 
е идентифицирано; 2) родителите му са лишени от упражняване на родителска 
отговорност в резултат на малтретиране или липса на грижи, ако например са 
участвали в експлоатацията на детето или в трафик на деца.

Когато децата са придружавани от своите родители, са в сила само отделни 
части от настоящото ръководство. Например органите ще трябва да предпри-
емат мерки, за да идентифицират дете жертва, да установят неговата самолич-
ност, да го изслушат и да извършат оценка на висшите му интереси. Органите 
ще трябва също така да намерят трайно решение, като вземат предвид ролята, 
която изпълняват родителите в трафика, местонахождението на родителите 
и всяко съдебно решение, с което се променя упражняването на родителските 
права върху детето или се ограничават тези права.

Какво не попада в обхвата на ръководството

Съгласно член 2 от Конвенцията за правата на детето държавите — членки 
на ЕС, са задължени да осигуряват закрила на децата, независимо от 
техния статут. В General Comment No 6 (Общ коментар № 6) се припомня, 
че „задължението на държавите да осигуряват закрила на децата в пре-
делите на своята компетентност не се ограничава до децата, които са 
граждани на държава — страна по Конвенцията, и следователно трябва, 
ако в Конвенцията не е изрично предвидено друго, всички деца да могат 
да се ползват от тези права, включително децата, търсещи убежище, 
децата бежанци и децата мигранти, независимо от тяхното граждан-
ство, статут на имигранти или липса на гражданство“. Въпреки че някои 
от представените в тази публикация действия и предложения могат да 
бъдат използвани за различни категории деца, нуждаещи се от закрила, 
като цяло ръководството не е предназначено за следните категории деца:

Деца правонарушители

Деца, които са извършили престъпление, трябва да бъдат третирани 
съгласно обичайната система за правосъдие за малолетни и непълно-
летни лица в съответната държава членка, в която ще трябва да се зачитат 
гаранциите, установени с Директивата относно процесуалните гаранции 
за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказа-
телното производство (2016/800/ЕС).

Деца, които търсят убежище или които са в процедура по връщане 
и които не са граждани на държава — членка на ЕС, граждани на 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2005%2f6&Lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016L0800


Обхват на ръководството

17

държава от Европейското икономическо пространство или граждани 
на Швейцария.

Достиженията на правото на ЕС в областта на убежището и връщането 
уреждат закрилата на непридружени деца, които търсят или на които 
е предоставена международна закрила, или по отношение на които се 
провежда процедура по връщане. То включва редица правила и гаранции 
за предоставянето на незабавна закрила и грижа. Когато лица, търсещи 
убежище, се преместват от една държава — членка на ЕС, в друга, коя 
държава — членка на ЕС, отговаря за оценката на техния иск и следо-
вателно им предоставя необходимата закрила и грижа, се определя 
съгласно Регламента „Дъблин“ (Регламент (ЕС) № 604/2013). Установе-
ните в законодателството на ЕС в областта на убежището и миграцията 
защитни мерки обикновено не се използват по отношение на граждани 
на ЕС.

 АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ

Наръчник по европейско право
FRA, заедно с Европейския съд по правата на човека (ECtHR), публикува наръчник 
по европейско право относно убежището, миграцията и  границите. Наръчникът 
е предназначен за специалисти в държавите — членки на ЕС. В него са представени 
по достъпен начин законодателството на ЕС и съдебната практика на Европейския 
съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз. Една от главите в наръч-
ника е  посветена на лицата със специфични потребности, включително децата 
без придружител. Наръчникът е достъпен на 25 езика, като има специална версия, 
адаптирана към правото на Швейцария.

За повече информация вж. Наръчник по европейско право относно убежището, 
границите и имиграцията, 2014 г.

Защо е необходимо ръководство за деца, които са с произход от самия ЕС

Правото на ЕС в областта на закрилата на жертвите на престъпления и предот-
вратяването и борбата с трафика на хора се прилага по отношение на всички, 
независимо от тяхното гражданство. Няма единен подход за справяне със 
случаите на деца, лишени от родителски грижи и нуждаещи се от закрила 
в рамките на държава — членка на ЕС, различна от тяхната собствена, вклю-
чително деца — жертви на трафик.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/ALL/?uri=celex:32013R0604
https://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-borders-2nded_bg.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-borders-2nded_bg.pdf
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В съобщението „Докладване за последващите действия във връзка със 
Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора и набелязване на допъл-
нителни конкретни действия“ (декември 2017 г.) на Европейската комисия и на 
FRA е възложено да бъдат разработени „практически насоки за засилване на 
междуведомственото и трансграничното сътрудничество с цел да се предот-
врати трафикът на деца от ЕС, да се осигури закрила за децата жертви, да се 
намерят трайни решения и да се защитят техните права съгласно правото на 
ЕС и международното право“.

Въпреки това много от мерките в правото на ЕС, които осигуряват закрила на 
децата, се прилагат единствено за лица, които не са граждани на ЕС, граждани 
на държава, която е част от Европейското икономическо пространство, или 
граждани на Швейцария. Това означава, че съществува пропуск. Причините 
за създаване на специално ръководство относно децата, които са с произход 
от самия ЕС, са три.

1. Гражданите на ЕС и много притежатели на разрешения за пребиваване 
могат да се движат свободно в рамките на ЕС

Гражданите на ЕС се ползват от правото на свободно движение в рамките 
на ЕС съгласно член 3, параграф 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), 
член 20, параграф 2, буква а) и член 21 и дял IV от Договора за функциони-
рането на Европейския съюз (ДФЕС), както и член 45 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз. Гражданите на ЕС имат право да се движат и да 
пребивават свободно в държавите — членки на ЕС, макар че това подлежи на 
някои ограничения и условия, заложени в правото на ЕС. Географският район 
на свободно движение се разширява до Исландия, Лихтенщайн, Норвегия 
и Швейцария съгласно споразуменията с Европейското икономическо простран-
ство и с Швейцария. Съгласно Директивата за свободно движение (2004/38/ЕО), 
ако граждани на ЕС останат за по-малко от три месеца в държава — членка 
на ЕС, различна от тяхната собствена, те не подлежат на каквито и да било 
изисквания за регистрация. Съгласно член 21 от Конвенцията за прилагане на 
Шенгенското споразумение (CISA) притежателите на разрешения за преби-
ваване, издадени от една от държавите — членки на ЕС, могат да се движат 
свободно в срок до 3 месеца на територията и на другите държави — членки 
на ЕС, което включва всички държави — членки на ЕС, и асоциираните към 
Шенген държави, с изключение на Ирландия и Обединеното кралство. Липсата 
на граничен контрол в рамките на Шенгенското пространство и облекчените 
задължения за регистрация правят по-малко вероятно влизането в контакт на 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0728&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0728&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0728&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1549570037352&uri=CELEX:32006R1931
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1549570037352&uri=CELEX:32006R1931
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гражданите на ЕС и притежателите на разрешения за пребиваване, издадени 
от държава — членка на ЕС, с органите. Това ограничава техния шанс да бъдат 
идентифицирани като жертви на трафик на хора. Освен това прехвърлянето 
им в държавата — членка на ЕС, от която произхождат, може да става по-бързо 
в сравнение с процесуалните гаранции, които са включени в процедурата за 
връщане на граждани на трети държави.

2. Мерките за осигуряване на защита са разработени главно съгласно дости-
женията на правото на ЕС в областта на убежището и миграцията

Мерките за осигуряване на защита, установени с достиженията на правото 
на ЕС в областта на убежището и миграцията, обикновено не се прилагат за 
гражданите на ЕС. Съгласно Протокол № 24 към Договора за Европейския съюз 
и Договора за функционирането на Европейския съюз относно предоставянето 
на убежище на граждани на държавите — членки на ЕС, последните трябва да 
се разглеждат като безопасни държави на произход, което означава, че ако 
гражданин на ЕС подаде молба за международна закрила, тя трябва (с някои 
изключения) да бъде обявена за недопустима. Мерките за осигуряване на 
защита в член 10 от Директивата относно връщането (Директива 2008/115/ЕО), 
свързани с връщането и извеждането на непридружени деца, се прилагат само 
по отношение на лица, които не са граждани на държава — членка на ЕС, дър-
жава от Европейското икономическо пространство или на Швейцария; същото 
се отнася и за улесняването на подаването на жалби съгласно член 9 и член 13 
от Директивата относно санкциите срещу работодателите (Директива 2009/52/
ЕО) за деца, които са били незаконно наети. Няколко инструмента, разработени 
в контекста на децата мигранти, бяха създадени за деца, които са от държави 
извън ЕС, а не са — или са в ограничена степен — приложими спрямо деца, които 
са с произход от самия Европейски съюз.

3. Много деца жертви стават обект на трафик в рамките на ЕС

Момичета и момчета продължават да бъдат жертви на трафик в ЕС. Те стават 
жертви на трафик с цел сексуална експлоатация, включително с цел произ-
веждането на детска порнография (по-специално момичетата), принудителна 
просия, принудителни престъпни дейности, както и за други цели.

Съгласно Втория доклад на Европейската комисия относно напредъка в борбата 
с трафика на хора (2018 г.) и Събирането на данни за трафика на хора в ЕС (Data 
collection on trafficking in human beings in the EU) от 2018 г. (таблица 3.8.8) 23 % 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:12012M/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex:32008L0115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32009L0052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=COM:2018:0777:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=COM:2018:0777:FIN
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
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от всички регистрирани жертви в ЕС в периода 2015—2016 г. са деца. От 2206 
регистрирани деца жертви 1310 са граждани на ЕС, като над 84 % от тях са 
момичета. Петте държави, в които има най-много регистрирани деца жертви, 
които са граждани на ЕС, са Унгария (647), Нидерландия (255), Франция (191), 
Румъния (86) и Хърватия (27) (фигура 2). Тези данни се отнасят до лица, които 
са в контакт с органите и с други организации. Има причини да се смята, че 
много от жертвите остават неоткрити.

Фигура 2: Брой регистрирани деца — жертви на трафик, през периода 
2015—2016 г., челните пет държави — членки на ЕС

Figure 2: Number of registered child victims of human trafficking in 2015–2016,
top five EU Member States
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Източник:  Европейска комисия, 2018 г. [Data collection on trafficking in human beings in 
the EU (Събиране на данни за трафика на хора в ЕС), таблица 3.8.8]

Макар Комисията да не разполага със статистически данни относно жертвите 
на трафик, които се основават на етническия произход, в докладите на дър-
жавите — членки на ЕС, се подчертава по-голямата уязвимост на хората от 
ромските общности, по-специално жените и децата на трафиканти, експло-
атиращи родственици. Според Европол, съгласно доклада за ситуацията на 
престъпните мрежи, участващи в трафик и експлоатация на ненавършили пъл-
нолетие жертви в ЕС (Criminal networks involved in the trafficking and exploitation 
of underage victims in the EU, 2018 г.) на Агенцията на Европейския съюз за пра-
воприлагане, децата от ромските общности са особено уязвими. В проучването 
на Европейската комисия относно групите, изложени на висок риск от трафик 
(European Commission’s study on high-risk groups for trafficking) на хора, се посочва 
увеличаването на броя на детски бракове, като жертвите и извършителите 
са предимно от някои групи в ромската общност. Експертната група за борба 
с трафика на хора (GRETA), която наблюдава прилагането на Конвенцията на 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/criminal-networks-involved-in-trafficking-and-exploitation-of-underage-victims-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/criminal-networks-involved-in-trafficking-and-exploitation-of-underage-victims-in-eu
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/study-high-risk-groups-trafficking-human-beings_en
https://rm.coe.int/1680706a42
https://rm.coe.int/1680706a42
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Съвета на Европа за борба с трафика на хора, също докладва за случаи на 
трафик на момичета роми с цел насилствен брак.

Рискове от бързи прехвърляния към държавата на обичайно местопребива-
ване на детето

Обикновено при срещата с деца, за които се предполага, че са с произход от 
самия ЕС, че са без родители и за които се счита, че се нуждаят от закрила, 
държавите — членки на ЕС, следват един от следните три подхода:

1. По-голямата част от държавите — членки на ЕС, прилагат ad hoc решения за 
всеки отделен случай, водещи, след първоначалния контакт с консулската 
служба, главно до бързо и рутинно прехвърляне на детето обратно в дър-
жавата — членка на ЕС, чийто гражданин е то или в която има обичайно 
местопребиваване.

2. Някои държави — членки на ЕС, прилагат по-структурни решения, осно-
вани на рамката за сътрудничество на Регламент „Брюксел IIа“ (Регламент 
(ЕО) № 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението 
на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската 
отговорност), при които се извършва по-задълбочена оценка на ситуацията. 
Държавите — членки на ЕС, смятат обаче, че този механизъм е твърде бавен.

3. Някои държави — членки на ЕС, използват двустранните споразумения 
между две държави — членки на ЕС, за да гарантират сътрудничеството 
при прехвърлянето на деца.

Практиката на повечето държави — членки на ЕС, да прехвърлят бързо детето 
в държавата — членка на ЕС, в която то има обичайно местопребиваване, се 
основава на съображението, че по принцип всички държави — членки на ЕС, 
са безопасни. Тази практика се основава като цяло и на правото на детето да 
живее с родителите, освен ако това не противоречи на висшите интереси на 
детето, съгласно член 9 от Конвенцията за правата на детето.

Независимо от важността на правото на детето да живее с родителите си, 
органите на първо място трябва да се уверят, че за детето е безопасно да се 
върне в семейната среда. За да се гарантира, че мерките са устойчиви и са 
насочени към намиране на трайни решения, всички действия трябва да бъдат 
предприети след индивидуална оценка на специфичните обстоятелства на 
детето, включително обстоятелствата, довели до лишаването му от родителски 
грижи и до нуждата от закрила. Необходима е и оценка на семейството, за да се 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
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прецени дали връщането изобщо би било подходящо, в случай че е възможно 
семейството да е отговорно за ситуацията, например: „предложило“ е детето на 
трафиканта, малтретирало е детето физически, психологически или сексуално 
или го е изгонило от семейното жилище.

Европол подчертава, че що се отнася до случаите на вътрешен за ЕС трафик, 
семейството често пъти изпълнява активна роля за експлоатацията на своите 
деца. Докато в някои случаи децата стават жертви на трафик сами, в други 
случаи родителите са заедно с тях, като жертви на трафик или като извършители.

  Трафик на деца в рамките на ЕС: участие на 
родителите

„Един от най-сериозните аспекти на този феномен е ролята на семейството. Евро-
пол получава редовно разузнавателни сведения, съдържащи данни за деца, които 
са продадени на престъпни мрежи от своите родители, при което престъпници-
те се възползват от бедността на семейството. В други случаи самите родители 
участват в трафика и експлоатацията на собствените си деца.“

Доклад на Европол за ситуацията: Criminal networks involved in the trafficking and 
exploitation of under-age victims in the European Union (Престъпните мрежи, участ-
ващи в трафик и експлоатация на невръстни жертви в Европейския съюз), 2018 г., 
стр. 8.

Автоматичното и бързо прехвърляне без адекватна оценка на ситуацията води 
до други рискове, както е показано на фигура 3. Така например децата могат да 
бъдат настанени отново на място, където са били малтретирани или са станали 
жертва на трафик, с риск повторно да се превърнат в жертви. Бързото прех-
върляне може също да попречи на събирането на доказателства за престъп-
ление, свързано с трафик, и по този начин да се възпрепятства наказателното 
преследване на извършителя (извършителите) или детето да се лиши от 
подходяща помощ и закрила.

За да се гарантира, че мерките са устойчиви и са насочени към намиране на 
трайни решения, всички действия трябва да бъдат предприемани след инди-
видуална оценка на специфичните обстоятелства на детето, включително 
обстоятелствата, довели до лишаването му от родителски грижи и/или нуждата 
му от закрила.

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/criminal-networks-involved-in-trafficking-and-exploitation-of-underage-victims-in-eu
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Фигура 3: Възможни рискове от рутинно прехвърляне на деца 
в държавата — членка на ЕС, от която произхождат

Figure 3: Possible risks of routine transfer of children to the EU Member State of origin

Възпрепятства се 
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Източник: FRA, 2019 г.

Органите следва да предотвратяват ситуации, в които деца, върнати в род-
ната си държава — членка на ЕС, отново стават жертва на трафик (като стават 
жертва на трафик обратно в държавата — членка на ЕС, в която са открити, 
или в различна държава — членка на ЕС), поради което отново се озовават 
в положение, в което се нуждаят от закрила. Устойчивите мерки гарантират 
също и ефикасното използване от държавите — членки на ЕС, на публични 
човешки и финансови ресурси.

Настоящото ръководство е насочено към оценката на висшите интереси на 
детето на ранен етап и е предназначено да подкрепя действия, които са по-под-
ходящи за детето и по-устойчиви.

→ В приложение 2 се предоставя неизчерпателен списък на докладите 
с информация относно децата, които са жертви на трафик на хора или които 
са подложени на друг вид експлоатация от престъпни групи.
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Част 1: Правна рамка 
и рамка за закрила  
на детето

В част 1 се определят съответната правна рамка и принципите за закрила на 
детето, на които се основава настоящото ръководство. Закрилата на деца, 
които са лишени от родителски грижи и се нуждаят от закрила в рамките на 
държава — членка на ЕС, различна от тяхната собствена, се урежда от няколко 
международни и европейски инструмента. При изпълнение на предложените 
в част 2 действия читателите следва да се ръководят от четирите принципа 
за закрила на детето, заложени в Конвенцията на ООН за правата на детето. 
Действията, предприети в подкрепа на детето, трябва да бъдат част от нацио-
нална интегрирана система за закрила на детето.

1�1� Правна рамка
В този раздел са представени накратко най-важните правни инструменти, 
които са в основата на предоставените в настоящото ръководство съвети. 
Освен общите разпоредби за закрила на детето, по отношение на закрилата 
на децата в трансгранични случаи се прилагат различни области на правото. 
Те могат да бъдат групирани в три категории: инструменти за насърчаване 
на трансграничното сътрудничество; инструменти за защита на жертвите на 
престъпления; и инструменти за борба с трафика на хора. Те са представени 
на фигура 4.

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
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Фигура 4: Релевантни инструментиFigure 4:  Relevant instruments 

Закрила
на детето

Трансгранично
сътрудничество

Наказателно правосъдие
и права на жертвите

Трафик 
на хора

Харта на
основните
права на ЕС
Официален вестник на 
Европейския съюз, 
2012/C 326/02

Директива за
правата на жертвите
Директива 
2012/29/ЕС за 
установяване на 
минимални стандарти 
за правата, 
подкрепата и 
защитата на жертвите 
на престъпления

Директива на ЕС
за борба с трафика
на хора
Директива 
2011/36/ЕС относно 
предотвратяването 
и борбата с трафика на 
хора и защитата на 
жертвите от него 

Конвенция на
Съвета на Европа
за борба с трафика
на хора
Конвенция за борба 
с трафика на хора, 
2005 г. 

Протокол от Палермо
към Конвенцията на
ООН срещу
транснационалната
организирана
престъпност
Протокол за 
предотвратяване, 
противодействие и 
наказване на трафика 
с хора, особено жени 
и деца, Резолюция 55/25 
на Общото събрание на 
ООН, 2000 г.

Конвенция на
Съвета на
Европа  
за закрила на децата 
срещу сексуална 
експлоатация 
и сексуално насилие, 
2007 г.

Директива на ЕС
относно
процесуалните
гаранции за децата
Директива 
2016/800/ЕС относно 
процесуалните 
гаранции за децата, 
които са заподозрени 
или обвиняеми в 
рамките на наказателн
oто производствo 

Директива на ЕС
относно сексуалната 
експлоатация 
на децата
Директива 2011/93/ЕС 
относно борбата със 
сексуалното насилие 
и със сексуалната 
експлоатация на деца, 
както и с детската 
порнография

Конвенция на
ООН за правата
на детето (заедно
с протоколите)
Резолюция 44/25
на Общото събрание
на ООН, 1989 г.

Регламент
„Брюксел IIа“
Регламент (ЕО)
№ 2201/2003 относно 
компетентността, 
признаването 
и изпълнението на 
съдебни решения по 
брачни дела и делата, 
свързани с 
родителската 
отговорност

Хагска конвенция
от 1996 г. 
за компетентността, 
приложимото право, 
признаването, 
изпълнението 
и сътрудничеството във 
връзка 
с родителската 
отговорност и мерките 
за закрила на децата

Виенска конвенция
за консулските 
отношения
1963 г., Серия 
договори на ООН, том 
596, стр. 261

Бележки:  Инструментите на правото на ЕС са в син цвят. Регламент „Брюксел IIа“ 
понастоящем се преразглежда, като нов текст може да се очаква през 
2019 г.

Източник: FRA, 2019 г.

→ За пълен списък на съответните правно обвързващи и необвързващи 
инструменти вж. приложение 1: Препратки към нормативни актове
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1. Общи инструменти за закрила на детето

Двата основни документа, които съдържат общите правила за закрила на детето, 
са Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на детето.

 • В член 24 от Хартата на основните права на ЕС се посочват правото на децата 
на закрила и на грижите, необходими за тяхното благополучие, и правото 
да изразяват свободно своето мнение. Следните съображения следва 
да бъдат взети под внимание в съответствие с възрастта и зрелостта им 
(член  24, параграф  1): правото висшият им интерес да бъде от първос-
тепенно значение при всички действия по отношение на тях (член  24, 
параграф 2); и правото да поддържат редовно лични отношения и преки 
контакти с двамата си родители (член 24, параграф 3). С член 5, параграф 3 
се забранява трафикът на хора.

 • Конвенцията за правата на детето, която е ратифицирана от всички дър-
жави  — членки на ЕС, гарантира широк набор от граждански, културни, 
икономически, политически и  социални права, които са специфични за 
децата. С конвенцията се установява задължението за държавите — членки 
на ЕС, да осигуряват закрила на децата от насилие, злоупотреба, липса на 
грижи, малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъп-
ления (член  19). С член 20 се гарантират специална закрила и помощ за 
деца, които са лишени временно или постоянно от тяхната семейна среда. 
В конвенцията се предвиждат също така и закрила от експлоатация, вклю-
чително сексуална експлоатация (членове 34—36), и задължението за под-
помагане на физическото и психическото възстановяване и на социалната 
реинтеграция на дете, жертва на експлоатация, злоупотреба или липса на 
грижи (член 39). Посочените права се отнасят до всяко дете, намиращо се 
в  пределите на компетентността на договарящите държави. Във Факул-
тативния протокол относно търговията с деца, детска проституция и дет-
ска порнография се предоставят допълнителни определения и мерки за 
защита.

 АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ

Насоки на ООН относно непридружените деца
Комитетът на ООН по правата на детето, който представлява надзорният орган, 
създаден съгласно Конвенцията за правата на детето, предоставя насоки относно 
третирането на непридружени деца в Общ коментар № 6. Този коментар е насо-
чен към техните специфични потребности, като например: първоначална оценка, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=BG
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx
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назначаване на настойник, събиране на семейството, трайни решения и мерки за 
предотвратяване на повторен трафик. Макар и да не са правно обвързващи, общи-
те коментари на комитета предоставят насоки относно тълкуването на разпоред-
бите на конвенцията.

За повече информация вж. General Comment No 6 on the treatment of unaccompanied 
and separated children outside their country of origin (Общ коментар №  6 относно 
третирането на непридружени и разделени от семействата си деца, намиращи се 
извън своята страна на произход), 2005 г.

2. Инструменти за насърчаване на трансграничното сътрудничество

С Регламент „Брюксел IIа“ (Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетент-
ността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела 
и делата, свързани с родителската отговорност) се установява общо простран-
ство на правосъдие в рамките на ЕС. Регламентът се прилага по отношение на 
всички „граждански дела, отнасящи се до определяне, упражняване, деле-
гиране, ограничаване или лишаване от родителската отговорност“ (член 1, 
буква б). Съгласно съображение 5 регламентът обхваща всички решения относно 
родителската отговорност, включително мерките за защита на детето. Поради 
това регламентът обхваща въпроси, като например правото на упражняване на 
родителски права, настойничество, закрила на детето във връзка с имущество, 
настаняване и приемна грижа. Съдът на Европейския съюз тълкува понятието 
„граждански дела“ като включващи мерки, които от гледна точка на правото 
на държава членка попадат в обхвата на публичното право, като например 
решение за полагане на грижи за дете чрез настаняване извън семейството 
му (C-435/06). Регламентът обаче не е ограничен до решения, издадени от съди-
лища, а се прилага за всяко решение, постановено от орган, който е компетентен 
по делата, попадащи в обхвата на Регламента, като социални органи и органи 
за закрила на детето.

Съгласно член 2, параграф 3 регламентът се прилага за всички държави — членки 
на ЕС, с изключение на Дания. Съгласно него всички решения, издадени от 
компетентните органи в ЕС, трябва да бъдат признати и изпълнени съгласно 
общ набор от правила. Следователно този регламент играе основна роля за 
закрилата на децата в ЕС, когато е налице елемент, който включва повече от 
една държава членка.

Съгласно член 1, параграф 3, буква ж) и съображение 10 Регламент „Брюксел IIа“ 
не се прилага по отношение на мерките, предприемани в резултат на прес-
тъпленията, извършени от деца. Съдът на Европейския съюз подчертава, че 
регламентът не се прилага по отношение на „мерки за задържане на дете, които 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2005%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2005%2f6&Lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
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съставляват санкция за извършването на престъпление“, а се прилага във връзка 
с трансграничното настаняване на дете в център, в който детето е лишено от 
свобода с терапевтична или обучителна цел (вж. Съд на Европейския съюз, 
C-92/12 PPU, точки 65—66).

Всички държави — членки на ЕС, са страни по Хагската конвенция от 1996 г. за 
компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътруд-
ничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на 
децата (Хагска конвенция от 1996 г.).

В ЕС Регламент „Брюксел IIа“ има предимство пред Хагската конвенция от 1996 г., 
ако въпросното дете има обичайно местопребиваване на територията на дър-
жава — членка на ЕС, и случаят се отнася до област, обхваната от регламента. 
И обратно, ако не може да се установи, че детето има обичайно местопребива-
ване в държава — членка на ЕС, но се намира на територията на държава — членка 
на ЕС, то следва, че е приложима Хагската конвенция от 1996 г. Регламентът 
винаги има предимство по отношение на признаването и изпълнението на 
решения, издадени от други държави — членки на ЕС (член 61 от регламента).

Основната разлика между Регламент „Брюксел IIа“ и Хагската конвенция от 1996 г. 
е, че в „Брюксел IIа“ не са включени правила относно приложимото право, докато 
в Хагската конвенция от 1996 г. има такива. Поради това, когато има съмнения 
относно това, кое е приложимото право, се прилага конвенцията (членове 15—22).

Процедурата по преразглеждането на Регламент „Брюксел IIа“ започна през 
2016 г. и ще приключи през лятото на 2019 г. Актуализираният текст ще засили 
ефекта на няколко от разпоредбите, посочени в настоящото ръководство.

Накрая Виенската конвенция за консулските отношения изисква от държавите — 
страни по Конвенцията, да предоставят подкрепа чрез техните консулски служби 
на деца от тяхната държава, които се намират в друга държава. Така например те 
са задължени да предоставят правна и друг вид помощ на дете, което е задър-
жано за извършване на престъпление (член 36, буква в), или да гарантират 
интересите на детето, по-специално по отношение на настойничеството (член 5).

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf
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3. Инструменти в областта на наказателното правосъдие и защитата на жертвите

При започване на наказателно производство по отношение на всички жертви, 
включително деца, се прилагат редица защитни механизми благодарение 
на Директивата за правата на жертвите (Директива  2012/29/ЕС). Освен 
това в членове 22—24 се съдържат специфични гаранции за деца в рамките 
на наказателното производство.

В Директивата относно сексуалната експлоатация на деца (Директива 2011/93/
ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на 
деца, както и с детската порнография) се установяват редица гаранции и мерки 
за защита за деца — жертви на сексуално насилие или сексуална експлоатация. 
Освен това в директивата се предоставят определения на различни видове 
сексуални престъпления и се определят наказания, квалифициращи обстоя-
телства и възпиращи мерки.

Всички държави — членки на ЕС, с изключение на Ирландия, са ратифицирали 
Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоа-
тация и сексуално насилие (Конвенция от Лансароте).

  Сексуалната експлоатация на деца онлайн, най-
смущаващият аспект на киберпрестъпността

„Сексуалната експлоатация на деца онлайн продължава да бъде най-смущаващи-
ят аспект на киберпрестъпността. Макар че сексуалното насилие съществуваше 
преди създаването на интернет, онлайн измерението на това престъпление позво-
ли на извършителите да взаимодействат помежду си онлайн и да получават дет-
ска порнография в обем, който би бил немислим преди 10 години. Нарастващият 
брой все по-малки на възраст деца с достъп до интернет устройства и социални 
мрежи дава възможност на извършителите да достигат до децата по начини, кои-
то просто са невъзможни в офлайн среда. Тази тенденция има значителни после-
дици за начина на действие при сексуалната експлоатация на деца онлайн.“

Европол, Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) (Оценка на заплахата от 
организирана престъпност, ползваща се от интернет), 2018 г., глава 5.

Освен това в Директивата относно процесуалните гаранции за децата се пред-
виждат редица процесуални гаранции за децата, които са заподозрени или 
обвиняеми в рамките на наказателното производство. Целта е да се гаран-
тира, че те са в състояние да разбират и проследяват производството, както 
и да упражняват правото си на справедлив съдебен процес, както и да се 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://www.coe.int/en/web/children/convention#{\
https://www.coe.int/en/web/children/convention#{\
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
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предотврати извършването на рецидиви от тях и да се спомогне за социалното 
им интегриране. Държавите — членки на ЕС, трябва да включат директивата 
в националното си право до юни 2019 г.

4. Инструменти за защита на жертвите на трафик на хора

Директивата на ЕС за борба с трафика на хора (Директива 2011/36/ЕС относно 
предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от 
него) е основният инструмент на правото на ЕС, който защитава жертвите на 
трафик на хора.

Жертвите на трафик на хора са носители на права. Те имат права преди, по 
време на наказателното производство и след него, като правото им на помощ 
и подкрепа не е подчинено на участието им в производството. Жертвите имат 
право на информация, място за живеене, материална помощ, медицинска 
и психологическа подкрепа, правна помощ и защита по време на наказателното 
производство. Някои жертви могат да имат специални потребности от защита 
с оглед на специфични обстоятелства, включително бременност, здравословно 
състояние, увреждания, умствено или психично разстройство или от претър-
пени тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие. Член 11, 
параграф 7 от Директивата на ЕС за борба с трафика на хора и член 22 от 
Директивата за жертвите изискват от държавите членки да разглеждат посо-
чените по-горе въз основа на индивидуална оценка.

В правната и политическата рамка на ЕС за справяне с трафика на хора се отчита 
спецификата на пола и възрастта, като се признава, че е от изключително 
значение да се гарантира съобразяването с възрастта, пола и специфичните 
потребности на децата жертви, включително по отношение на грижите, здра-
веопазването и образованието на деца — жертви на трафик.

С членове 13—16 от Директивата на ЕС за борба с трафика на хора се установяват 
допълнителни мерки за защита за деца — жертви на трафик, включително 
презумпцията за детство, настойничество на непридружени деца, индиви-
дуален подход към услугите за подпомагане и по-висока степен на защита 
в рамките на наказателното производство. При прилагането на директивата 
първостепенно значение се отдава на висшите интереси на детето съгласно 
Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията за правата на детето.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:12012P/TXT
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
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В Директива  2004/81/ЕО на Съвета са заложени специфични правила 
относно разрешенията за пребиваване за жертви на трафик на хора, които 
сътрудничат на органите.

  Трафик на деца: оставащи пропуски 
в транспонирането на правото на ЕС

„Настоящият преглед показва, че държавите членки са положили значителни уси-
лия за транспонирането [Директива на ЕС за борба с трафика на хора]. Въпреки 
това може да се направят още подобрения, особено по отношение на: специфич-
ните мерки за закрила на детето, презумпцията за детство и  определянето на 
възрастта на дете, закрилата преди наказателно производство и в неговия ход, 
достъпа до безусловна помощ, обезщетението, ненаказуемостта, помощта и под-
крепата за член на семейството на дете жертва, както и превенцията.“

Европейска Комисия (2016 г.), Доклад за оценка на степента, до която държавите 
членки са предприели необходимите мерки за спазване на Директива 2011/36/ЕС 
относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите 
от него в съответствие с член 23, параграф 1, стр. 17.

Други инструменти на международно и регионално равнище също са от зна-
чение: Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъп-
ност и Протоколът от Палермо към нея за „предотвратяване, противодействие 
и наказване на трафика с хора, особено жени и деца“ и Конвенцията на Съвета 
на Европа за борба с трафика на хора. Всички държави — членки на ЕС, са 
ратифицирали и двата инструмента.

  Ръководство за правата на жертвите на трафик, 
структурирано по лесен за четене начин

Европейската комисия публикува обзор на „Правата на жертвите на трафик на 
хора в ЕС“ на всички официални езици на ЕС, в който се прави практически и ця-
лостен преглед на правата на жертвите, които се основават на Хартата на основни-
те права на Европейския съюз, законодателството на ЕС и съдебната практика на 
Европейския съд по правата на човека.

За повече информация вж. Европейска комисия (2013 г.), „Правата на жертвите 
на трафик на хора в ЕС“.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32004L0081
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/report_on_member_states_compliance_with_directive_2011-36_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/report_on_member_states_compliance_with_directive_2011-36_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/report_on_member_states_compliance_with_directive_2011-36_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/report_on_member_states_compliance_with_directive_2011-36_en.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx
https://rm.coe.int/168008371d
https://rm.coe.int/168008371d
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/eu-rights-victims-trafficking-now-available-all-european-languages_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/eu-rights-victims-trafficking-now-available-all-european-languages_en


Част 1: Правна рамка и рамка за закрила на детето 

33

1�2� Принципи, свързани с правата на детето
С Конвенцията за правата на детето се установяват четири основни принципа, от 
които да се ръководят държавите — страни по Конвенцията, при изпълнението 
и тълкуването на заложените в нея права. Тези принципи включват:

 • задължението да се защитават висшите интереси на детето като първос-
тепенно съображение при всички решения и  действия, отнасящи се до 
детето;

 • задължението да се отдава необходимото значение на мнението на детето 
предвид неговите възраст, зрялост и степен на развитие;

 • правата на детето на живот, оцеляване и развитие; както и

 • недискриминация.

Таблица 1 показва как тези принципи са отразени в съответните международни 
инструменти и инструменти на ЕС.

Таблица 1: Принципи, свързани с правата на детето, в международни 
инструменти и инструменти на ЕС

Инструмент Принцип

Висши 
интереси

Право 
да бъде 

изслушано

Право на 
живот и 

развитие

Недискримина-
ция

Международни инструменти

Конвенция за 
правата на детето

Член 3 Член 12 Член 6 Член 2

Конвенция на 
Съвета на Европа 
за борба с 
трафика на хора

Членове 10, 
14, 16 и 28

— — Член 3

Съвет на Европа 
— Конвенция от 
Лансароте

Преамбюл, 
член 14, 
параграф 
3, член 30, 
параграф 1 
и член 31, 
параграф 1

Член 9, 
параграф 
1, член 31, 
параграф 
1, буква в), 
член 35, 
параграф 1 
и член 36, 
параграф 2

— Член 2

Хагска конвенция 
за закрила на 
детето

Преамбюл, 
членове 8 
и 9

Член 23, 
параграф 2, 
буква б)

— —

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://rm.coe.int/168008371d
https://rm.coe.int/168008371d
https://rm.coe.int/168008371d
https://rm.coe.int/168008371d
https://www.coe.int/en/web/children/convention#{\
https://www.coe.int/en/web/children/convention#{\
https://www.coe.int/en/web/children/convention#{\
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
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Инструменти на ЕС

Харта на 
основните права 
на ЕС

Член 24, 
параграф 2

Член 24, 
параграф 1

Член 2 Член 21

Директива на 
ЕС за борба с 
трафика на хора

Съображе-
ние 8, член 
13

Член 14 — —

Директива 
за правата на 
жертвите

Съображе-
ние 14, член 
1, параграф 
2

Съображе-
ния 41 и 42, 
член 10

Съображе-
ние 66

Съображения 9 
и 66

Директива 
относно 
сексуалната 
експлоатация на 
деца

Съображе-
ния 2, 6 и 30, 
член 18

— — —

Регламент 
„Брюксел IIа“

Съображе-
ние 12, чле-
нове 12, 15 
и 23

Съображе-
ние 19, член 
11, параграф 
2, член 23, 
букви б) и 
г), член 41, 
параграф 
2, буква в), 
член 42, па-
раграф 2, 
буква а)

— Член 59

Забележка: — = Не е приложимо.
Източник: FRA, 2019 г.

При изпълнението на 10-те действия, посочени в част 2, читателят трябва да 
се ръководи от тези четири принципа. В действия 3 и 4 от част 2 се обяснява 
начинът, по който следва да бъдат прилагани принципът на висшите интереси 
и задължението да се отдава необходимото значение на мнението на детето. 
Правото на живот и развитие изисква от държавите членки да гарантират във 
възможно най-голяма степен оцеляването и развитието на детето. Тук поня-
тието „развитие“ включва физическото, умственото, духовното, моралното, 
психологическото и социалното развитие на детето. Принципът на недискри-
минация задължава държавите да зачитат правата, определени в Конвенцията 
за правата на детето, и да гарантират тези права на всяко дете в пределите 
на своята компетентност, без каквато и да е дискриминация. Услугите за 
закрила следва да се предоставят независимо от статута на детето или на 
родителите/законните настойници, включително техния национален, етнически 
или социален произход.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1400150605633&uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1400150605633&uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1400150605633&uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003R2201
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
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1�3�  Интегрирани системи за закрила на 
детето

Член 19, параграф 1 от Конвенцията за правата на детето задължава държавите — 
страни по Конвенцията, да осигуряват закрила на детето от всички форми на 
насилие, злоупотреба или експлоатация, включително сексуални престъпления, 
чрез законодателни, административни, социални и образователни мерки.

В член 19, параграф 2 от Конвенцията се определя и че такива мерки за защита 
следва да включват социални програми за осигуряване необходимата подкрепа 
на детето, както и други форми на предотвратяване и разкриване, докладване, 
отнасяне за разглеждане, разследване, разглеждане и намеса на съдебните 
органи. Съгласно General Comment No 13 (Общ коментар № 13) на Комитета по 
правата на детето една цялостна система за закрила на детето изисква осигу-
ряването на цялостни и интегрирани мерки по отношение на всички, които са 
установени в член 19, параграф 2.

Интегрираната система за закрила на детето поставя детето в своя център. 
Тя гарантира, че всички основни лица, организации и системи — системите 
за образование, здравеопазване, социално подпомагане, правосъдие, както 
и гражданското общество, общността, семейството — работят съвместно за 
закрила на детето.

Европейската комисия определи 10 принципа за интегрирани системи за 
закрила на детето, които да ръководят реформата на системите за закрила на 
детето в държавите — членки на ЕС. Десетте принципа са следните:

1. Всяко дете се признава, зачита и защитава като носител на права с неоспо-
римо право на закрила.

2. Нито едно дете не се подлага на дискриминация.
3. Системите за закрила на детето включват превантивни мерки.
4. Семействата се подпомагат в тяхната роля на основни единици, полагащи 

грижи.
5. Обществата са осведомени и оказват подкрепа за правото на детето на 

свобода от всички форми на насилие.
6. Системите за закрила на детето осигуряват адекватна грижа съгласно 

международните стандарти: Насоки на ООН за алтернативна грижа за деца.
7. В системите за закрила на детето са въведени транснационални и тран-

сгранични механизми.

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f13&Lang=en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/10_principles_for_integrated_child_protection_systems_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/10_principles_for_integrated_child_protection_systems_en.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/673583/
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8. Детето получава подкрепа и закрила.
9. Обучение относно установяването на рисковете.
10. Въведени са безопасни, добре популяризирани, поверителни и достъпни 

механизми за докладване.

Принцип 3 се отнася до превенцията. Изключително важно е да се установят 
и да се премахнат основните причини, които излагат на риск децата и младите 
хора. Факторите на уязвимост могат да бъдат индивидуални, икономически, 
социални или културни. Поради това уязвимостта може да зависи от личните 
обстоятелства на детето, семейната среда, икономическото положение и търсе-
нето на определен вид експлоатация. Органите за закрила на детето следва да 
включат всички тези рискови фактори, когато предприемат превантивни мерки; 
същото трябва да направят и останалите национални и местни органи, отгова-
рящи за образованието, здравеопазването, интеграцията, заетостта и други.

Децата са особено уязвима група за трафик на хора, макар че не самата уязви-
мост е това, което ги излага на риск. Трафикът на хора е изключително дохо-
доносна форма на организирана престъпност, двигател на която е търсенето, 
насърчаващо експлоатацията. Трафикантите се възползват от възможностите, 
включително несъвършенствата в законодателството и всички уязвимости — 
както структурни, така и контекстуални — като се насочват, наред с другото, 
към жени и деца, ромската общност и хората с увреждания.

 АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ

Експертната група за борба с трафика на хора (GRETA) докладва, че ромите са сил-
но уязвими по отношение на трафика на хора поради структурни форми на дис-
криминация, основана на етнически произход и пол, бедност и социално изключ-
ване, водещи до ниски образователни постижения, високи нива на безработица, 
домашно насилие и  трудни условия на живот, които засягат предимно жените 
и децата. Нерегистрираните деца са изложени на сериозен риск да станат жертви 
на трафик.

За повече информация вж. GRETA (2018  г.), „Trafficking in children“ (Трафикът на 
деца), тематична глава от 6-ия общ доклад на уебсайта на Съвета на Европа.

Укрепването на семействата, които срещат трудности в полагането на грижи за 
своите деца, е способ за превенция. Това е особено важно, когато е възможно 
самото семейство да е замесено в трафика или експлоатацията на собствените 
си деца, когато семейството иска от детето да напусне и да помага с пари или 
когато децата напускат семейното жилище, за да избягат от насилие. Децата, 
произхождащи от всеки от тези контексти, могат да станат жертви на трафиканти 

https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/general-reports
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и са уязвими по отношение на техните обещания. Един всеобхватен набор от 
мерки за предотвратяване на малтретирането или експлоатацията например 
може да включва обща намеса от социалните грижи, часове по родителство, 
домашна подкрепа, социални обезщетения, схеми за заетост за възрастни 
и млади хора, както и обучение за семействата относно увеличаването на 
рисковете от трафик, на които са изложени децата, когато са разделени от 
семействата си или търсят възможности за работа/образование в чужбина.

Когато мерките, насочени към конкретни въпроси или специфични групи деца, 
не са част от цялостната рамка за закрила, системата за закрила на детето 
става фрагментирана. Децата често пъти имат няколко проблема, свързани 
със закрилата на детето, и фрагментирането означава, че те няма да получат 
цялостна помощ или цялостно решение.

 АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ

Съпоставяне на системите за закрила на детето
FRA проведе проучване, за да съпостави националните системи за закрила на де-
тето в 28-те държави — членки на ЕС. Информацията обхваща 5 области: законо-
дателна рамка; отговорни национални органи; човешки и финансови ресурси; про-
цедури за идентифициране и докладване, както и процедури за настаняване на 
децата в заведения за алтернативна грижа; системи за наблюдение. В процеса на 
съпоставяне се установява, че фрагментирането на националните законодателни 
рамки не позволява на определени групи деца, които са изправени пред конкретни 
предизвикателства, да получат достъп до някои права и да получават подходящи 
и качествени услуги: децата с увреждания; децата, принадлежащи към етничес-
ки малцинства; децата в системата за правосъдие за малолетни и непълнолетни 
лица; мигрантите с нередовен статут; и непридружените и разделените от роди-
телите си деца. При съпоставянето се вижда също, че само в 13 държави — членки 
на ЕС, има специална национална политика или стратегия за закрила на детето.

За повече информация вж. FRA, „Mapping child protection systems in the EU“ (Съ-
поставяне на системите за закрила на детето в  ЕС) и  „National policy framework 
(action plan or strategy)“ (Национална рамка в областта на политиката (план или 
стратегия за действие) на уебсайта на FRA.

Няколко държави — членки на ЕС, са въвели стандартни работни процедури 
и протоколи, които прилагат при случаи с деца, предполагаеми жертви на 
трафик. Тези процедури или протоколи спомагат да се гарантират гладкото 
сътрудничество и ясното разпределение на функциите и отговорностите във 
всяка държава членка. В същото време специфичните процедури, разработени 

http://fra.europa.eu/en/publication/2015/mapping-child-protection-systems-eu
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/mapping-child-protection-systems-eu
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/mapping-child-protection-systems-eu/national-policy
https://fra.europa.eu/en/project/2014/mapping-child-protection-systems-eu
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за деца — жертви на трафик, трябва да бъдат част от цялостната национална 
система за закрила на детето, а не да съществуват успоредно с нея.

Борбата с трафика на хора следва да бъде част от основните услуги за закрила 
на детето. Една интегрирана система за закрила на детето все още има нужда 
от извлечени от опита експертни познания и отговори, но те следва да бъдат 
поставени в контекста на цялостната система. Такъв интегриран подход може да 
бъде подходящ в редица ситуации, с които едно дете би могло да се сблъска. 
Той отговаря на потребностите на децата, включително жертвите на трафик, 
в тяхната държава на гражданство, както и зад граница.

  Действия на Европейската комисия като 
последващи действия във връзка със Стратегията 
на ЕС за премахване на трафика на хора

„Комисията ще оказва подкрепа на държавите членки в осигуряването на цялост-
на и достъпна закрила и ще подпомага интеграцията на жертвите на трафик, като 
се отчитат специфичните нужди на всеки пол. Тя също ще следи и съветва относно 
въвеждането на национално равнище на услуги, отчитащи потребностите на де-
цата, включително грижи, здравеопазване и образование за жертвите на трафик, 
като при тези услуги се вземат предвид полът, възрастта и конкретните нужди на 
отделните деца. Накрая, Комисията ще насърчава прилагането на „10 Principles for 
integrated child protection systems“ (Десетте принципа на ЕС за интегрирани систе-
ми за закрила на детето).“

Европейска комисия (2017 г.), Докладване за последващите действия във връзка 
със Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора и набелязване на до-
пълнителни конкретни действия, стр. 5.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/10_principles_for_integrated_child_protection_systems_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/10_principles_for_integrated_child_protection_systems_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0728&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0728&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0728&from=BG
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Част 2: 10 необходими 
действия за закрила

В част 2 от настоящото ръководство се посочват 10 действия за закрила на деца, 
които са лишени от родителски грижи и/или се нуждаят от закрила в рамките 
на държава — членка на ЕС, различна от тяхната собствена.

На фигура 5 са представени действията, които следва да бъдат обмислени 
от момента на идентифицирането на дете до намирането и прилагането на 
трайно решение. Десетте действия не са подредени в строг хронологичен ред. 
Някои от тях са уместни навсякъде, като например „изслушване на детето“. 
В зависимост от конкретния случай, националния механизъм за препращане на 
случаите и различните органи, участващи на национално или местно равнище, 
някои от действията могат да се извършват едновременно или в различен ред.
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Фигура 5: 10 действия в подкрепа на децата, лишени от родителски 
грижи и нуждаещи се от закрила, включително жертви на 
трафик, които се намират в държава — членка на ЕС, различна 
от тяхната собствена

Figure 5: 10 actions to support children deprived of parental care and 
in need of protection, including victims of trafficking who are in an EU Member State
other than their own
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Източник: FRA, 2019 г.

За прилагането на 10-те действия читателят следва да вземе под внимание 
следващите хоризонтални изисквания:

 Превенция: всички лица, които са в контакт с деца, следва да предот-
вратяват всички форми на насилие. Превантивните мерки са част от мерките 
за защита, които съгласно член 19 от Конвенцията за правата на детето трябва 
да се предприемат от държавите — страни по Конвенцията. Превенцията може 
да включва действия за намаляване на рисковете, свързани с уязвимостта на 
жертвата и факторите за тяхното насърчаване. Предотвратяването на трафика 
на хора е многостранно и трябва да е насочено към много организации и лица 
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по веригата на трафика. Хората трябва да бъдат особено внимателни с опреде-
лени групи уязвими момчета и момичета, като остават бдителни при промяна 
на обстоятелствата около тези деца, за да са в състояние да се намесят рано. 
Структурните форми на дискриминация въз основа на пол и етнически произход 
влияят по-специално на момичетата и децата от ромската общност. Някои от 
тези деца са били малтретирани, живеят на улицата или живеят в домове за 
оказване на грижи или институции. Превантивните мерки се отнасят не само 
до достатъчно ранната намеса в отделни случаи, но и до разработването на 
механизми за подкрепа на семейството, действия на службите за социални 
грижи, схеми за заетост, алтернативи на настаняването в специализирани 
институции, както и по-общи мерки в тази област.

 Гаранции за закрила на детето и проверка: организациите, пряко 
работещи с деца, трябва да разполагат със система за предотвратяване на 
нарушения на правата на децата от страна на техните служители. Тази система 
следва да включва мерки, като например политика относно начина, по който 
да се отговаря на твърденията за малтретиране на деца, съобразен с децата 
механизъм за подаване на жалби и проверка на регистрите за съдимост за 
минали присъди за малтретиране на дете преди назначаването на служители 
за работа с деца. В член 10 от Директивата относно сексуалната експлоатация 
на деца се установява задължението за държавите — членки на ЕС, да пред-
приемат необходимите мерки, за да гарантират, че лицата, които са били 
осъдени за сексуални престъпления, могат да бъдат лишени от правото да 
упражняват професионални дейности с участието на деца. В нея също така 
се предвижда взаимното уведомяване на държавите членки за осъдителни 
присъди или лишаване от право за работа с деца в съответствие с Рамково 
решение 2009/315/ПВР на Съвета. Такива проверки следва да се извършват не 
само при назначаването на служителите; необходимо е също да се извършват 
редовни проверки. Европейската информационна система за съдимост (ECRIS) 
предвижда възможността за проверка на регистрите за съдимост на всички 
граждани на ЕС.

 АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ

Стандарти за политиките за закрила на детето 
в организациите
FRA събра информация за системите за закрила на детето в  ЕС-28, в  т.ч. как са 
сертифицирани и акредитирани специалистите и дали служителите са преминали 
проверка, или не.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32009F0315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32009F0315
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Не във всички държави — членки на ЕС, има процедури за акредитация и лицен-
зиране за специалисти в областта на закрилата на детето. Когато такива същест-
вуват, те не винаги включват процедури за проверка. Най-често проверките се 
извършват по уговорка. Процедурите за акредитация и  лицензиране не винаги 
включват задължително обучение (първоначално или текущо) за специалисти, 
работещи с деца, включително административен персонал и служители, участва-
щи в ежедневните грижи за децата в институциите.

За повече информация вж. FRA (2015 г.), „Certification and accreditation procedures 
for professionals“ (Процедури за сертифициране и акредитация на специалисти).

 Квалификация на служителите: служителите, работещи с деца, трябва 
да бъдат квалифицирани и да спазват високи професионални стандарти. Те 
следва да преминават през достатъчно на брой и редовни обучения, за да се 
гарантира, че предоставят висококачествени услуги. Обучението следва да 
обхваща въпроси, като например: трафик на хора, включително спецификите 
му, произтичащи от пола; права на децата с акцент върху участието на детето; 
съответната правна и административна рамка; общуване с децата; съображения, 
свързани с пола и културата; съображения, свързани със сигурността; нацио-
налните механизми за насочване за трафик на деца; ролята на централните 
органи, създадени по силата на регламент „Брюксел IIа“; и как да се преценяват 
висшите интереси на детето, за да се определи трайно решение. На някои лица, 
например служителите на централните органи, се налага да установят връзка 
с партньори в друга държава — членка; езиковото обучение също е от полза за 
тях. Съвместните мероприятия за обучение с различни професионални групи 
са особено ефективни и следователно трябва да бъдат улеснявани.

 Навременност: децата имат нужда от незабавна подкрепа. Спешните 
мерки трябва да бъдат предприемани своевременно. Гарантирането на висшите 
интереси на детето при определяне на трайно решение ще изисква обаче под-
ходяща индивидуална оценка на специалните обстоятелства на всяко конкретно 
дете жертва, която не трябва бъде прибързана. Необходимо е да се намери 
точният баланс между навременността и адекватната защита. Необходимо е да 
се вземат предвид преживяванията на всяко едно дете, а помощта трябва да 
бъде адаптирана към всеки отделен случай, като се отчитат възрастта и полът 
на детето и последиците от специфичната форма на експлоатация, на която 
е било подложено то. Дете — жертва на трафик, или травмирано дете, което 
няма подходящо семейно обкръжение, може да се нуждае от повече време, 
за да се възстанови от травматичното изживяване и да бъде в състояние да 
мисли за своето бъдеще.

https://fra.europa.eu/en/publication/2015/mapping-child-protection-systems-eu/certification
https://fra.europa.eu/en/publication/2015/mapping-child-protection-systems-eu/certification
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
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Действие 1: Откриване, идентифициране 
и насочване на детето
Откриване на детето
Отправната точка е да има ефективни механизми за откриване на деца, които 
са лишени от родителски грижи и се нуждаят от закрила, включително деца — 
жертви на трафик. Откриването на деца, които се нуждаят от закрила, по ефи-
касен начин и на ранен етап, е първата стъпка към това да се гарантира, че те 
се третират като носители на права и получават подходяща помощ и закрила.

Съгласно член 19 от Конвенцията за правата на детето държавите — страни по 
Конвенцията, трябва да предприемат мерки за закрила на детето от всички 
форми на насилие или експлоатация, включително мерки за установяване 
на случаи на малтретиране на деца. За това са необходими ефективни меха-
низми за откриване на деца, които са били подложени на каквато и да било 
форма на липса на грижи, експлоатация или малтретиране. Ако не бъдат 
открити на ранен етап, децата жертви няма да са в състояние да упражняват 
пълноценно правата си.

Да се определи дали дете се нуждае от закрила, може да се окаже трудно. 
Всяко дете може да реагира по различен начин на малтретирането или експло-
атацията: някои могат да проявят физически признаци на малтретиране; при 
други могат да се проявят поведенчески проблеми, да изпадат в депресия, да 
чувстват вина или да не изразяват каквито и да било емоции. Децата често не 
осъзнават, че са малтретирани, тъй като развиват чувства на привързаност и не 
се възприемат като жертви. Възможно е експлоататорите или други възрастни 
да са им казали как да се държат, за да избягват да привличат вниманието на 
възрастните или на държавните служители. Деца, които се нуждаят от закрила, 
като например деца, избягали от своя дом, могат да не желаят да влязат в кон-
такт с който и да било орган от страх да не бъдат изпратени обратно вкъщи.

Децата са една от най-уязвимите групи, към която е насочен трафикът на хора. 
Мрежите за трафик се насочват по-специално към семейства, които се намират 
в неравностойно икономическо положение. Често пъти децата — жертви на 
трафик, не смятат, че са били експлоатирани, а по-скоро приемат положението, 
в което се намират, от лоялност към семейството си.
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По отношение на жертвите на трафик на хора, съгласно член 11 от Директивата 
на ЕС за борба с трафика, държавите членки трябва да предприемат необхо-
димите мерки за създаването на подходящи механизми за ранно идентифи-
циране на жертвите на трафик на хора. С член 18 от директивата държавите 
членки се задължават да насърчават редовното обучение на служителите, за 
които има вероятност да влязат в контакт с жертви или потенциални жертви 
на трафик на хора, включително полицейските служители от първа линия.

 АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ

Проучване относно идентифицирането на жертвите на 
трафик на хора
Според проучването на Европейската комисия относно групите, изложени на ви-
сок риск от трафик на хора, основна пречка за идентифицирането на случаите на 
трафик на деца е, че децата нямат контрол върху положението си и могат да не 
са наясно за степента на тази липса на контрол. В някои случаи, по-специално по 
отношение на сексуалната експлоатация, организираните престъпни мрежи оси-
гуряват честото преместване на децата в рамките на страната и между различните 
държави. Целта е да се предотврати установяването на отношения, които могат да 
доведат до разкриване на положението им; да се увеличи в най-голяма степен 
печалбата; и да се избегне откриването им.

Вж. Европейска комисия (2015 г.), „Study on high-risk groups for trafficking in human 
beings“ (Проучване на групите, изложени на висок риск от трафик на хора).

В докладите на държавите — членки на ЕС, се посочва, че трафикантите са се насо-
чили към по-малко видими форми на принуда, която позволява известна възмож-
ност за придвижване, като се използват по-малко очевидни форми на сплашване, 
заплахи. Налице е и изместване към психологическо насилие и злоупотреба със 
зависимостите на жертвите. Държавите членки смятат, че по отношение на иден-
тифицирането на жертвите е постигнат напредък, не на последно място поради 
засиленото сътрудничество между различни органи и сектори, участващи в съот-
ветната страна, но и на трансгранично равнище.

Вж. Европейска комисия (2018 г.), Staff working document of the Second report on the 
progress made in the fight against trafficking in human beings (Работен документ на 
службите на Комисията във връзка с втория доклад относно напредъка в борбата 
с трафика на хора).

Според Европол има данни за семейни кланове, които експлоатират деца с цел 
принудителна престъпна дейност и просене. Европол получи информация за меж-
дународни разследвания относно семейни кланове на граждани на ЕС, които екс-
плоатират собствените си деца, деца на роднини или деца, изоставени от собстве-
ните си семейства. Децата са станали жертви на трафик, за да извършват няколко 
вида престъпления срещу собствеността и/или са били принудени да просят, а по-
някога и да искат дарения за фалшиви благотворителни организации.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/study-high-risk-groups-trafficking-human-beings_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/study-high-risk-groups-trafficking-human-beings_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_swd-2018-473-commission-staff-working-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_swd-2018-473-commission-staff-working-document_en.pdf
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Вж. Европол (2018  г.), Criminal networks involved in the trafficking and exploitation 
of underage victims in the European Union (Престъпни мрежи, участващи в трафик 
и експлоатация на непълнолетни жертви в Европейския съюз).

Всеки носи отговорност да докладва на компетентните органи, ако има съм-
нение за малтретиране на дете. Вероятно е широк кръг хора да влязат в контакт 
с деца, лишени от родителски грижи и нуждаещи се от закрила. Те трябва да 
останат бдителни и да действат проактивно, за да откриват децата, нуждаещи 
се от закрила. Такива групи лица могат да бъдат например полицаи, съдии, 
адвокати, социални работници, служители на НПО, лекари, учители или слу-
жители, работещи на граничните контролно-пропускателни пунктове.

Деца, които се нуждаят от закрила, могат да бъдат намерени на много места: 
на улицата, в болница или на границата. Специалистите трябва да са запознати 
с основните рискове.

Специалистите, които са в контакт с деца, трябва да избягват да правят пред-
положения и да бъдат нащрек за възможни предразсъдъци въз основа на 
възприемания културен, религиозен, национален или етнически произход, 
пол или други характеристики на децата или на придружаващите ги възрастни.

  Ръководство на FRA относно неправомерното 
профилиране

През 2010 г. FRA изготви практическо ръководство за служителите на правоприла-
гащите органи и за граничните служители, което бе актуализирано през 2018 г. и в 
което се предоставят сведения, основани на проучвания на конкретни случаи, за 
ситуации, при които профилирането може да бъде полезно, и такива, при които би 
могло да бъде неправомерно и/или контрапродуктивно.

За повече информация вж. FRA (2018  г.), „Preventing unlawful profiling today and 
in the future: a guide“ (Предотвратяване на неправомерно профилиране днес и в 
бъдеще: ръководство).

В действие 1 откриването се разглежда в два по-общи контекста. Първата част 
обхваща по-често срещаната ситуация, при която деца — жертви на експлоа-
тация, малтретиране или липса на грижи, са открити на територията на държава 
членка. Втората част обхваща откриване на вътрешната граница, когато детето 
пътува към друга държава — членка на ЕС. Процесът на идентифициране обаче 
не се състои само от един етап. Често пъти жертвите не се разкриват при първия 
контакт с предоставящите помощ или правоприлагащите органи. Усилията по 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/child-trafficking-who-are-victims-and-criminal-networks-trafficking-them-in-and-eu
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/child-trafficking-who-are-victims-and-criminal-networks-trafficking-them-in-and-eu
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/prevent-unlawful-profiling
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/prevent-unlawful-profiling
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идентифицирането следва да бъдат насочени не само към входните пунктове 
на дадена държава, но и към високорисковите сектори.

Откриване на територията на държави — членки на ЕС

Съгласно Директивата за свободното движение (2004/38/ЕО) гражданите на 
ЕС имат правото да пребивават до 3 месеца в друга държава членка. По същия 
начин притежателите на разрешения за пребиваване, издадени от една от 
държавите — членки на ЕС, могат да се движат свободно в срок до 3 месеца 
и на територията на други договарящи държави по Шенгенското споразумение, 
което включва всички държави — членки на ЕС, и асоциираните към Шенген 
държави, с изключение на Ирландия и Обединеното кралство.

Шенгенското пространство включва всички държави — членки на ЕС, с изклю-
чение на България, Хърватия, Кипър, Ирландия, Румъния и Обединеното крал-
ство. То включва също така Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, 
както е показано на фигура 6. Някои държави членки са установили временни 
гранични проверки във връзка със сериозни заплахи. Европейската комисия 
редовно публикува актуализиран списък на уведомленията относно времен-
ното въвеждане на граничен контрол.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32004L0038
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control
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Фигура 6: Шенгенското пространство към март 2019 г.Figure 6: Schengen area, as of March 2019

Source: European Commission, 2019
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Източник: Европейска комисия, 2019 г.

След период от 3 месеца приемащата държава — членка на ЕС, може да опре-
дели някои условия във връзка с пребиваването, свързани с представянето 
на доказателство за доходи (или записване в учебно заведение) и здравно 
осигуряване, или за това, че лицето е член на семейството на лице, което има 
право на разрешение за пребиваване (член 7 от Директивата за свободното 
движение). След престой от 3 месеца е възможно гражданите на ЕС да подлежат 
на регистриране при националните органи (член 8). На практика обаче децата, 
които се нуждаят от закрила, включително деца — жертви на трафик, много 
вероятно ще останат в държавата — членка на ЕС, без да бъдат регистрирани.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32004L0038
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След като детето се намира в държава членка, различна от неговата собст-
вена, е необходимо различни специалисти и организации в държавата, като 
например полиция, социални работници, учители, здравни работници или 
гражданското общество, да проявят активност, за да установят дали детето 
се нуждае от закрила.

Ситуациите, индивидуалните истории и  обстоятелствата са безброй. 
Съществуващите проучвания обаче очертават някои доминиращи примери:

 • дете, най-често момиче, е  сексуално експлоатирано на улицата, в  пуб-
лични домове, в салони за масаж или в частни квартири;

 • дете в задължителната възраст за постъпване в училище живее като дома-
шен работник при неподходящи условия за работа заедно със семейство, 
с което няма връзка, като често пъти не посещава училище;

 • дете задига стоки, като козметика, телефони, USB устройства, GPS системи 
и други електронни устройства, или краде ръчните чанти на клиентите;

 • дете проси в  продължение на часове на улицата, независимо от кли-
матичните условия, и  оцелява, като се храни с  остатъците от храна от 
ресторантите;

 • дете отглежда или продава канабис или други забранени вещества;

 • дете живее на улицата, вероятно преодолявайки проблеми, свързани 
с психичното му здраве или с употребата на наркотици;

 • дете се шляе по улиците и не посещава училище.

В зависимост от ситуацията, в която се намира детето, някои хора повече от 
други са склонни да забележат детето. Чувствителността на тези, които са 
в състояние да забелязват уязвими деца, е ключова за улесняването на ранното 
откриване и насочване на деца, нуждаещи се от подкрепа.

Откриване на границата при навлизане или излизане

При липсата на граничен контрол в рамките на Шенгенското пространство 
децата, нуждаещи се от закрила, рядко биха били откривани на границите. Там, 
където в рамките на ЕС все още се извършва граничен контрол — или поради 
това, че лицето пътува от или към държава, която не е членка на Шенгенското 
пространство, или поради временно възстановяване на контрола по вътрешните 



Част 2: 10 необходими действия за закрила

49

граници в държава от Шенген — граничните проверки дават възможност да 
бъдат открити деца, които могат да се нуждаят от закрила.

Регламент (ЕС) 2018/1862 за Шенгенската информационна система (ШИС) пре-
доставя значим инструмент за установяване самоличността на липсващи деца 
и за предотвратяване на по-нататъшно пътуване на тези, които са изложени 
на риск да бъдат отвлечени от родител, член на семейството или настойник. 
Подаден в ШИС сигнал за изложено на риск дете може да подпомогне за уста-
новяването на самоличността на деца, изложени на риск да станат жертви 
на трафик, насилствен брак, генитално осакатяване на момичета или други 
форми на основано на пола насилие. Той също така помага да бъдат защитени 
децата от това да станат жертва на терористични престъпления или да участват 
в такива, да бъдат включени или да се запишат във въоръжени групи, или да 
бъдат принудени да вземат активно участие във военни действия. За по-точно 
идентифициране на лицата, за които са въведени сигнали в ШИС, е възможно 
да се използват както буквено-цифрови, така и биометрични проверки, пови-
шаващи качеството на защита на уязвимите лица. Когато се използва ШИС, 
висшите интереси на детето трябва да бъдат от първостепенно значение.

 АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ

Агенция на Европейския съюз за оперативното 
управление на широкомащабни информационни 
системи в пространството на свобода, сигурност 
и правосъдие (eu-LISA)
eu-LISA, Агенцията на Европейския съюз за 
оперативното управление на широкома-
щабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и право-
съдие, е  органът, който отговаря за оперативното управление на най-големите 
централизирани информационни системи на ЕС в областта на правосъдието и вът-
решните работи. Това включва Шенгенската информационна система, както 
и няколко други бази данни, в които се съхраняват главно данни за граждани на 
трети държави. Информационните системи, управлявани на централно ниво от 
eu-LISA, са ценен инструмент за националните компетентни органи, който в реал-
но време ги снабдява с най-точната информация в полза на борбата с трафика на 
деца. В зависимост от целта системите могат да бъдат използвани от граничната 
охрана, правоприлагащите органи, визовите и миграционните органи и органите 
за предоставяне на убежище, както и от съдебните и митническите органи.

За повече информация посетете уебсайта на eu-LISA.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.312.01.0056.01.ENG&toc=OJ:L:2018:312:TOC
https://www.eulisa.europa.eu/
https://www.eulisa.europa.eu/
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Широк кръг лица могат да влязат в контакт с деца, лишени от родителски 
грижи и нуждаещи се от закрила, включително деца — жертви на трафик, като 
например служителите на авиолинии и летища, както и граничните служители. 
Те следва да:

 √ са запознати с националните административни изисквания за напускане 
и влизане на деца в страната (напр. разрешение от родителите 
или писмена декларация);

 √ са запознати с актуалния анализ на риска относно трафика на хора, 
включително по отношение на свързаната с пола специфика на 
престъплението, модели и тенденции;

 √ наблюдават за всяко необичайно поведение, физически или емоционални 
признаци у детето или у придружаващия(те) го възрастен(възрастни);

 √ обръщат специално внимание, когато възрастен, който не е родителят, 
придружава не само едно дете, а група деца или придружава различни 
деца по различни поводи;

 √ проверяват внимателно документите на придружаващите възрастни, 
когато те не са родителите или представителите на детето;

 √ направят справка в Шенгенската информационна система (ШИС II), за да 
проверят дали детето е обявено за изчезнало;

 √ пренасочват въпросните хора за проверка на втора линия, ако се породят 
някакви съмнения. Това дава възможност да се консултират с органите по 
мястото на произход относно придружаващия възрастен и детето. Целта 
и задачите на проверката на втора линия следва да отразяват насоките от 
Наръчника „VEGA“ на Frontex;

 √ са запознати с възможностите за международно сътрудничество, 
транснационалните средства за комуникация и каналите, които са 
на тяхно разположение, включително кръстосаното съпоставяне на 
информация и анализ чрез Европол;

 √ се обърнат към службите за закрила на детето, ако няма установени 
факти, но все още има съмнения относно благополучието на детето. 
Информация за случая следва да бъде споделена със службите за 
закрила на детето в мястото по местоназначение, за да се гарантират 
посещение и последващи действия. Съществува обаче риск детето 
да изчезне, преди да бъдат предприети последващи действия или 
да не бъде открито от социалните служби. Това може да стане, когато 
например въпросните лица променят адреса си или предоставят неточни 
данни за контакт.

https://euagenda.eu/publications/vega-handbook-children-at-airports
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Съгласно член 23 от Кодекса на шенгенските граници (Регламент (ЕС) 2016/399) 
държавите — членки на ЕС, имат право да извършват проверки на територията, 
при условие че те не представляват гранични проверки. Такива полицейски 
проверки на случаен принцип могат също да улеснят откриването на деца, 
изложени на риск. По време на такива полицейски проверки много от посоче-
ните по-горе точки, като например запознаването с информацията за анализ 
на риска от трафик на деца, могат да бъдат от полза за идентифицирането на 
деца, изложени на риск.

  Насоки на Европейската комисия за идентифициране
Европейската комисия разработи насоки за идентифициране на жертвите на 
трафик на хора, насочени специално към консулските служби и  граничните 
служители.

За повече информация вж. Европейска комисия (2013  г), „Guidelines for the 
identification of victims of trafficking in human beings“ (Насоки за идентифициране на 
жертвите на трафик на хора).

  Наръчник на Frontex за децата на летищата (VEGA)
Frontex — Европейската агенция за гранична и брегова охрана, разработи наръчник 
с насоки за гранични служители за закрила на децата на летищата. В наръчника 
„VEGA“ се съдържат практически съвети, като например на какво да се обръща 
внимание при преминаването на границата, възможни въпроси, които да се зада-
дат на децата, проверки на първа и втора линия и насочване. Агенцията разработ-
ва подобен наръчник и за сухопътните и морските граници.

За повече информация вж. Европейска агенция за гранична и  брегова охрана 
(2015 г.), Наръчник „Vega“: Деца на летищата, Деца, изложени на риск, в движе-
ние, насоки за гранични служители“.

  Проучване на Европейската комисия на групите, 
изложени на висок риск от трафик на хора

Докладът на Европейската комисия включва раздел „Групи деца, изложени на 
най-голям риск от трафик на хора: типология, основана на рискови профили“.

За повече информация вж. Европейска комисия (2015 г.), „Study on high-risk groups 
for trafficking in human beings“ (Проучване на групите, изложени на висок риск от 
трафик на хора).

Дете, което пътува само или с възрастен, който не е родител или законен 
настойник на детето, ще трябва да разполага с валиден паспорт или доку-
мент за самоличност и някакъв допълнителен официален документ съгласно 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/thb-victims-identification/thb_identification_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/thb-victims-identification/thb_identification_en.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/VEGA_children/BG.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/study-high-risk-groups-trafficking-human-beings_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/study-high-risk-groups-trafficking-human-beings_en


Деца, лишени от родителски грижи, открити в друга държава — членка на ЕС

52

националното законодателство. Този официален документ се подписва от 
неговите родители или от законния настойник, а в някои случаи — и от нота-
риус, като на детето се разрешава да пътува извън държавата — членка на ЕС, 
в която то пребивава. По този въпрос няма общи правила за целия ЕС и всяка 
държава — членка на ЕС, решава дали на детето са необходими документи за 
тази цел и ако да — какви точно. Някои държави членки изискват доказателство 
за съгласието на родителите детето да напусне държавата само или с друг 
възрастен, който не му е родител (писмена декларация). Това обаче само по 
себе си не е достатъчно, за да бъде предотвратен трафикът на деца.

  Стандартизиран формуляр за съгласие за пътуване
В част  III от Ръководството с  най-добри практики относно превантивните мерки 
на Хагската конференция по международно частно право държавите членки се 
приканват да обмислят приемането на стандартизиран формуляр за съгласие за 
пътуване, с който ще се доказва, че това съгласие е дадено, когато е необходимо, 
преди да се позволи на детето да напусне дадена юрисдикция (по този въпрос вж. 
раздел 1.2.2 от Ръководството). Използването на образец на формуляр за съгласие 
за пътуване може да осигури яснота и да намали рисковете, свързани с разнооб-
разието от форми на съгласие, изисквани от държавите — членки на ЕС. Държави, 
които желаят да разработят национален образец на формуляр, се приканват да се 
запознаят с информацията, предоставена на уебсайта на Хагската конференция.

За повече информация вж. Хагска конференция по международно частно право, 
Guide to Good Practice under the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil 
Aspects of International Child Abduction, Part III, Preventive Measures (Ръководство 
с най-добри практики съгласно Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. за граж-
данските аспекти на международното отвличане на деца, част  III, Превантивни 
мерки), 2005 г.

Установяване на самоличност
След като органите счетат, че дадено дете се нуждае от закрила, техният 
първи контакт с детето ще бъде насочен към установяване на неговата само-
личност. Заложеният в член 3 от Конвенцията за правата на детето и в съот-
ветните инструменти на правото на ЕС (вж. таблица 1) принцип на висшите 
интереси на детето трябва да насочва всички предприети мерки към устано-
вяване на самоличността на детето и насочването му към съответните органи 
за допълнителни действия.

Това предполага също така, че по време на първия контакт органите следва 
да избягват дълги разпити на детето относно неговото положение, условия 
на живот и произход. Първият контакт с детето следва да бъде кратък и да се 

https://assets.hcch.net/docs/b0bbfe69-8223-41fc-b8cf-aa4aa8a1e98d.pdf
https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=3639
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf


Част 2: 10 необходими действия за закрила

53

ограничава до идентифициране на детето, установяване на основна инфор-
мация, като например местонахождението на родителите, и събиране на 
основна информация, необходима за осигуряване на непосредствената безо-
пасност и благополучието на детето. Впоследствие следва да се извърши 
допълнителна оценка от службите за закрила на детето.

По време на фазата на идентифициране с детето следва да се отнасят с ува-
жение, по подходящ за възрастта му начин и да му се предоставят услуги за 
устен превод, ако не говори местния език. Органите трябва да предоставят 
подходяща за детето информация по ключови въпроси, като например въз-
можността да се поиска подкрепа от консулската служба, защо органите трябва 
да установят неговата самоличност, защо се обработват пръстови отпечатъци 
и какви са следващите стъпки, за да се гарантира закрилата на детето.

→ За повече информация относно начина, по който да се говори, да се слуша 
и да се информира детето, вж. също така действие 3: Изслушване на детето.

Често за установяването на самоличността на детето ще отговаря полицията. 
В зависимост от неговото положение може да са необходими някои или всички 
от следните действия:

 • проверка на документи, ако е  възможно, като например документи за 
самоличност или паспорти, документи за установяване на името, гражданс-
твото, възрастта на детето и други;

 • снемане на отпечатъци (в случаи на по-големи деца, когато е допустимо от 
националното право) и фотографиране на детето;

 • проверка на националните бази данни с цел да се установи дали детето 
е имало предишен контакт с полицията и поради каква причина;

 • справка в Шенгенската информационна система (ШИС II), за да се провери 
дали детето е обявено за изчезнало;

 • консултиране с  Европол в  случаи на тежка и  организирана престъпност, 
подаване на искане за проверка в базите данни, оперативен анализ и под-
крепа за разследвания и операции;

 • информиране на консулската служба на държавата членка, чийто гражда-
нин е детето или в която се намира неговото обичайно местопребиваване.
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В случай на трафик децата могат да представят себе си за възрастни, за да 
избегнат по-строг контрол и поради указанията, които получават от трафикан-
тите. Детето може да бъде принудено да пътува с фалшив паспорт на възрастен.

Ако продължава да има съмнения за възрастта на дадено лице, но са налице 
основания да се вярва, че то е дете, тогава съгласно Директивата на ЕС за борба 
с трафика на хора (член 13, параграф 2), Директивата относно сексуалната 
експлоатация на деца (член 18) и Директивата относно процесуалните гаранции 
за децата, които са заподозрени или обвиняеми (член 3), както и Конвенцията 
на Съвета на Европа за борба с трафика на хора (член 10) органите следва да 
приемат, че лицето е дете, докато неговата възраст не бъде допълнително 
определена. Случаите с по-големи младежи могат да бъдат предизвикателство.

Когато съгласно националното право детето трябва да бъде насочено за опре-
деляне на възрастта, следва да се използват методологии с най-малка степен 
на инвазивност и да се даде на детето правото да бъде изслушано и да получи 
подкрепата на настойник. За общ преглед на приложимото законодателство, 
необходимите гаранции и съществуващите способи за определяне на въз-
растта, вж. ръководството на Европейската служба за подкрепа в областта 
на убежището (EASO).

  Ръководство на EASO за определяне на възрастта
Европейската служба за подкрепа в  областта на убежището (EASO) разработи 
практически насоки за определяне на възрастта на лица, които нямат документи, 
с които да докажат своята възраст. В ръководството се предоставя преглед на съ-
ществуващите методи, техните плюсове и минуси, както и гаранции, които трябва 
да бъдат въведени. Макар че публикацията на EASO е изготвена в контекста на 
процедурите за международна закрила, насоките се отнасят и за деца, които са 
с произход от самия ЕС.

За повече информация вж. Европейска служба за подкрепа в областта на убежи-
щето (2018 г.), „EASO Practical Guide on age assessment“ (Практическо ръководство 
на EASO за определяне на възрастта).

Насочване
Децата, лишени от родителски грижи и нуждаещи се от закрила в държава — 
членка на ЕС, различна от тяхната собствена, следва да бъдат насочвани към 
съответните национални органи, отговарящи за закрилата на детето. Заедно 
с други съответни органи те ще трябва да предприемат незабавни мерки 
за осигуряване на безопасност, подслон и за задоволяване на основните 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0800
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/about-the-convention
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/about-the-convention
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-practical-guide-age-assessment
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потребности на детето. Случаят ще бъде допълнително оценен от органите 
за закрила на детето.

Ако е сигурно или има подозрения, че детето е жертва на трафик на хора, 
полицията ще насочи случая и към специализираното полицейско звено, 
националния механизъм за насочване или лицата, отговарящи за службите 
за борба с трафика на хора, така че да могат официално да идентифицират 
детето като жертва на трафик.

Действие 2: Назначаване на настойник
В международното и европейското право се признава значението на назнача-
ването на настойник за деца, лишени от родителски грижи, който да защитава 
висшите интереси на детето и да насърчава неговото благополучие. Редицата 
позовавания на „законен настойник“ в Конвенцията за правата на детето 
показват, че законните настойници са ключов елемент в системата за закрила 
на деца, които временно или постоянно са лишени от своята семейна среда 
и интересите им не могат да бъдат представлявани от техните родители (вж. 
също Комитет на ООН по правата на детето, General Comment No 6 (Общ коментар 
№ 6), точка 33).

По отношение на дете, жертва на трафик, в член 14, параграф 2 от Директивата 
на ЕС за борба с трафика на хора в правото на ЕС се определя задължението 
за назначаване на настойник или представител на детето от момента, в който 
детето е идентифицирано от органите, когато според националното право носи-
телите на родителска отговорност са лишени от възможността да защитават 
висшия интерес на детето и/или да го представляват поради конфликт на 
интереси между тях и детето жертва. В член 16, параграф 3 това задължение 
се разширява, като обхваща непридружено дете — жертва на трафик на хора. 
Освен това в член 15 се изисква, когато детето участва в наказателни разслед-
вания и производства, компетентните органи да назначат представител на 
детето, в случай че, според националното право, носителите на родителска 
отговорност са лишени от възможността да представляват детето поради 
конфликт на интереси между тях и детето жертва.

По същия начин съгласно член 20 от Директивата относно сексуалната екс-
плоатация на децата компетентните органи трябва да назначат специален 
представител на детето жертва, когато според националното право носителите 
на родителски права са лишени от възможността да представляват детето 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2005%2f6&Lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
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в резултат на конфликт на интереси между тях и детето жертва или когато 
детето не е придружено или е разделено от семейството.

Назначаването на временен настойник е спешна мярка, както е уредено от 
член 20 от Регламент „Брюксел IIа“. Решение относно временното настойни-
чество може да бъде взето от държавата — членка на ЕС, в която пребивава 
детето, дори ако е компетентна друга държава членка. Отговорностите на вре-
менния настойник се преустановяват, когато компетентният съд поеме делото 
и назначи нов настойник или предприеме други дългосрочни мерки.

При прехвърляне в държавата на обичайно местопребиваване преди назна-
чаването на временен настойник се пренебрегва важността на задълбочената 
оценка на ситуацията на детето, оценката на семейната среда и условията, които 
детето би намерило там. Бързото прехвърляне може да доведе до повторното 
превръщане на детето в жертва на трафик или на малтретиране. За да се гаран-
тират висшите интереси на детето и да се предотвратят бъдещи злоупотреби, 
на органите ще бъде необходимо известно време, така че да преценят всички 
обстоятелства. През този период назначаването на настойник е от основно 
значение. В качеството си на доверено лице настойникът може да улесни 
извършването на по-добра преценка на ситуацията на детето и семейството и да 
гарантира, че взетите решения са трайни и са във висшите интереси на детето.

Както се вижда на фигура 7, настойниците отговарят за гарантиране на цялост-
ното благополучие на детето; защитаването на висшите интереси на детето; 
и гарантирането на законно представителство и допълване на ограничената 
правоспособност на детето. Настойникът следва да е  лицето с  цялостен 
поглед върху потребностите на детето. Той се намира в уникалната позиция 
да бъде връзката между различните органи и детето. Настойникът може да 
действа като връзка между детето и специалистите, които предоставят грижи 
и помощ на детето, като например адвокати, здравни служби, училище, 
центрове за настаняване, служби за закрила на детето, полиция и служби за 
подкрепа на жертвите.

Настойниците изпълняват важна роля и в трансграничните действия по даден 
случай. Например те могат да помогнат на детето да възстанови контакта със 
семейството си, да осъществят връзка с родителите на детето или с далечни 
роднини на детето в друга държава — членка на ЕС, или да придружат детето, 
ако е прехвърлено в друга държава.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
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Фигура 7: Правомощия на настойника
Figure 7: The mandate of the guardian

Правомощия
на настойника

Гарантиране на цялостното 
благополучие на детето

Защита на висшите 
интереси на детето

Упражняване на законно 
представителство и допълване 

на ограничената 
правоспособност на детето

Източник:  FRA и Европейската комисия, 2014 г. [Настойничество над деца, лишени 
от родителски грижи, стр. 15]

Цялостен преглед на ролята и отговорностите на настойниците и функциони-
рането на системата за настойничество може да бъде намерен в наръчника за 
настойничество, издаден от FRA и Европейската комисия. Читателят се приканва 
да разгледа наръчника за повече подробности относно ролите и отговорностите 
на настойниците, управлението на системите за настойничество или специфич-
ните задачи на настойника.

  Наръчник за настойничество над деца, лишени от 
родителски грижи: специфични потребности на деца — 
жертви на трафик

FRA и Европейската комисия публикуваха наръчник с цел да се укрепят национал-
ните системи за настойничество и да се гарантира, че са по-добре оборудвани, за 
да се справят със специфичните потребности на деца — жертви на трафик. В на-
ръчника се предоставят насоки и препоръки за държавите — членки на ЕС, като се 
установяват основните принципи, създаването и  управлението на системите за 
настойничество. Наръчникът е достъпен на всички езици на ЕС.

https://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship
https://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship
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За повече информация вж. FRA (2015 г.), Guardianship for children deprived of parental 
care with a particular focus on their role in responding to child trafficking (Настойни-
чество над деца, лишени от родителски грижи, със специален акцент върху тяхна-
та роля в отговор на трафика на деца).

Действие 3: Изслушване на детето
Един от основните принципи на международната и европейската закрила 
на детето е правото на детето свободно да изразява мнението си по всички 
въпроси, които го засягат. Мнението на детето се взема под внимание в зави-
симост от възрастта и зрелостта му, както е посочено в член 24 от Хартата 
и член 12 от Конвенцията за правата на детето.

→ За насоки относно начините, по които се изслушва детето в рамките на 
наказателното производство, вж. също действие 8: Оказване на подкрепа 
на детето в хода на съдебно производство.

Мнението на децата трябва да бъде взето сериозно под внимание в зависимост 
от зрелостта на всяко отделно дете, специфичната ситуация и наличните въз-
можности в този контекст. Така например мнението на детето може да окаже 
влияние върху това дали настойникът следва да бъде мъж или жена, или 
върху това дали събирането на семейството е най-добрият вариант. Вземането 
предвид и отдаването на сериозно значение на мнението на детето е не само 
законово задължение, но и ще има положително въздействие върху процеса 
на закрила на детето. Детето по-лесно ще има доверие на органите и ще има 
по-голяма готовност за сътрудничество. По този начин биха могли също така 
да бъдат предотвратени случаи на укриване и повторен трафик, като се гаран-
тира, че предприетите действия са устойчиви и използването на публичните 
ресурси е ефективно.

  Овластяване на децата чрез участие
Тъй като преживяването на насилие е потискащо по своята същност, са необходи-
ми чувствителни мерки, които да гарантират, че намесите във връзка със закрила-
та на детето няма допълнително да потиснат децата, а по-скоро ще допринесат по 
положителен начин за тяхното възстановяване и реинтеграция чрез внимателно 
улеснено участие. Комитетът отбелязва, че конкретни маргинализирани и/или 
дискриминирани групи срещат пречки при участието си. Преодоляването на тези 
пречки е особено важно за закрилата на детето, тъй като често пъти децата са сред 
тези, които са най-засегнати от насилието.

Вж. Комитет на ООН по правата на детето (2011 г.), General Comment No 13 (Общ 
коментар № 13), точка 63.

https://fra.europa.eu/en/publication/2015/guardianship-children-deprived-parental-care
https://fra.europa.eu/en/publication/2015/guardianship-children-deprived-parental-care
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f13&Lang=en
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Информирането, изслушването и вземането под внимание на възгледите на 
децата не са еднократни действия при първия контакт с детето. Напротив, 
това трябва да бъде основен съставен елемент на всички действия, предста-
вени в настоящото практическо ръководство, както е показано на фигура 8, 
от момента на откриване на дете, нуждаещо се от закрила, до прилагането 
на трайно решение. В зависимост от специфичните обстоятелства по случая 
децата могат да имат думата по отношение на безопасността, решенията, 
свързани с грижите, събирането на семейството, назначаването на настойника, 
най-доброто трайно решение и много други решения, които ги засягат.

Фигура 8: Информиране и вземане под внимание на мнението на детето 
при всяко от десетте действия

Figure 8: Informing and considering the views of the child throughout all 10 actions

ИНФОРМИРАНЕ НА ДЕТЕТО И ВЗЕМАНЕ НА НЕГОВОТО МНЕНИЕ ПОД ВНИМАНИЕ

откриването 
на дете

мерките за 
закрила и помощ

трайно
решение

от

пр
ез до

Източник: FRA, 2019 г.

Необходима информация
За да стане възможно децата да излагат мнението си, те трябва да получават 
цялостна и разбираема информация за това, което се случва, за следващите 
стъпки и за всички съществуващи възможности. С децата трябва да се про-
веждат консултации относно предпочитаните от тях възможности. Правото на 
децата на информация и правото да бъдат изслушвани са много тясно свързани 
и по тази причина се разглеждат заедно.

Предоставянето на подходяща и разбираема информация е основен елемент 
при изслушването на детето и изграждането на доверие. Ако едно дете не раз-
полага с достатъчно информация за конкретна ситуация или не я разбира, то ще 
бъде ограничено по отношение на начина, по който би могло да изложи своето 
мнение, да взема решения или дори да поставя въпроси. Таблица 2 показва 
позоваванията на правото на информация, включени в избрани инструменти 
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на правото на ЕС. От нея се вижда, че в Директивата за правата на жертвите се 
намират най-подробните разпоредби.

Таблица 2: Право на информация в съответното право на ЕС

Изрично посочени аспекти 
на правото на информация

Инструмент
Директива на ЕС 
за борба
с трафика на 
хора

Директива 
за правата на 
жертвите

Директива 
относно 
сексуалната 
експлоатация 
на деца

Общо позоваване на 
правото на информация

Съображения 19 
и 21, член 11, 
параграф 5

Член 1 Съображе-
ние 50

Възстановяване на разходи — Съображение 23,
член 14

—

Устен превод Член 11 Съображения 34—36 
и член 7

—

Средства и съдържание на 
комуникацията с жертвата

Член 11, 
параграф 6

Съображения 26, 
27, 29, 31, 32, 33, 40, 
членове 4, 6 и член 
11, параграф 3

—

Информация за жертвите 
със специални потребности

Член 11 Съображение 38,
член 9

—

Използване на ясен 
и достъпен език, като 
се вземат предвид 
специфичните потребности 
на жертвата

— Съображение 21,
членове 3 и 7

—

Забележка: — = Не е приложимо.
Източник: FRA, 2019 г.

Децата, които са по-добре информирани, имат и по-добра възможност да 
участват в съдебни производства. Това води до по-добро сътрудничество с орга-
ните и чувство у децата, че са уважавани и ги приемат сериозно. Следователно 
предоставянето на достатъчно информация гарантира ползи за всички страни.

Устни преводачи
Възможно е детето да не говори местния език или да има само основни 
познания по него. Когато е необходимо, с цел да се осигури адекватно общу-
ване, следва да се ангажира квалифициран устен преводач, който е обучен да 
общува с деца. Устните преводачи следва да бъдат независими, да са известни 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32011L0093
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на органите и да се ползват с доверие. Устен преводач не може да бъде лице, 
което твърди, че е приятел или семеен приятел на детето. Възможно е, когато 
се обсъждат въпроси, които са много чувствителни, детето да предпочита да 
получава услугите чрез устен превод по телефона. EASO разработи нов модул 
за програми за обучение по устен превод в контекста на предоставянето на 
убежище, до който може да бъде предоставен достъп при поискване. Въпреки 
че акцентът е поставен върху контекста на убежището, някои от техниките за 
устен превод могат да бъдат подходящи за устен превод при разпита на деца, 
които са с произход от самия ЕС.

Контролен списък за устни преводачи, работещи с деца

 √ Да бъдат професионалисти, сърдечни и приятелски настроени.
 √ Да не показват емоции, като например несъгласие или изненада, 

независимо колко са шокирани от това, което чуват.
 √ Да не съдят детето.
 √ Да не контролират детето и да не се опитват да му влияят.
 √ Да превеждат точно това, което казва детето, да не добавят 

и да не обобщават.
 √ Да не променят това, което казва детето, например за да подобрят 

граматиката или за да добавят подробности.
 √ Да не използват жаргон или специализирана терминология, като 

предполагат, че ще бъдат разбрани.
 √ Да бъдат неутрални.
 √ Да не задават сами въпроси.
 √ Да спазват поверителност; да не оповестяват информация за детето 

и да не предоставят неговите данни за контакт.

https://www.easo.europa.eu/training
https://www.easo.europa.eu/training
https://www.easo.europa.eu/training
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Свързани с пола аспекти
Специалистите трябва да са наясно, че е възможно да се наложи да адаптират 
общуването в зависимост от това дали детето е момиче или момче. Таблица 3 
показва как тези съображения са отразени в два от трите най-важни инстру-
мента на правото на ЕС.

Таблица 3: Изрично позоваване на пола в съответното право на ЕС

Съображения Инструмент

Директива на ЕС за 
борба с трафика на 
хора

Директива за 
правата на жертвите

Директива относно 
сексуалната 
експлоатация на 
деца

Пол Съображения 3, 12 
и 25,
член 1

Съображе-
ния 9, 17, 56, 57, 61, 64, 
член 9, параграф 3, 
буква б), член 22, па-
раграф 3, член 23, 
параграф 2, буква г) 
и член 26, параграф 2

—

Забележка: — = Не е приложимо.
Източник: FRA, 2019 г.

По отношение на отчитане на свързаните с пола аспекти са важни следните 
съображения:

 • Пол на участващите специалисти: детето следва да бъде попитано дали 
предпочита да работи със специалисти от неговия собствен пол, или от 
противоположния. Това не винаги е  възможно, но съществуващите въз-
можности следва да бъдат обмислени много добре. Свързаните с пола съоб-
ражения са от значение също при наемането на служители, така че да има 
достатъчно служители от мъжки и от женски пол. Най-малко това трябва да 
бъде главното съображение при избора на настойник — едно от основните 
лица, отговарящо за изслушването и общуването с детето.

 • Стереотипи във връзка с  момчетата и  момичетата: както специалистите, 
така и самите деца могат да имат определено разбиране и предварителна 
представа за обичайното поведение на момчетата и момичетата. Неравенс-
твото между половете и структурните форми на дискриминация, основана 
на етнически произход и на пол, могат да засегнат например разбирането 
за собствената идентичност и очакванията на децата, тяхното самочувствие 
и  възприятието им за тялото. Всичко това може да окаже въздействие 
върху начина, по който те се справят със своите преживявания, свързани 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32011L0093
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с  експлоатация или малтретиране, както и  върху начина, който избират, 
за да разкажат за случилото се с тях. Тяхното изживяване може да окаже 
голямо влияние и върху начина, по който ще се възстановяват.

 • Разкриване на сексуално насилие или експлоатация: за момичетата може 
да бъде трудно да признаят, че са били подложени на сексуално насилие, 
тъй като това може да е  свързано с  чувство на вина и  срам. Момчетата 
също могат да не разкриват сексуално насилие, тъй като е възможно да 
свързват упражненото върху тях насилие с това че са „по-малко мъже“ или 
не са „достатъчно силни“.

 • Свързано с  пола измерение на трафика на хора: жени, момичета, мъже 
и момчета представляват до голяма степен обект на трафик за различни 
форми на експлоатация, като жените и децата са предпочитана цел на тра-
фик с цел сексуална експлоатация. Вредите от тази форма на експлоата-
ция са тежки, брутални и с дългосрочни, специфични за пола физически, 
гинекологични и психични последици. Мерките за борба с трафика на хора, 
насочени към конкретното положение на жените и момичетата, трябва да 
бъдат приведени в съответствие с по-широките стратегии за борба с наси-
лието срещу жени.

 АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ

Съобразени със спецификите на пола мерки за борба 
с трафика на хора
Като признава, че 95 % от регистрираните жертви на трафик за сексуална експло-
атация в ЕС са жени или момичета, този доклад анализира разпоредбите на Ди-
рективата на ЕС за борба с трафика на хора и Директивата за правата на жертвите 
от гледна точка на пола. В доклада се предоставят насоки за държавите членки 
относно съобразени със спецификите на пола мерки за по-добро идентифицира-
не, оказване на помощ и подкрепа на жертвите на трафик на хора. 

За повече информация вж. Европейски институт за равенство между половете 
(EIGE) (2018 г.), „Gender-specific measures in anti-trafficking actions: report“ (Съобра-
зени със спецификите на пола мерки при действия за борба с трафика на хора: 
доклад).

Съобразено с децата общуване
От момента на идентифициране на дете до намирането на трайно решение 
и приключването на случая с детето ще взаимодействат и общуват различни 
специалисти в изпълнение на различни функции. Детето ще бъде привлечено 
в различни форми на комуникация и ангажираност — например ежедневното 

https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-specific-measures-anti-trafficking-actions-report
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взаимодействие със служителите на приюта, първия контакт с полицията след 
идентифицирането, поверителен разговор с настойника, подробен съдебно-
медицински преглед или задълбочена оценка на висшите интереси на детето 
за определяне на трайно решение.

Общуването с деца, по-специално с деца, които се нуждаят от закрила, вклю-
чително деца — жертви на трафик, изисква специални умения. Възможно 
е децата да са имали травмиращи преживявания, да не се доверяват лесно на 
възрастните или изобщо да не искат да говорят. Служителите, които работят 
пряко с децата, трябва да бъдат обучени и редовно да преминават обучение 
за начините, по които да общуват най-добре с деца на различна възраст, като 
се съобразяват с техния пол и културна среда, и да избягват всяка повторна 
травма. Те трябва да разбират физическото и психологическото въздействие на 
стреса и травмата върху детето. Травмиращите преживявания могат да повлияят 
отрицателно върху поведението на детето. Така например едно дете може да 
не е в състояние да се довери на възрастни или на органи, доколкото начинът, 
по който детето разказва или дори помни историята си, може да бъде повлиян 
значително от травма. Някои от тези поведенчески модели могат лесно да 
бъдат изтълкувани неправилно, тъй като детето дава противоречиви показания.

Следователно служителите на тези длъжности трябва да бъдат достатъчно 
обучени и да притежават необходимите умения, за да проведат истински 
и ефективен разговор с деца — жертви на трафик, малтретиране или липса на 
грижи. Специалистите следва да бъдат обучени във връзка със: въздействието 
на травмата; как да провеждат разпит; как да използват отворени, конкретни 
и затворени въпроси; как да се справят с пречки в общуването; уменията за 
изслушване; и как при общуването си с различни групи, като момичета, мом-
чета, подрастващи, деца с увреждания, деца от ромската общност или деца — 
жертви на трафик, да вземат под внимание свързаните с пола специфики на 
престъплението и специфичните последствия от формата на експлоатация, на 
която са били подложени.

При информирането и общуването с дете практикуващите лица следва да 
обръщат внимание на следното:

 • Мнението на детето: задължението да се изслушва детето и да се зачи-
тат неговите възгледи в зависимост от възрастта и степента на зрялост не 
е незначително задължение. Специалистите трябва да обърнат сериозно 
внимание на мнението на детето. Ако мнението му може да бъде взето под 
внимание само частично или това изобщо не е възможно, тогава на детето 
трябва да се даде мотивирано обяснение и то да бъде документирано.
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 • Представителство на детето: специалистите трябва да възприемат детето 
не само като жертва, но и като човек със способности. За да се отдалечи 
от трафикантите или дори от роднините, замесени в малтретирането или 
експлоатацията, детето трябва да има възможността да бъде възприемано 
като лице със собствени умения и силни страни. Службите следва да уста-
новят уменията на детето, неговите силни страни и интереси и да се осно-
вават на тях.

 • Неприкосновеност на личния живот и поверителност: на дете, което е ста-
нало жертва на експлоатация или малтретиране, може да се наложи да 
разговаря по много чувствителни въпроси. Поради това неприкоснове-
ността на личния живот трябва да бъде гарантирана чрез участието на 
много малко хора. Детето трябва да разбере как ще бъде използвана пре-
доставената от него информация, кой ще научи за нея и какви граници ще 
бъдат определени във връзка с поверителността.

 • Достъпност за детето: някои от специалистите, като например настойни-
кът, следва да са на разположение на детето и  то да има лесен достъп 
до тях. Той може да бъде улеснен, като се предостави телефонен номер 
или адрес на електронна поща, като се предложат часове за срещи, съоб-
разени с графика на детето (например извън учебните часове), и като се 
предостави възможност за контакт със специалистите по всяко време, ако 
е необходимо.

 • Културна медиация: когато работят с деца от друга култура или религия, 
специалистите следва да бъдат обучени, за да придобият съобразени 
с  културата компетентности, нагласи и  умения, така че да се гарантира 
междукултурно и неосъдително общуване без стереотипи. Това следва да 
включва познаване на въздействието на културата във връзка с вярвани-
ята и поведението. Служителите също трябва да са запознати със собстве-
ните си културни характеристики, които могат да повлияят върху техните 
собствени предположения и поведение. Когато е необходимо, специали-
стите могат да използва културни медиатори, т.е. лица от същата културна 
среда като тази на детето. Това ще спомогне за взаимното разбиране на 
културния контекст и за подобряване на общуването с детето. Така напри-
мер при работа с деца роми ще бъде полезно използването на професио-
нален медиатор от ромски произход.

 • Подбиране на точния момент и  съдържание на информацията: участ-
ващите служители трябва също внимателно да обмислят кога би бил 
най-подходящият момент да се предостави информация на детето. Това 
включва и възможността да се прецени по кой въпрос трябва да се говори 
и  кога. Така например е  възможно да е  неефективно всички процедури 
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да се обясняват в самото начало, тъй като детето може да бъде претова-
рено и да не е в състояние да се справи с количеството информация. Също 
така е важно да се има предвид, че може да е необходимо информацията, 
която детето вече е получило в началото, да бъде обяснена няколко пъти 
по време на целия процес. В зависимост от емоционалното състояние на 
детето то може да не разбира информацията или може да я е забравило. 
По тази причина информацията следва да бъде предоставена на по-къ-
сен етап на процедурата. Детето също трябва да бъде ясно информирано, 
когато случаят се счита за приключен.

 • Съобразен с децата език: цялата информация трябва да бъде предоста-
вена на ясен и  достъпен език. Професионалният жаргон следва да се 
избягва. Служителите не трябва да приемат, че детето автоматично ще 
разбере специфични понятия, като например „настойник“, „правна помощ“ 
или „оценка“. Всички понятия трябва да бъдат обяснени.

 • Адаптиране на информацията към различни групи: информацията трябва 
да бъде адаптирана към различните възрастови групи и равнища на зря-
лост. Например начинът, по който информацията се представя на 10-годиш-
ните, трябва да се различава от начина, по който същата информация се 
съобщава на 16-годишните. По-големите деца, които са интервюирани във 
връзка с  проучването на FRA, отбелязват, че понякога се чувстват така, 
сякаш полицията или съдебните служители ги вземат за малки деца. Това 
ги кара да се чувства подценявани или покровителствани. Освен това спе-
циалистите следва да гарантират, че информацията е адаптирана към раз-
лични нива на разбиране, тъй като в някои случаи децата могат да имат 
психосоциално увреждане. В тези случаи може да са необходими специа-
лизирани служители.

 • Проверка на разбирането: проучването на FRA показва, че често пъти 
органите смятат, че са информирали добре децата, поверени на грижите 
им. В  действителност обаче много деца не са разбрали информацията, 
а се чувстват твърде уплашени, за да поискат допълнителни разяснения. 
Следователно за служителите е важно да се уверят, че детето е разбрало 
цялата информация. Те следва да отделят достатъчно време на всяко дете 
и да отговорят на колкото се може повече последващи въпроси.

 • Съобразени с  децата материали: когато се предоставя информация на 
деца, писмени или аудио-визуални материали на различни езици могат да 
бъдат много ефективни.

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-childrens-view
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-childrens-view
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Повече от 300 деца, интервюирани за проучването на FRA, посочват, че спе-
циалистите със съобразено с децата поведение са тези, които:

 √ са усмихнати и са приятелски настроени, мили, весели, 
съпричастни и внимателни;

 √ приемат сериозно децата и тяхното положение;
 √ провеждат изслушванията като разговор между две равнопоставени лица;
 √ приспособяват своя подход и език към възрастта на децата, вместо да се 

отнасят с тях като възрастни;
 √ говорят достатъчно ясно, така че децата да могат да ги чуват добре;
 √ слушат внимателно;
 √ поведението им е неофициално и създава спокойна атмосфера;
 √ водят непринуден разговор, така че децата да се чувстват спокойни;
 √ запазват спокойствие и търпение и не повишават тон на децата, нито ги 

карат да бързат;
 √ задават въпроси на децата, които са на възраст под 10 години, под 

формата на игра;
 √ предлагат почивки;
 √ осигуряват храна, вода и сладкиши;
 √ избягват да носят униформи или официални перуки и дрехи;
 √ използват съобразени с децата материали;
 √ имат опит и са обучени да работят с деца;
 √ искрено се интересуват, ангажират децата и са на тяхно разположение, като 

те могат да се свържат с тях по всяко време в хода на производството.

  „Да си поговорим“ (Let’s talk) на УНИЦЕФ
УНИЦЕФ разработи практическо ръководство за ефективно общуване с  деца  — 
жертви на насилие и трафик на хора. То обхваща всеки етап от процеса на разпи-
та — определянето на целта, подготовката, действителния разпит, приключване-
то, пречките при общуването и други важни аспекти.

За повече информация вж. УНИЦЕФ (2004 г.), „Let’s talk“ (Да си поговорим).

  Слушайте! Създаване на условия за децата да 
говорят и да бъдат чути

През 2019  г. Съветът на страните от Балтийско море публикува насоки относно 
начините за създаване на условия за деца, изложени на риск от експлоатация 

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-childrens-view
http://www.childtrafficking.org/cgi-bin/ct/main.sql?ID=1326&file=view_document.sql&TITLE=-1&AUTHOR=-1&THESAURO=-1&ORGANIZATION=-1&TYPE_DOC=-1&TOPIC=-1&GEOG=-1&YEAR=-1&LISTA=No&COUNTRY=-1&FULL_DETAIL=Yes
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и трафик, да говорят и да бъдат чути от специалистите. При подготовката на ръко-
водството са проведени консултации с деца и младежи, които са били подложени 
на експлоатация и са били жертви на трафик.

За повече информация вж. Съвет на страните от Балтийско море (CBSS) (2019 г.), 
„Creating conditions for children to speak and be heard“ (Създаване на условия за де-
цата да говорят и да бъдат чути).

  Инструменти за събиране на мнения на деца 
относно настойника

В рамките на финансиран от ЕС проект бяха разработени редица практически инс-
трументи. Един от тези инструменти представлява удобен за използване анке-
тен лист за оценка, с който да се събират мненията на децата относно настойника 
в края на настойничеството.

За повече информация вж. „Connect Tools“ (Инструменти на Connect) на уебсайта 
на Connect, 2014 г.

Действие 4: Оценка на висшите интереси на 
детето
Гарантирането на висшите интереси на детето е от първостепенно значение при 
работата с деца. Висшите интереси на детето са основен принцип на закрилата 
на детето. Това е посочено в член 24 от Хартата и в член 3 от Конвенцията за 
правата на детето, както и в съответните инструменти на правото на ЕС, както 
е показано в таблица 1. Висшите интереси на детето трябва да бъдат редовно 
оценявани. Целта на оценката на висшите интереси е да се намери най-добрият 
вариант за конкретното дете на всеки етап от вземането на решения, засягащи 
детето — например когато се решава каква помощ да се предостави на детето. 
Обикновено оценката на висшите интереси не е официална процедура.

Член 16, параграф 2 от Директивата на ЕС за борба с трафика на хора гласи, че 
„държавите членки предприемат необходимите мерки за намиране на трайно 
решение въз основа на индивидуална оценка на висшия интерес на детето“. 
Съгласно член 14, параграф 1 индивидуалната оценка следва да се извършва 
„като се отчитат надлежно възгледите, нуждите и опасенията на детето, така 
че да се намери трайно решение за него“. Това е по-официална процедура, 
която трябва да бъде документирана и се изисква, когато органите трябва 
да се произнесат относно трайно решение. Няма едно-единствено решение, 
което да е подходящо за всички ситуации. Най-подходящото трайно решение 
ще зависи от историята на детето, обстоятелствата по случая, конкретния вид 
експлоатация и семейния контекст.

https://www.childrenatrisk.eu/projects-and-publications/protect-children-on-the-move/
http://www.connectproject.eu/tools.html
http://www.connectproject.eu/tools.html
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036


Част 2: 10 необходими действия за закрила

69

Оценката на висшите интереси с оглед на намирането на трайно решение, която 
е посочена в Директивата на ЕС за борба с трафика на хора, също представ-
лява полезна мярка за защита за деца, които не са били идентифицирани като 
жертви на трафик на хора. Прилагането на ad hoc решения за гарантиране на 
бързото прехвърляне на деца обратно в държавата — членка на ЕС, на обичайно 
местопребиваване, без да се направи адекватна оценка на личното положение 
на детето, поражда множество рискове. Така например органите могат да прех-
върлят дете, преди да са установени доказателства за престъпление, това ще 
доведе до отказ от адекватна подкрепа за детето жертва и ще бъде пречка 
за наказателното преследване на извършителя (извършителите); или детето 
може да бъде прехвърлено в същата семейна среда, в която е било подложено 
на насилие или трафик, с риск повторно да бъде превърнато в жертва.

Какво означава определянето на висшите 
интереси за намиране на трайно решение
Когато инструментите на ЕС се позовават на „принципа на висшите интереси“, 
в тях като цяло не се изяснява допълнително какви елементи трябва да включва 
това. Не съществува единна методология за определяне на висшите интереси 
при търсенето на трайно решение. В различните държави — членки на ЕС, и в 
различните области на закрилата на детето се използват различни подходи.

В настоящото практическо ръководство се предоставят няколко ръководни 
принципа, свързани с въпросите „кой“, „кога“ и „по какъв начин“, за случаите, 
когато се сблъскваме с деца, които се придвижват в рамките на ЕС и които се 
нуждаят от закрила, включително жертви на трафик на хора. В него се следват 
тясно съветите на Комитета за правата на детето.

 Насоки на ООН относно висшите интереси на детето
Комитетът на ООН по правата на детето разработи насоки относно оценката на вис-
шите интереси на детето — полезни насоки за националните органи.

За повече информация вж. Комитет на ООН по правата на детето, General 
Comment No 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken 
as a primary consideration (Общ коментар № 14 (2013 г.) относно правото на детето 
неговият висш интерес да бъде разглеждан като първостепенно съображение), 
29 май 2013 г., CRC/C/GC/14, раздел V, буква А.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=en
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Кой?

При събирането на цялата необходима информация за определяне на висшите 
интереси на детето от съществено значение ще бъде транснационалното 
сътрудничество. В много случаи при определянето и вземането на решения 
относно висшите интереси на детето ще трябва да участват органите за закрила 
на детето на две или повече държави — членки на ЕС. Това обикновено са 
органите на държавата — членка на ЕС, в която се намира детето, и органите 
на държавата — членка на ЕС, в която се намира обичайното местопребиваване 
на детето (която по принцип е компетентна по случая). В някои случаи може да 
е необходимо участието на друга държава — членка на ЕС. Това би станало, ако 
например семейството се е преместило и органите на новото местоположение 
трябва да изготвят оценка на семейния контекст. В много случаи създаването на 
всички необходими контакти между органите в различните държави — членки 
на ЕС, може да се осъществи чрез централните органи, създадени по силата 
на Регламент „Брюксел IIа“.

→ Вж. също действие 7: Установяване на компетентност и транснационално 
сътрудничество.

Прегледът на оценката на висшите интереси за намиране на трайно решение 
като цяло следва да се предприема от мултидисциплинарен екип, състоящ 
се от обучени служители и експертно ръководен от специалисти по закрила 
на детето. Необходимо е органите да поставят детето в центъра на процеса 
и детето да получава цялата необходима информация. Те следва да следят 
специално за изслушването и вземането под внимание на мнението на детето. 
Служителите в областта на закрилата на детето следва допълнително да се 
консултират с други органи, като например тези в областта на здравеопазва-
нето, образованието и правоприлагането.

Настойникът следва да изпълнява ключова роля, като предоставя на органите 
своето мнение относно случая. Настойникът е доверено лице, което предоставя 
информация и улеснява общуването с детето, когато е необходимо. Той следва 
да присъства по време на всички разпити, ако детето желае това.

Кога?

Когато се работи с деца, е важно решенията да се вземат бързо и в подходящо 
време. Деца, които са лишени от родителски грижи и се нуждаят от закрила, 
включително деца — жертви на трафик, могат обаче да се нуждаят от известно 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
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време, за да се доверят на настойника и на органите за закрила на детето. 
Изграждането на определено ниво на доверие е ключово за ефективното 
определяне на висшите интереси.

От друга страна, може да има случаи, при които събирането на детето и семейс-
твото трябва да бъде приоритет. Следователно един продължителен процес 
на възстановяване и изграждане на доверие не би бил от полза. При такъв 
сценарий определянето на точния момент, в който да започне процесът на 
събиране във всеки конкретен случай, зависи от експертното становище на спе-
циалиста. В случай на необходимост обаче това трябва да се извърши в тясно 
сътрудничество с детето и настойника.

По какъв начин?

Процесът на оценка на висшите интереси на детето при изслушване на неговото 
мнение не трябва да оказва травмиращо въздействие върху детето. Децата не 
одобряват неколкократно да бъдат разпитвани по един и същ въпрос, особено 
когато разпитите всеки път се провеждат от различни специалисти. По тази при-
чина в General Comment No 12 (Общ коментар № 12) Комитетът на ООН по правата 
на детето стигна до заключението, че децата не трябва да бъдат разпитвани 
по-често, отколкото е необходимо. Специалистът ще трябва да прецени и да 
намери правилния баланс. При оценката на висшите интереси за намиране на 
трайно решение следва да се разглеждат елементите, показани на фигура 9.

Фигура 9: Елементи, които трябва да бъдат взети под внимание, при 
оценката на висшите интереси на дететоFigure 9: Elements to consider in a best interests assessment

Мнения, 
страхове 
и желания 
на детето

Семейно 
положение

Социално-икономическо 
положение

Безопасност 
на детето

Физическо 
и психическо 
състояние 
на детето

Източник: FRA, 2019 г.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=en
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 • Мнения, страхове и желания на детето: вземането под внимание на мне-
нието на детето не само ще гарантира, че правото му да бъде изслушано 
е зачетено, но и че независимо от това какво е намереното в крайна сметка 
решение, то е трайно и устойчиво. Така например деца, които са жертви на 
трафик или се нуждаят от закрила, следва да бъдат разпитани във връзка 
с това дали желаят да се върнат в семейството си, или не, защо са напус-
нали дома, какви условия на живот желаят и кои са лицата, които желаят 
да полагат грижи за тях. Освен това може да се поиска мнението на детето 
дали е доволно от настойника си.

→ Вж. също действие 3: Изслушване на детето.

 • Семейно положение: Това включва определяне на местонахождението на 
родителя (родителите) или близки роднини и оценка на тяхната способ-
ност и желанието им да се грижат за детето. При оценката следва да се 
установи дали на разположение на детето има подходящо полагащо грижи 
лице (родител, настойник или друго възрастно лице, полагащо грижи), 
или не. При подобна оценка на семейството трябва също да се оцени дали 
семейството не е в състояние, или не желае, поради финансови или емо-
ционални причини, да се грижи за детето (например в  случаите, когато 
семейството е участвало в експлоатацията на детето), или дали прехвър-
лянето на детето може да доведе до отхвърляне поради заклеймяване 
или поради трудности при реинтеграцията. Когато прехвърлянето в семейс-
твото не е възможно, в оценката следва да се разглежда възможността за 
полагане на грижи от далечни роднини или приемна грижа. Алтернативно, 
подходяща държавна агенция в държавата членка на обичайно местопре-
биваване на детето може да е в състояние да осигури подходящи грижи 
и защита на детето.

 • Физическо и психическо състояние на детето: в оценката трябва да се раз-
гледа здравословното състояние на детето и да се оцени въздействието, 
което различните трайни решения биха могли да имат върху неговото със-
тояние и възстановяване.

 • Социално-икономическо положение: това включва условията на живот 
в държавата — членка на ЕС, в която се намира детето, и в държавата — 
членка на ЕС, на обичайно местопребиваване. Тук трябва да бъде обхва-
ната например всяка дискриминация в случаите на етнически малцинства. 
Оценката следва да включва въпроси, като например условия за настаня-
ване и достъп до училище или професионално обучение. В зависимост от 
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продължителността на престоя тя може да включва и оценка на равнището 
на интеграция на детето в приемащата държава.

 • Безопасност на детето: оценката трябва да обхваща рисковете за сигур-
ността на детето и неговите роднини в държавата (държавите) — членка(и) 
на ЕС, където се намират детето и семейството.

 „Сигурни и невредими“ (Safe and sound)
Върховният комисариат за бежанците на ООН и УНИЦЕФ разработиха ръководство 
за подкрепа на държавите членки, за да гарантират висшите интереси на неприд-
ружени и  разделени деца в  Европа. В  него се предоставя практически преглед 
на това как да се приложи на практика принципът на висшите интереси, от него-
вото идентифициране до извършването на наблюдение върху трайно решение. 
Въпреки че са разработени в контекста на непридружените деца от трети държави, 
включените съображения са от значение и за деца, които се придвижват в рамки-
те на ЕС.

За повече информация вж. УНИЦЕФ/Върховен комисариат за бежанците на ООН 
(2014 г.), „Safe and sound“ (Сигурни и невредими).

Действие 5: Координиране на всички 
участници в рамките на държавата членка
В зависимост от националния контекст и от конкретния случай, в предоставя-
нето на необходимата подкрепа за покриване на непосредствените нужди на 
детето от сигурност и закрила обикновено ще участват няколко органа. В общия 
преглед в приложение 4 са показани най-често срещаните участници.

Всяка държава — членка на ЕС, трябва да осигури яснота по въпроса за ролята 
на всеки орган и за механизмите за координация между тях. Предварително 
договорените механизми за координация следва също да включват ясни насоки 
относно координацията с партньори в други държави — членки на ЕС, по-спе-
циално в държавата — членка на ЕС, в която детето е пребивавало преди това.

→ Вж. също действие 7: Установяване на компетентност и транснационално 
сътрудничество.

https://www.refworld.org/docid/5423da264.html


Деца, лишени от родителски грижи, открити в друга държава — членка на ЕС

74

Специалистите могат да вземат предвид следните инструменти за координация:

 • Общи механизми за координация, които могат да включват например стра-
тегии, стандарт, работни процедури и протоколи.

 • Национални механизми за насочване, които могат да съдържат протоколи, 
определящи специфичните роли и задължения на всяко лице или органи-
зация. В тези протоколи следва да се разяснява управлението на случаите 
и това, че могат например да включват насоки относно начина на осигуря-
ване на обмен на информация без нарушаване на правото на неприкосно-
веност на личния живот и защита на личните данни; етапите за насочване 
за всеки вид случай; както и звеното за контакт във всяка организация или 
начина, по който може да се достигне до него при спешни случаи или ако 
детето е идентифицирано през нощта.

 • Редовно споделяне на информация относно тенденции, включително осигу-
ряване на разработването на превантивни мерки, които са по-целенасочени.

 • Съвместно изграждане на капацитет и обучение на различни организации, 
например съвместно обучение за полицията и организациите за подпома-
гане на жертвите във връзка с идентифицирането на деца жертви.

 • Съвместни инструменти, при които например различни органи използват 
една и  съща система за управление на случаите или провеждат редовни 
срещи за управление на случаите.

 • Периодична оценка на координацията, когато специалистите се срещат, 
за да преразгледат, оценят и  подобрят съществуващите механизми за 
координация.

  Национални механизми за насочване за подпомагане на 
жертвите на трафик

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) изготви наръчник, 
в който се предоставят насоки за начина на създаване и прилагане на устойчиви 
механизми и структури за борба с  трафика на хора и за подкрепа на жертвите. 
В него също така се предоставя информация за различни модели, с които се га-
рантира сътрудничеството между правителствени и неправителствени органи, ра-
ботещи в областта на борбата с трафика на хора.

За повече информация вж. Организация за сигурност и сътрудничество в Европа 
(ОССЕ) (2004  г.), National referral mechanisms  — joining efforts to protect the rights 
of trafficked persons: A practical handbook (Национални механизми за насочване — 
обединяване на усилията за защита на правата на лица, жертви на трафик: прак-
тически наръчник).

https://www.osce.org/odihr/13967?download=true
https://www.osce.org/odihr/13967?download=true
https://www.osce.org/odihr/13967?download=true
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Борбата с  трафика на хора следва да бъде част от основните услуги за 
закрила на детето, включително закони, законодателство, политика и насоки. 
Държавите — членки на ЕС, следва да не допускат свързаните с трафик случаи 
да се разглеждат чрез паралелни системи. Поради това е важно веднага след 
като бъде идентифицирано, детето да бъде насочено към националната система 
за закрила на детето. Полицията, която е вероятно да бъде първият орган, 
който ще влезе в контакт с детето, следва да гарантира, че случаят се насочва 
възможно най-бързо към всички подходящи органи и агенции, включително 
системата за закрила на детето. Това ще гарантира координиран и цялостен 
подход. Във връзка с това правоприлагащите органи следва да засилят раз-
следванията и наказателното преследване на случаи на трафик на хора, както 
и да подобрят транснационалното правоприлагане и съдебното сътрудничество 
в рамките на ЕС и извън него. Те също така следва да обменят информация за 
рискови профили с други държави членки.

 АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ

Напредък във връзка с националните механизми за 
насочване
В държавите членки са създадени голям брой официални и неофициални нацио-
нални механизми за насочване. Държавите членки полагат усилия, за да гаран-
тират по-безпрепятствено и  ефективно функциониране на тези механизми. Те 
са съобщили за засилване на транснационалното сътрудничество, включително 
с  държави извън ЕС, международни организации и  гражданското общество. Ос-
вен това те потвърждават, че сътрудничеството и изградените мрежи са намали-
ли продължителността на процедурите, и подчертават значението на подкрепата 
с финансиране от ЕС.

За повече информация вж. Европейска комисия (2018), Втори доклад относно нап-
редъка в борбата с трафика на хора, стр. 9.

За един цялостен подход във връзка с трафика на хора е необходимо тясното 
сътрудничество на голям набор участници на всички равнища. Той обхваща 
работа в много области, включително правоприлагане, управление на грани-
ците, труд, пол, права на децата, събиране на данни и външни отношения на ЕС.

→ Вж. информация относно националните органи за докладване в 28-те дър-
жави — членки на ЕС, на следния уебсайт: Сайт на ЕС относно националните 
органи за докладване

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6639_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6639_bg.htm
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs-andor-equivalent-mechanisms_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs-andor-equivalent-mechanisms_en
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Съгласно член 19 от Директивата на ЕС за борба с трафика на хора държавите 
членки назначават национални органи за докладване или други подобни 
механизми. Те са натоварени със следните задачи: да оценяват тенден-
циите в областта на трафика на хора; да измерват резултатите от действията 
в областта на борбата с трафика на хора; и да събират статистически данни и да 
докладват. На равнището на ЕС Координаторът на ЕС за борбата с трафика на 
хора допринася за съществуването на координирана и консолидирана ответна 
реакция на трафика на хора. Това включва осигуряване на тясно сътрудничество 
на равнището на ЕС в контекста на мрежата на ЕС от национални органи за 
докладване или други подобни механизми, платформата на гражданското 
общество на ЕС срещу трафика на хора и мрежата за координиране на звената 
за контакт на агенциите на ЕС в съответните агенции на ЕС.

В настоящия раздел са изброени органите, чиито действия обикновено трябва 
да се координират. В него за всеки от органите са изброени различните задачи, 
с чието изпълнение органите обикновено са натоварени. Тези задачи не са 
ограничени само до незабавен отговор, но обхващат и стъпки, които са посочени 
като последващи действия. Изброените тук организации, роли и отговорности 
обаче не са изчерпателни. Списъкът предоставя само общи насоки, които следва 
да бъдат адаптирани към специалния национален или местен контекст.

Националните механизми за насочване следва да разяснят кой орган е нато-
варен с цялостната координация, като се отчита ролята, която органите за 
закрила на детето могат да изпълняват заедно с централните органи, опре-
делени по силата на Регламент „Брюксел IIа“.

1. Правоприлагащи органи

 • Извършват незабавна първоначална оценка на това дали детето може 
да се нуждае от закрила, или не, или дори дали е жертва на трафик на 
хора; обикновено по-нататъшната оценка ще се извърши от социалните 
служби или службите за закрила на детето.

 • Установяват самоличността на детето, включително чрез проверка в съ-
ответните широкомащабни информационни системи, до които имат 
достъп.

 • Събират разузнавателни данни за детето, придружаващите го възраст-
ни и други обстоятелства по случая, включително от правоприлагащи-
те органи в други държави — членки на ЕС, и обмислят по-нататъшно 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs-andor-equivalent-mechanisms_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs-andor-equivalent-mechanisms_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/media-outreach-els/eu-civil-society-e-platform_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/media-outreach-els/eu-civil-society-e-platform_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
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оперативно сътрудничество. Европол предоставя експертен опит и под-
крепа, централизирани бази данни и канал за комуникация.

 • Извършват оценка на риска и когато е необходимо, въвеждат мерки за 
защита след консултация с настойника и службите за закрила на детето.

 • Информират дете, което е извършило престъпление, за правото му да 
се свърже с консулските органи на неговата държава на гражданството, 
както е определено в член 36 от Виенската конвенция за консулските 
отношения.

 • Разследват изцяло престъпления, включително установяват дали има 
други потенциално изложени на риск деца (или възрастни), с оглед пре-
дотвратяване и разкриване на престъпления и образуване на съдебни 
производства.

 • Насочват детето към службите за закрила на детето и  информират 
специализираното полицейско звено за деца и жертви на трафик или 
насилие.

 • Започват операции за установяване на местоположението на възможни 
жертви. Възможно е също така да има случаи, в които правоприлагащи-
те органи може да са намерили само трафикант и да има свидетелства, 
например от видеоматериали или снимки, за съществуването на деца 
жертви. Правоприлагащите и  съдебните органи, често в  координация 
с  Европол и  органите на други държави  — членки на ЕС, ще започнат 
допълнителни разследвания за установяване на местоположението на 
жертвите.

2. Социални служби и служби за закрила на детето

 • Към тях се отправят всички случаи в качеството им на първата връзка 
във веригата за насочване.

 • Създават и  поддържат индивидуално и  поверително досие за всяко 
дете.

 • Откриват случаи на деца, нуждаещи се от закрила, докато проследяват 
случаи в социалната сфера, които са им препратени от училищни или 
медицински органи, съседи или други.

 • Предоставят незабавна помощ и закрила, пряко или чрез НПО, или дру-
ги организации, които са подизпълнители.

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III-6&chapter=3&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III-6&chapter=3&clang=_en
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 • Назначават временен настойник или се уверяват, че е назначен такъв.

 • Преценяват висшите интереси на детето, за да намерят трайни решения, 
заедно с настойника и съда.

 • Подават искане за социален доклад от социалните служби в държавата 
на обичайно местопребиваване чрез централните органи по Регламент 
„Брюксел IIа“.

 • Изслушват детето и редовно вземат под внимание неговото мнение.

 • Информират и  се консултират с  настойника на детето относно всички 
действия и решения, свързани с детето.

 • Насочват детето към подходящата помощ и подкрепа, включително към 
националните механизми за насочване в случаи на деца — жертви на 
трафик.

Службите за закрила на детето в държавата на обичайно местопребиваване 
следва да извършват следното:

 • Издирват семейството и  установяват контакт, ако това е  във висшите 
интереси на детето.

 • Преценяват семейното положение, както и общото положение на детето.

 • Изготвят социален доклад за социалните служби в държавата, в която 
се намира детето, което може да бъде прехвърлено чрез централните 
органи по регламент „Брюксел IIа“.

 • Обсъждат временните мерки и  препоръчаното трайно решение със 
службите за закрила на детето по местоположението на детето.

 • Следят за благополучието на детето, ако то е  прехвърлено обратно 
в държавата на обичайно пребиваване, и докладват на централния ор-
ган и на други органи, ако е необходимо.

 • Насочват към подходящата помощ и подкрепа, включително към нацио-
налните механизми за насочване в случаи на деца — жертви на трафик.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
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3. Настойник

 • Действа като основно лице за контакт и връзка между детето и различ-
ните служби или лица около детето.

 • Изслушва детето и редовно взема под внимание неговото мнение.

 • Действа като основно доверено лице на детето.

 • Следи за благополучието на детето и  гарантира, че детето получава 
подходящи услуги, включително безплатни правни съвети и  законно 
представителство.

 • Действа като законен представител или координира действията, ако 
е нает адвокат.

 • Оказва подкрепа на службите за закрила на детето при преценяване на 
висшите интереси на детето и определяне на трайни решения.

→ Вж. също действие 2: Назначаване на настойник.

4. Консулски органи

 • Предоставят правна и друг вид помощ на дете, което е  задържано за 
извършване на престъпление в съответствие с член 36, буква в) от Виен-
ската конвенция за консулските отношения.

 • Защитават интересите на детето, по-специално във връзка с настойни-
чеството, в съответствие с член 5 от Виенската конвенция за консулските 
отношения, след като са били уведомени в съответствие с член 37, бук-
ва б) от Конвенцията.

 • Действат като органи за връзка между органите на две държави — член-
ки на ЕС, при пълно сътрудничество с централните органи по Регламент 
„Брюксел IIа“.

 • Предоставят данни за контакт на различни органи в държавата на (пре-
дишно) обичайно местопребиваване.

 • Проверяват съответните широкомащабни информационни системи, до 
които имат право на достъп.

 • Оказват подкрепа на детето или на специалистите и  организациите, 
предоставящи писмения/устния превод или правните услуги.

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III-6&chapter=3&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III-6&chapter=3&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III-6&chapter=3&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III-6&chapter=3&clang=_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
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 • Помагат за търсенето на роднини.

 • Получават официални документи и издават пътнически документи.

 • Оказват подкрепа на участващите специалисти или организации с ин-
формация относно законите за закрила на детето в държавата на (пре-
дишно) обичайно местопребиваване.

 • Организират пътувания и плащат авансово или поемат разходите.

5. Централен орган, създаден по силата на Регламент „Брюксел IIа“

 • Действа като основно централно звено за координиране на размяната 
на информация между държавата — членка на ЕС, в която се намира де-
тето, и държавата — членка по обичайното местопребиваване на детето. 
Във връзка с искания, отправени съгласно регламента, централният ор-
ган може да координира комуникацията между социалните служби, съ-
диите и други специалисти в държавите — членки на ЕС. Общите функ-
ции и задачи са посочени в членове 53—55 от Регламент „Брюксел IIа“.

 • Прехвърля искания към социалните служби или към службите за закри-
ла на детето за изготвяне на социален доклад относно общото положе-
ние на детето.

 • Действа като орган за връзка или улеснява контактите между 
съдилищата.

 • Предоставя безплатно информация и помощ на носителите на родител-
ска отговорност, доколкото това е във висшия интерес на детето, като не 
излага детето на риск от повторен трафик или експлоатация.

 • Съобщава информация относно националните законодателства 
и процедури.

 • Осъществява връзка и координира дейността си с настойника на дете-
то, когато това е необходимо във връзка с искания, подадени съгласно 
регламента.

 • Подпомага координацията на националните организации, участващи 
в случай, свързан с искания, подадени съгласно регламента.

6. Съдебни органи

 • Информират консулските органи на държавата на гражданството на дете-
то, ако това все още не е направено. Съгласно член 37, буква б) от Виенската 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III-6&chapter=3&clang=_en
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конвенция за консулските отношения органите трябва да информират кон-
сулската служба за намерението си да назначат настойник на дете.

 • Назначават временен настойник на детето.

 • Осъществяват контакт със съда на държавата — членка на ЕС, по обичай-
ното местопребиваване на детето, за да вземат решение относно ком-
петентността. Този контакт може да бъде установен чрез централните 
органи по Регламент „Брюксел IIа“ или чрез Европейската съдебна мре-
жа и създадената Хагска мрежа на съдиите за връзка.

 • Вземат решение относно временните мерки в гражданските съдилища.

 • Произнасят се по престъпления, свързани с трафик и други престъпле-
ния в наказателните съдилища.

 • Гарантират, че детето има законен представител и  достъп до правна 
помощ.

 • Събират доказателства, когато е необходимо, включително ако детето 
вече е прехвърлено в друга държава членка.

И накрая, редица други организации могат да изпълняват важна роля:

 • Международната организация по миграция (МОМ (IOM) предоставя раз-
лични форми на помощ за деца — жертви на трафик на хора, като нап-
ример подкрепа за прехвърлянето на детето, посрещане на летището, 
временно настаняване в  държавата на местоназначение, медицински 
и психологически консултации, социални и правни консултации и без-
възмездни средства за реинтеграция.

 • Международната социална служба може да улесни редица контакти, да 
изготвя социални доклади за детето и  семейното положение, поиска-
ни от съдилищата и органите, отговарящи за благополучието на детето, 
или да предостави подкрепа при прехвърлянето на детето.

 • Други организации на гражданското общество могат да предлагат прог-
рами за приемна грижа или специализирани места за настаняване за 
деца, нуждаещи се от закрила. Това включва по-специално онези орга-
низации, които предоставят подкрепа на жертвите. В правото и полити-
ката на ЕС се цени важният принос на гражданското общество за борба-
та с трафика на хора. Директивата на ЕС за борба с трафика на хора се 
позовава изрично на важната роля на организациите на гражданското 
общество и изисква от държавите членки да работят с тях.

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III-6&chapter=3&clang=_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://www.iom.int/
https://www.iss-ssi.org/index.php/en/
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  Платформа на гражданското общество на ЕС срещу 
трафика на хора

Платформата на гражданското общество на ЕС срещу трафика на хора стартира 
през 2013 г. и понастоящем обединява над 100 НПО от целия ЕС и извън него, ра-
ботещи в областта на трафика на хора. Тя се допълва от електронна платформа, 
в която са включени допълнителни организации.

За повече информация вж. уебсайта на Европейската комисия.

Действие 6: Отговор на нуждите от закрила
Веднага след като едно дете бъде лишено от родителски грижи и се нуждае 
от закрила, след като службите за закрила на детето направят първоначална 
оценка и е назначен настойник, детето ще има право на редица услуги за 
закрила. Тази подкрепа следва да обхваща основните потребности, като 
например подслон, както и по-специализирани потребности, като психоло-
гическа и психиатрична помощ или репродуктивни услуги. Необходимата 
подкрепа ще зависи от специфичните обстоятелства и преживявания на 
детето, както и от възрастта и пола, като се вземат предвид последиците от 
специфичната форма на липса на грижи или експлоатация на тормоза, на които 
е било подложено детето.

Член 27 от Конвенцията за правата на детето гласи, че „държавите — страни по 
Конвенцията, признават правото на всяко дете на жизнен стандарт, съответстващ 
на нуждите на неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално 
развитие“. Конвенцията задължава държавите — членки на ЕС, да гарантират 
благополучието на детето и да осигурят подходяща грижа и подкрепа за всички 
деца, които са лишени от своята семейна среда, включително непридружените 
деца, и по-специално тези, които са били малтретирани (членове 19 и 20).

По-специално по отношение на жертвите на трафика на хора съгласно член 11, 
параграф 3 от Директивата на ЕС за борба с трафика на хора държавите — членки 
на ЕС, се задължават да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, 
че на жертвите се предоставят помощ и подкрепа. С член 11 от Директивата 
на ЕС за борба с трафика на хора от държавите — членки на ЕС, се изисква да 
отговорят на специалните потребности на жертвите, някои от които могат да 
се проявят едва на по-късен етап. Посочените специални потребности са бре-
менност, здравеопазване, увреждания, умствено или психично разстройство 
и сериозни форми на преживяно психическо, физическо или сексуално насилие. 
Жертвите на престъпление трябва да имат достъп до службите за подкрепа на 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/media-outreach-els/eu-civil-society-e-platform_en
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
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жертвите, разбирана по-общо съгласно член 8 от Директивата за правата на 
жертвите. Предвидените мерки за помощ и подкрепа трябва да се предлагат 
независимо от желанието на децата да сътрудничат на разследването или да 
подадат официална жалба.

В някои случаи предоставянето на помощ и подкрепа може да налага детето да 
пребивава законно в приемащата държава. Като се има предвид, че съгласно 
Директивата за свободното движение гражданите на ЕС могат свободно да 
се придвижват до друга държава — членка на ЕС, и да пребивават в нея, те 
имат задължение да се регистрират при органите на тази държава членка, ако 
останат за повече от три месеца. За да бъдат регистрирани, от тях може да се 
изисква да отговарят на определени условия, които са посочени в член 7 от 
директивата и на които е възможно да не отговарят. Така например е възможно 
да не са записани в училище или да нямат здравно осигуряване. Докато за 
детето не бъде постигнато трайно решение и то се нуждае от регистрация, 
за да има достъп до съответните служби за подкрепа, отговорните органи 
в държавите — членки на ЕС, следва благосклонно да обмислят удължаването 
на неговото право на пребиваване.

Във всички случаи детето следва да бъде информирано за възможностите за 
подкрепа и с него да бъдат проведени консултации относно непосредствените 
нужди и възможния избор. В Директива на ЕС за борба с трафика на хора 
(член 14) и Директивата относно сексуалната експлоатация на деца (член 19) 
се определя задължението при вземането на решения относно специфичните 
мерки за подкрепа на детето да се отчита неговото мнение.

Защитата на дете, лишено от родителски грижи и нуждаещо се от закрила 
в държава — членка на ЕС, различна от неговата собствена, често ще води до 
решения за настаняване в спешни случаи. Това ще изисква прилагането на 
Регламент „Брюксел IIа“. Съгласно член 20 от Регламент „Брюксел IIа“ държавата 
членка, в която се намира детето, може да предприеме спешните охранителни 
мерки, които са предвидени в нейното национално право, независимо от това 
дали друга държава — членка на ЕС, е компетентна да разглежда делото по 
същество. Първоначалните спешни мерки за осигуряване на непосредствените 
нужди ще изискват редовно извършване на нова оценка и коригиране, особено 
когато първоначално не е направена подходяща индивидуална оценка поради 
неотложността на случая или когато обстоятелствата са се променили.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32012L0029
<0446>https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT?uri=CELEX:32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
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→ Вж. също действие 7: Установяване на компетентност и транснационално 
сътрудничество.

В таблица 4 е показан общ преглед на помощта, която децата, включително 
децата — жертви на трафик, имат право да получат съгласно Конвенцията за 
правата на детето и инструментите на правото на ЕС в областта на жертвите 
и наказателното правосъдие.

Таблица 4: Позовавания на международни, регионални инструменти 
и инструменти на ЕС

Инстру-
мент

Наста-
няване

Образо-
вание

Здраве-
опазва-
не

Психо-
логичес-
ка под-
крепа

Издир-
ване на 
семейс-
твото

Безо-
пасност

Индиви-
дуална 
оценка

Международни и регионални инструменти

Конвен-
ция за 
правата 
на де-
тето

Член 27 Член 19, 
член 23, 
парагра-
фи 3 и 
4, член 
24, па-
раграф 
2, букви 
д) и е), 
членове 
28, 29, 
32 и 33

Членове 
17, 23, 
24, 25 и 
39

Членове 
23 и 39

Член 
22, па-
раграф 
2

Членове 
3 и 19

—

Конвен-
ция на 
Съве-
та на Ев-
ропа за 
борба 
с трафи-
ка на хо-
ра

Член 
12, па-
раграф 
1, бук-
ва a)

Член 
12, па-
раграф 
1, буква 
е), па-
раграф 
4

Член 
12, па-
раграф 
1, буква 
б) и па-
раграф 
2

— Член 
10, па-
раграф 
4, бук-
ва в)

Член 
12, па-
раграф 
2

Член 
12, па-
раграф 
7

Съвет на 
Европа, 
Конвен-
ция от 
Ланса-
роте

— Член 6 Член 
14, па-
раграф 
4

Член 14, 
пара-
графи 1 
и 4

— Член 
5, член 
14, па-
раграф 
3, член 
31, па-
раграф 
1, букви 
б) и е)

Член 
14, па-
раграф 1

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://rm.coe.int/168008371d
https://rm.coe.int/168008371d
https://rm.coe.int/168008371d
https://rm.coe.int/168008371d
https://rm.coe.int/168008371d
https://rm.coe.int/168008371d
https://rm.coe.int/168008371d
https://rm.coe.int/168008371d
https://rm.coe.int/168008371d
https://www.coe.int/en/web/children/convention#{\
https://www.coe.int/en/web/children/convention#{\
https://www.coe.int/en/web/children/convention#{\
https://www.coe.int/en/web/children/convention#{\
https://www.coe.int/en/web/children/convention#{\
https://www.coe.int/en/web/children/convention#{\
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Инстру-
мент

Наста-
няване

Образо-
вание

Здраве-
опазва-
не

Психо-
логичес-
ка под-
крепа

Издир-
ване на 
семейс-
твото

Безо-
пасност

Индиви-
дуална 
оценка

Инструменти на ЕС

Дирек-
тива на 
ЕС за 
борба 
с трафи-
ка на хо-
ра

Член 
11, па-
раграф 
5

Съобра-
жения 6, 
22 и 25;
член 
14, па-
раграф 
1,

Съобра-
жения 
12, 20 и 
25;
член 11, 
па-
раграф 
7

Съобра-
жение 
22;
член 
11, па-
раграф 
5

— Съобра-
жение 
18;
член 11, 
па-
раграф 
5

Съобра-
жения 
18, 19, 20 
и 23
член 12, 
парагра-
фи 3 и 4, 
членове 
14 и 16

Дирек-
тива за 
правата 
на жерт-
вите

Съобра-
жение 
38;
член 9

Съобра-
жение 
62;
член 
26, па-
раграф 
2

Съобра-
жения 9, 
56 и 64

Съобра-
жения 
38 и 39;
член 
4, па-
раграф 1 
буква 
а), член 
9, па-
раграф 
1, бук-
ва в)

— Съобра-
жения 
38 и 52;
член 
9, па-
раграф 
3) и 
член 12

Съобра-
жения 
55, 56, 
58, 59 и 
61;
член 
1, член 
2, па-
раграф 
2, буква 
а), член 
21, па-
раграф 
1, чле-
нове 22 
и 23

Дирек-
тива от-
носно 
сексу-
алната 
експло-
атация 
на деца

— Съобра-
жение 
34;
член 23

Съобра-
жение 
36

Съобра-
жения 
31 и 37

— — Член 19

Забележка: — = Не е приложимо
Източник: FRA, 2019 г.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1400150605633&uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1400150605633&uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1400150605633&uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1400150605633&uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1400150605633&uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
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Настаняване
В член 27 от Конвенцията за правата на детето се признава правото на всяко дете 
на жизнен стандарт, съответстващ на нуждите на неговото физическо, умствено, 
духовно, морално и социално развитие. Това включва подходящо жилище.

По-специално по отношение на трафика на хора в член 11, параграф 5 от 
Директивата на ЕС за борба с трафика на хора от държавите членки се изисква 
да предоставят подходящо и безопасно място за живеене. Мястото за живеене 
трябва да бъде подходящо за детето, като се отчитат неговата възраст и пол, 
рисковете и специалните потребности на детето (като например увреждане 
или травма). Деца, лишени от родителски грижи, не трябва да бъдат настаня-
вани с несвързани с тях възрастни, дори когато преживяванията им са сходни 
(например момичета и жени, жертви на сексуална експлоатация). Видовете 
места за живеене могат да включват например приемни семейства, социални 
домове или специализирани безопасни приюти.

Безопасността е важен аспект за оценката, когато се търси най-подходящо 
място за живеене. Детето все още може да бъде под влиянието на лицето, 
което го е подложило на експлоатация или го е превърнало в жертва на 
трафик, или е възможно извършителят да поиска да установи контакт с детето. 
Правоприлагащите органи ще трябва да преценят ситуацията и нуждите от 
безопасност на детето. В някои случаи може да е необходимо настаняване 
в специализиран приют за деца жертви. Обикновено тези приюти се намират 
на неизвестни места с цел детето да бъде защитено от извършителя и неговата 
мрежа. Такива приюти са под строго наблюдение и достъпът до тях е ограничен.

Предвид опасенията относно безопасността, както и съображенията, свър-
зани с висшите интереси, при изключителни обстоятелства детето първона-
чално може да бъде настанено на място, където да бъде лишено от свобода. 
Закрилата на детето или предотвратяването на изчезването му обаче трябва 
да бъдат в баланс с другите права на детето, като например правото на сво-
бода. Лишаването на детето от свобода може да бъде законосъобразно само 
при изключителни случаи.

Образование
В член 28 от Конвенцията за правата на детето се признава правото на детето на 
образование. То следва да се предоставя възможно най-скоро, за да се улесни 
възстановяването на жертвата и да се нормализира ежедневието ѝ.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
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По отношение на жертвите на трафика на хора в  член  14, параграф  1 от 
Директивата на ЕС за борба с трафика на хора се установява, че „в съответствие 
с националното си право държавите членки предоставят в разумен срок достъп 
до образование на децата жертви и на децата на жертви, които получават 
помощ и подкрепа в съответствие с член 11“.

Детето, настойникът, органите за закрила на детето и служителите на приюта 
следва да решават заедно дали детето е готово да получи достъп до опре-
делени икономически дейности, или до основната училищна система. Това 
ще зависи от психологическото състояние на детето, неговите познания по 
местния език, предишното му образование и очакваната продължителност 
на престоя. Държавите — членки на ЕС, обаче следва да улеснят възможно 
най-бързо достъпа до училищно обучение, за да се насърчи възстановяването, 
да се подобри чувството за значимост на детето и да му се помогне да поеме 
контрол върху собствения си живот и бъдеще.

В случаите, когато е ясно, че детето ще бъде прехвърлено в рамките на много 
кратък срок (например 1 или 2 месеца) в държавата — членка на ЕС, на обичайно 
местопребиваване, усилията следва да бъдат насочени към подготовката на 
образователната интеграция на детето в държавата — членка на ЕС, към която 
то се прехвърля. Такива усилия включват например записването на детето 
в училище или за професионално обучение, подготвителна работа с родите-
лите за улесняване на интеграцията в училище, справяне с други практически 
предизвикателства, свързани с училищни такси, транспорт и др.

Доставчиците на услуги следва да насърчават достъпа на детето до развлека-
телни дейности, включително игри и дейности за отдих, които са подходящи 
за неговата възраст, зрялост и интереси. Това е особено важно за тези деца, 
които е вероятно скоро да бъдат прехвърлени в друга държава членка. Тези 
дейности следва да се предлагат в рамките на центровете за настаняване 
или в общността, когато това е уместно, и следва да имат за цел да улеснят 
общуването и взаимодействията на детето с неговите връстници и с местната 
общност. Гарантирането на поддържането на такова ежедневие ще подпомогне 
възстановяването на детето.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
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  Насоки на ООН относно алтернативната грижа
Общото събрание на ООН прие Насоки за алтернативна грижа за деца. Те предос-
тавят международни принципи относно предотвратяването на разделянето на се-
мейството, реинтеграцията на семейството, алтернативните модели за грижа, наб-
людението и подкрепата за последващата грижа. Насоките се прилагат за всички 
публични и частни субекти и всички лица, участващи в договорености във връзка 
с дете, нуждаещо се от грижи, докато се намира в държава, различна от неговата 
държава на обичайно местопребиваване (точка 140).

За повече информация вж. Общо събрание на Организацията на обединените на-
ции, „Guidelines for the alternative care of children“ (Насоки за алтернативна грижа за 
деца), резолюция, приета на 18 декември 2009 г.

Здравеопазване
В член 24 от Конвенцията за правата на детето се признава правото на детето 
да се ползва от най-високия достижим стандарт на здравословно състояние. 
Органите следва да отговарят на краткосрочните и дългосрочните нужди на 
детето, включително физическо възстановяване, психологическа или психи-
атрична помощ в случаи на посттравматично стресово разстройство.

По отношение на трафика на хора съгласно член 11, параграф 5 от Директивата 
на ЕС за борба с трафика на хора държавите членки трябва да предоставят 
необходимото медицинско лечение, включително психологическа помощ. 
С член 11, параграф 7 се изисква също така да се обърне внимание на специ-
алните потребности на жертвите, включително тези, произтичащи от тяхното 
здравословно състояние, увреждания, умствено или психично разстройство.

Психосоциалната грижа е жизненоважна за възстановяването на деца, които са 
преживели някакъв вид малтретиране. Това може да е особено вярно за деца, 
чиито родители са изиграли роля в експлоатацията или малтретирането. Други 
здравни услуги, като например програми за детоксикация на употребяващите 
наркотици деца, също могат да бъдат необходими като незабавни неотложни 
мерки в държавата — членка на ЕС, в която е открито детето. След установява-
нето на детето е възможно да са необходими още повече дългосрочни мерки.

Психологическите нужди на детето могат да се проявят на по-късен етап, 
едва след като персоналът от специалисти е спечелил неговото доверие и то 
е готово да сподели повече информация за своите преживявания. Децата, 
които изпитват поведенчески проблеми, могат да се самонаранят или да 
проявят агресия спрямо специалистите или спрямо други деца. Те също така 
биха могли да не се поддават на дисциплина или да отхвърлят всякакъв вид 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
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взаимодействие с другите. Специалистите, предоставящи услуги на децата, 
следва да бъдат обучени и да са в състояние да продължат да предоставят 
помощ, свързана с предоставянето на закрила на деца, които изпитват такива 
видове поведенчески проблеми.

Момичетата и момчетата следва да имат достъп до услугите, свързани с репро-
дуктивното здраве, както беше предложено от Комисията по правата на детето 
в нейния General Comment No 15 on the right of the child to the enjoyment of 
the highest attainable standard of health (Общ коментар № 15 относно правото 
на детето да се ползва от най-високия достижим стандарт на здравословно 
състояние). Това трябва да се отнася особено за онези деца, които са жертва 
на сексуално насилие или експлоатация, с цел предотвратяване или справяне 
с полово предаваните болести. По отношение на момичета, жертви на сек-
суално насилие, достъпът до услугите, свързани с репродуктивното здраве, 
е от съществено значение, по-специално в случаи на бременност. На децата 
следва да се даде възможност да изберат пола на здравния персонал, който 
ще им помага.

  Проучване относно измерението, свързано с пола, 
при трафика на хора

В проучването относно измерението, свързано с пола, при трафика на хора се под-
чертава, че „трафикът е сериозно престъпление и нарушение на правата на чове-
ка, с особено ужасяващи дългосрочни последици за неговите жертви. Жертвите на 
трафик за целите на сексуална експлоатация преживяват сексуална бруталност, 
която води до сериозни увреждания на тяхното здраве и благополучие. Това сек-
суално насилие може да причини вагинални наранявания на жените, които во-
дят до висок процент на полово предавани инфекции и риск от заразяване с ХИВ, 
както и до висок процент на посттравматично стресово разстройство, тревожност 
и депресия. Жертвите живеят в страх от последиците за себе си и/или за своите 
семейства, в  случай че се опитат да избягат; освен това процентът на повторен 
трафик на тези, които вече са избягали, е много висок“. В проучването се посоч-
ва още, че „нарушенията на психичното здраве, причинени от сприятеляването 
с  цел сексуална злоупотреба, принудата, заплахите, изолацията, превръщането 
на ежедневното насилие в нещо нормално, употребата на наркотици и травмата 
от превръщането в жертва на трафик за целите на сексуалната експлоатация, са 
тежки и трайни“.

Европейска комисия (2015 г.), „Study on the gender dimension of trafficking in human 
beings“ (Проучване относно аспекта, свързан с пола, при трафика на хора).

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f15&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f15&Lang=en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/study-gender-dimension-trafficking-human-beings
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/study-gender-dimension-trafficking-human-beings
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Издирване на семейството
Семейството е основната единица на обществото и е естествената среда за 
растеж и благополучие на неговите членове, особено децата. Правото на детето 
на семеен живот трябва да бъде напълно защитено. Предотвратяването на 
разделянето от семейството и запазването на целостта му са важни съставни 
елементи на всяка система за закрила на детето. Съгласно член 9, параграф 3 
от Конвенцията за правата на детето в случаи на раздяла детето има правото 
редовно да поддържа лични отношения и пряк контакт с двамата си родители, 
освен ако това противоречи на висшите интереси на детето. По време на този 
процес трябва да бъде взето под внимание мнението на детето и на настойника. 
По принцип съобразно възрастта и зрелостта на детето органите трябва да 
поискат неговото съгласие, за да установят контакт със семейството.

  Проучване на групите, изложени на висок риск от 
трафик на хора

„Когато преместването на дете от неговото семейство е  несъмнено последната 
възможност, в  случаите когато самото семейство е  нефункционална среда и  е 
участвало в експлоатацията на детето, акцентът следва да бъде върху откриване-
то и предоставянето на решения за алтернативна грижа.“

Европейска комисия (2015 г.), Study on high-risk groups for trafficking in human beings 
(Проучване на групи, изложени на висок риск от трафик на хора), стр. 85.

Висшите интереси на детето, участието на детето и навременността са важни 
принципи за издирване на семейството. Преди да се положат усилия за 
възстановяване на контакта, органите следва да преценят способността на 
родителите, за да се гарантира, че те няма да изложат детето на риск и че 
в първоначалния трафик или малтретиране на детето не е имало участие на 
родителите. Когато се издирва семейство, трябва да се обърне внимание колко 
информация относно изживяванията от трафика следва да бъде споделена 
със семейството. Определена информация може да постави семейството 
и детето под заплаха от трафикантите. Друга информация, например такава 
относно сексуалната експлоатация, може да доведе до заклеймяване на детето 
пред семейството му и пред цялата общност. Рисковите ситуации, при които 
семейството се намира под натиск поради задължение към трафикантите, също 
следва да бъдат разгледани внимателно.

Издирването на семейството обикновено е отговорност на социалните служби 
или службите за закрила на детето, извършвано в тясно сътрудничество 
с настойника. В случаите, когато детето и семейството се намират в различни 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/study-high-risk-groups-trafficking-human-beings_en
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държави — членки на ЕС, органите за закрила на детето на различните дър-
жави — членки на ЕС, ще трябва да си сътрудничат, за да се направи оценка 
на семейното положение. Когато става въпрос за деца, които се придвижват 
в рамките на ЕС, създадените по силата на Регламент „Брюксел IIа“ централни 
органи ще са в позицията да улеснят контакта и да поискат директно от служ-
бите за закрила на детето на съответната държава — членка на ЕС, да изготвят 
доклад относно социалното положение на детето. В  определени случаи 
централните органи могат да бъдат натоварени със задачата да уведомяват 
родителите за ситуацията на детето, освен ако това не противоречи на неговите 
висши интереси. Детето също трябва да бъде информирано за усилията да се 
издири неговото семейство.

Безопасност
Член 19 от Конвенцията за правата на детето задължава държавите да вземат 
мерки за закрила на детето от всички форми на физическо или психическо 
насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отно-
шение, малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления. 
Органите отговарят за осигуряване на безопасността на детето. Това включва 
както създаването на среда за възстановяване, така и за предотвратяване на 
повторна ситуация на малтретиране или експлоатация.

Органите трябва да предоставят безопасно място за живеене както за жерт-
вите на трафика на хора съгласно член 11, параграф 5 от Директивата на ЕС за 
борба с трафика на хора, така и за жертвите на престъпления съгласно член 9, 
параграф 3 от Директивата за правата на жертвите. В контекста на услугите за 
възстановително правосъдие в член 12 от Директивата за правата на жертвите 
се предвиждат мерки за предпазване на жертвите от вторична и повторна 
виктимизация, от сплашване и от отмъщение.

Правоприлагащите органи, заедно с настойника и службите за закрила на 
детето, следва да извършат първоначална оценка на сигурността. Ако е необ-
ходимо, следва да бъдат проведени консултации и с други лица, например 
със здравните специалисти и служителите на приюта. Оценката на сигурността 
следва да се повтаря и актуализира редовно. Тези, които установяват трайно 
решение, също ще се нуждаят от специфична оценка на риска относно обстоя-
телствата в държавата на обичайно местопребиваване.

→ Вж. също действие 9: Определяне и прилагане на трайни решения.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1400150605633&uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1400150605633&uri=CELEX:32012L0029
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Контролен списък: ключови елементи на оценката на риска

 √ Да се информира детето за целта на оценката на риска и да се 
провери разбирането от страна на детето.

 √ Да се гарантира, че детето е изслушано и че на мнението му 
е отдадено необходимото значение в съответствие с неговата възраст 
и зрелостта му и специфичните обстоятелства по случая.

 √ Да се гарантира, че специфичните за пола рискове са 
идентифицирани, например по отношение на вида експлоатация или 
малтретиране, на което е подлагано.

 √ Да се предприемат допълнителни мерки за преодоляване на 
конкретна уязвимост при момичета и момчета, които могат 
да имат увреждане.

 √ Да се вземат предвид допълнителни нужди в случаите на деца, 
които са лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица 
или деца хермафродити.

 √ Да се предложи на детето възможността да изрази предпочитанията 
си за това дали длъжностното лице, извършващо оценката на 
риска, трябва да е мъж или жена, особено в случаите на сексуално 
насилие или експлоатация.

 √ Да се събират разузнавателни данни за извършителите, техните 
съучастници и мрежата от деца, включително придружаващи 
възрастни, далечни роднини в държавата, в която се намира детето, 
и други деца, с които жертвата може да е взаимодействала.

 √ Да се оцени нивото на заплахата за сигурността и да се предложат 
съответни превантивни действия (например по отношение 
на настаняването, достъпа до детето, контакта с членове на 
семейството и други).

 √ Редовно да се извършва оценка на риска, на който са изложени 
децата, и да се предприемат възпиращи мерки. Да се установява 
връзка на доверие и да се осигурява висококачествена грижа по най-
добрия начин, за да се предотврати изчезването на деца.

 √ В случай на изчезване на дете незабавно да се докладва в полицията 
и пред другите съответни органи.

 √ Да се актуализира оценката на сигурността и да се документират 
всички промени или новата налична информация.



Част 2: 10 необходими действия за закрила

93

  Наръчник за лица, практикуващи в областта на 
наказателното правосъдие

Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) разработи практичес-
ко ръководство в подкрепа на лицата, практикуващи в областта на наказателно-
то правосъдие, за предотвратяване на трафика на хора, защитата на жертвите от 
него, наказателно преследване на извършителите и международното сътрудни-
чество, необходимо за постигането на тези цели. Ръководството съдържа 14 моду-
ла. В модул 5 от ръководството се поставя акцент върху оценката на риска и клю-
човите въпроси, които трябва да бъдат разгледани, когато се оценява рискът.

За повече информация вж. СНПООН (2009  г.), „Anti-human trafficking manual for 
criminal justice practitioners“ (Ръководство за борба с трафика за лица, практикува-
щи в областта на наказателното правосъдие).

Действие 7: Установяване на компетентност 
и транснационално сътрудничество
Държавите са задължени да защитават всички деца в пределите на своята 
компетентност. Това изисква да се разясни видът мерки, по отношение на които 
дадена държава е компетентна и кога е компетентна. Поради това държавите — 
членки на ЕС, трябва да си сътрудничат.

Установяването на компетентността е само една от целите, които изискват 
ефективни механизми за сътрудничество между държавите — членки на ЕС. 
Полицейските и съдебните органи трябва да си сътрудничат, за да се справят 
ефективно с транснационална престъпност. Без сътрудничество между държа-
вата — членка на ЕС, в която е открито детето, и държавата — членка на ЕС, на 
обичайно му местопребиваване, в повечето случаи ще бъде трудно да се оценят 
висшите интереси на детето и да се вземе най-подходящото трайно решение.

  За системите за закрила на детето са необходими 
механизми за транснационално сътрудничество

„С оглед на все по-големия брой деца в трансгранични ситуации, които се нуждаят 
от мерки за защита на детето, се засилват усилията чрез: разясняване на ролята 
и отговорностите, следене на информацията от държавата на произход, осигуря-
ване на национална фокусна точка по въпроси, свързани със закрилата на детето, 
приемане на процедури/насоки/протоколи/процеси, например за прехвърляне на 
отговорността в  рамките на контекста на процедурите за предоставяне на убе-
жище (Регламента „Дъблин“) или когато се обмисля настаняване в заведение за 
грижи извън държавата, или издирване на семейството и закрила в случаи на тра-
фик на деца.“

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2009/anti-human-trafficking-manual.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2009/anti-human-trafficking-manual.html
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Европейска комисия (2015 г.), „Reflection paper on integrated child protection systems“ 
(Документ за обсъждане относно интегрираните системи за закрила на детето), 
принцип 7.

Специалистите могат да използват редица механизми за сътрудничество 
между държавите — членки на ЕС, които са създадени със закон или са устано-
вени от практиката. Те са разделени на механизми в областта на гражданското 
и на наказателното право.

Въпроси от областта на гражданското право, 
включително закрила на детето
Съгласно член 2 от Конвенцията за правата на детето държавите — страни по 
Конвенцията, трябва да зачитат заложените в нея права и да ги осигуряват 
на всяко дете в пределите на своята компетентност, без каквато и да било 
дискриминация, независимо от статута на детето.

  Упражняване от децата на техните права
„Задълженията на държавите съгласно Конвенцията важат в  границите на съот-
ветната държава, включително по отношение на децата, които попадат под вър-
ховенството на държавата, докато се опитват да влязат на нейна територия. Ето 
защо ползването от правата не се ограничава до децата, които са граждани на 
държава — страна по Конвенцията; и следователно, ако в Конвенцията не е изрич-
но предвидено друго, трябва всички деца да могат да се ползват от тези права, 
включително децата, търсещи убежище, децата бежанци и децата мигранти, не-
зависимо от тяхното гражданство, статут на имигрант или липса на гражданство.“

Вж. Комитет на ООН по правата на детето (2005 г.), General Comment No 6 on 
the treatment of unaccompanied children (Общ коментар № 6 относно третирането на 
непридружени деца), точка 12.

Това означава, че всяко дете има право на определени незабавни мерки за 
защита в държавата — членка на ЕС, в която се намира, като например под-
слон, храна или медицинска помощ, докато положението на детето не бъде 
допълнително оценено и не бъде намерено трайно решение.

Правото на ЕС в  областта на гражданското правосъдие  — по-специално 
Регламент „Брюксел IIа“ — и международното частно право определят дали 
съдилищата на дадена държава — членка на ЕС, са компетентни да предприемат 
мерки за защита на детето в транснационални ситуации, включващи повече от 
една държава членка. Регламентът отразява принципите на Хагската конвенция 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/10_principles_for_integrated_child_protection_systems_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2005%2f6&Lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
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от 1996 г., в която се предоставят също така правила за определяне на това 
дали органите на договарящата се страна са компетентни да предприемат 
такива мерки в ситуации с трансграничен елемент. Държавите — членки на ЕС, 
трябва да прилагат регламента, а не конвенцията, когато въпросното дете има 
обичайно местопребиваване в държава — членка на ЕС.

Правила за установяване на компетентност

В член 8 от Регламент „Брюксел IIа“ се установява, че съдилищата на дър-
жавата — членка на ЕС, в която детето има „обичайно местопребиваване“, са 
компетентни по принцип да предприемат мерки за закрила на детето. Тази 
разпоредба отразява член 5 от Хагската конвенция от 1996 г., съгласно който 
органите на договарящата държава на обичайно местопребиваване на детето 
са компетентни да предприемат мерки за защита по отношение на това дете. 
Когато обичайното местопребиваване на детето не може да бъде установено 
или детето е бежанец или е признато за международен бежанец, органите 
в държавата членка, в която се намира детето, са компетентни да предприемат 
мерки за закрила на детето (член 13 от Регламент „Брюксел IIа“). Подобно осно-
вание за компетентност въз основа на присъствието на детето на територията 
на договаряща държава може да бъде намерено в член 6 от Хагската конвенция 
от 1996 г. В резултат на това, когато обичайното местопребиваване на детето 
не може да бъде установено в рамките на територията на държава — членка на 
ЕС, се прилага Хагската конвенция от 1996 г. Вж. фигура 10 относно правилата 
за установяване на компетентност.

По отношение на непридружени деца — жертви на трафик на хора, в член 16, 
параграф 2 от Директивата на ЕС за борба с трафика на хора се предвижда, 
че държавата членка, която идентифицира жертвата, трябва да предприеме 
необходимите мерки с оглед на намирането на трайно решение.

Регламент „Брюксел IIа“ се позовава на компетентността на „съда“, но това 
обхваща всеки орган, който е компетентен по въпроси, попадащи в обхвата на 
регламента, като например социални органи и органи за закрила на детето (вж. 
член 2, параграф 1 от Регламента и Практическия наръчник за прилагането на 
Регламент „Брюксел IIа“).

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
http://www.ejtn.eu/PageFiles/6333/New_Brussels II Practice Guide_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
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Фигура 10: Правила за установяване на компетентност в случаи за 
закрила на детето

Figure 10: Rules to establish jurisdiction in child protection cases

Общо правило: 
обичайно местопребиваване

присъствието 
на детето

ако
не може да 
се установи

Източник: FRA, 2019 г.

По изключение член 15 от Регламент „Брюксел IIа“ също позволява прехвърляне 
на компетентност в съд, който е по-подходящ за разглеждането на делото.

За да е законно прехвърлянето, детето следва да има особена връзка с държа-
вата членка и прехвърлянето следва да бъде във висшите интереси на детето. 
Особена връзка с държава членка на ЕС съществува, ако:

 • детето е придобило обичайно местопребиваване там след сезирането на 
съда по произхода; или

 • другата държава членка представлява държавата на предишното оби-
чайно местопребиваване на детето; или

 • представлява мястото, определящо гражданството на детето; или

 • представлява обичайното местопребиваване на носителя на родителската 
отговорност; или

 • детето притежава имущество в другата държава членка и делото засяга 
мерките за закрила на детето, свързани с управляването, съхраняването 
или разпореждането с това имущество.

  Насърчаване на транснационалното сътрудничество 
между съдиите

„В член 15 е посочено, че съдилищата си сътрудничат за целите на прехвърлянето 
или пряко, или посредством централните органи. От особена полза за съответните 
съдии може да бъде да разменят информация с оглед на преценката дали в кон-
кретния случай са изпълнени изискванията за прехвърляне, по-специално дали 
това би било във висшите интереси на детето. Ако двамата съдии говорят и/или 
разбират един и същ език, те не бива да се колебаят да се свържат директно един 
с друг по телефона или по електронната поща. Могат да са от полза и други форми 
на модерните технологии, като например конферентните разговори. В случай на 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201


Част 2: 10 необходими действия за закрила

97

езикови проблеми, доколкото средствата позволяват, съдиите могат да разчитат 
на услугите на устни преводачи. Централни органи също могат да окажат съдейс-
твие на съдиите.“

Европейска комисия (2016  г.), Практически наръчник за прилагането на Регла-
мент „Брюксел IIа“, стр. 36.

В някои случаи съдебните производства се образуват във връзка с едно и също 
дете в различни държави — членки на ЕС. В този случай член 19, параграф 2 от 
Регламент „Брюксел IIа“ гласи, че когато и двете производства имат един и същ 
предмет, по принцип делото се гледа от съда, който първи е сезиран. Съдът, 
където искът е предявен по-късно, трябва да спре съдебното производство 
и да изчака, докато другият съд реши дали е компетентен. Ако първият съд 
счете, че е компетентен, вторият съд трябва да се откаже от компетентност.

Как да се определи обичайното местопребиваване

Терминът „обичайно местопребиваване“ не е  определен в  Регламент 
„Брюксел IIа“ и то трябва да бъде установено въз основа на всички специфични 
за всеки отделен случай обстоятелства. Възможно е да има ясни случаи, в които 
обичайното местопребиваване се установява като мястото, където е пребива-
вало детето, преди да се премести.

Възможно е обаче да има и случаи, в които установяването на обичайното 
местопребиваване не е лесно. Например дете, което произхожда от една дър-
жава — членка на ЕС, може да живее известно време в друга държава — членка 
на ЕС, но без да е интегрирано в каквито и да е социални, образователни и други 
структури на тази държава или детето може да е живяло през последните 
години едновременно в няколко държави — членки на ЕС, като е преминавало 
от една в друга и обратно.

Временни охранителни мерки

Съгласно член 20 от Регламент „Брюксел IIа“ на държава — членка на ЕС, се 
позволява да постанови временни мерки, включително охранителни мерки 
по отношение на лице, дори ако съдът в друга държава членка е компетентен 
да разглежда делото по същество. По този начин държавите — членки на ЕС, 
получават право да предприемат първи спешни мерки за закрила на дете. Тези 
мерки са временни и тяхното действие е ограничено до държавата членка, 
в рамките на която са постановени. Органите на държавата, в която се намира 
детето, следва да разменят информация с органите на държавата на обичайно 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f7d39509-3f10-4ae2-b993-53ac6b9f93ed
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f7d39509-3f10-4ae2-b993-53ac6b9f93ed
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
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местопребиваване, за да определят най-подходящите дългосрочни договоре-
ности по отношение на детето. На фигура 11 са показани отношенията между 
двете държави — членки на ЕС. Временните мерки следва да бъдат в интерес на 
запазване благополучието на детето и неговата закрила, както и за отстояване 
на висшите му интереси.

Фигура 11: Временни мерки съгласно член 20 от Регламент „Брюксел IIа“Figure 11: Provisional measures according to Article 20 of the Brussels IIa Regulation

Държава —
членка 

на ЕС, „А“,
в която е открито детето

Държава —
членка на ЕС, „Б“

Обичайно местопребиваване

Чл. 20
Регламент

„Брюксел IIа“

Временни, включително 
охранителни мерки в 
неотложни случаи — до 
предприемането на мерки от 
съда в държава членка „Б“

Компетентност по 
съществото на въпроса

Източник: FRA, 2019 г.

Трябва да се прави ясно разграничение между временните мерки в неотложен 
случай (които се предприемат от държавата, в която се намира детето) и мер-
ките с трайни последици (които трябва да бъдат предприети в съответствие 
с общото правило от държавата на обичайно местопребиваване на детето). 
Следователно трябва да се определи коя държава е компетентна по случая.

На фигура 12 са представени нагледни примери, показващи разликите между 
временните мерки и мерките с трайни последици. Примери за временни охра-
нителни мерки са назначаването на временен настойник или настаняването 
в приемно семейство.
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Фигура 12: Нагледни примери за временни мерки и мерки 
с трайни последици

Figure 12: Illustrative examples of provisional and non-provisional measures

ВРЕМЕННИ
МЕРКИ

МЕРКИ С ТРАЙНИ
ПОСЛЕДИЦИ

Настаняване в приют или 
в приемно семейство
Назначаване на временен 
настойник
Разрешение за 
медицинска интервенция
Предприемат се в 
неотложни случаи от 
съда или от органа на 
държавата — членка на 
ЕС, в която се намира 
детето

Решения относно родителската 
отговорност
Назначаване на постоянен 
настойник
Настаняване в приемно семейство
Предприемат се от съда или от 
органа на държавата — членка 
на ЕС, където е обичайното 
местопребиваване на детето 
или където се намира детето, 
ако обичайното 
местопребиваване не може да 
бъде установено.

Източник: FRA, 2019 г.

Когато органите на държавата — членка на ЕС, където се намира детето, и тази, 
където е обичайното местопребиваване на детето, разглеждат въпроси, свър-
зани с компетентността и дългосрочната закрила на детето, следва да се 
обръща първостепенно внимание на висшите интереси на детето. За да бъдат 
предотвратени случаите на повторна виктимизация или повторен трафик, 
следва да се даде предимство на най-безопасната среда за детето с най-висока 
степен на защита.

Централни органи, създадени по силата на Регламент „Брюксел IIа“

В регламент „Брюксел IIа“ има глава, посветена на сътрудничеството между 
държавите — членки на ЕС. С член 53 се установява, че всяка държава членка 
следва да определи един или няколко централни органа, които да подпомагат 
прилагането на регламента. В държавите — членки на ЕС, вече са определени 
централни органи за прилагането на Хагската конвенция от 1980 г. и Хагската 
конвенция за закрила на детето от 1996 г. В някои държави — членки на ЕС, 
същите органи подпомагат прилагането на Регламент „Брюксел IIа“. С Хагската 
конвенция е установена неофициална Международна Хагска мрежа на съдиите, 
която във връзка с въпроси, свързани с международната закрила на детето, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://assets.hcch.net/docs/a2adba0c-6fe5-4e99-8a54-c31822ca7f4b.pdf
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действа като канал за комуникация и връзка с други съдии в рамките на тяхната 
компетентност и със съдии в други договарящи държави, както и с техните 
национални централни органи.

→ Приложение  3: Съдържа връзката към списъка с  данни за контакт 
на централните органи

За да е възможно централните органи да изпълняват своите задължения, 
те ще трябва да установят тясна връзка с различни организации на равни-
щето на държавата членка, като например службите за закрила на детето, 
съдебните органи, полицията, прокуратурата и  доставчиците на услуги. 
Както е показано на фигура 13, такова сътрудничество може да включва 
няколко различни организации.

Фигура 13: Групи, които могат да участват в национално 
и транснационално сътрудничество

Figure 13: Groups that may be involved in domestic and transnational cooperation

Държава А
Където е 

открито детето

Централен 
орган по 
Регламент 
„Брюксел IIа“

Централен 
орган по 

Регламент 
„Брюксел IIа“

Служби 
за закрила 
на детето

Консулски 
органи

Съдебни 
органи

Гранични 
служители

Полиция

Други 
органи

Служби 
за закрила 
на детето

Консулски 
органи

Съдебни 
органи

Гранични 
служители

Полиция

Други 
органи Държава Б

Обичайно 
местопре-
биваване

Източник: FRA, 2019 г.

Оценката на прилагането на Регламент „Брюксел  IIа“ показва, че едно от 
предизвикателствата за ефективното сътрудничество е липсата на ресурси 
при някои от централните органи. Ако ЕС и неговите държави членки укрепят 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201


Част 2: 10 необходими действия за закрила

101

централните органи, това би допринесло значително за закрилата на катего-
риите деца, които са обхванати от настоящото практическо ръководство.

Понякога участието на централните органи се приема като тромаво. Ето защо, 
с цел да се избегнат закъснения, размяната на информация често става 
директно, без да преминава през който и да е централен орган. Така например 
в неотложни случаи социалните служби или службите за закрила на детето 
могат да се свържат директно със службите за закрила на детето в държавата 
на произход или на обичайно местопребиваване на детето, за да поискат оценка 
на социалното положение на детето, или е възможно полицейските органи на 
различни държави — членки на ЕС, да могат да се свържат помежду си, за да 
изяснят самоличността на дете.

В случай че е приложимо във връзка с изпълнението на конкретно искане 
съгласно регламента, създадените по силата на Регламент „Брюксел  IIа“ 
централни органи могат:

 • да действат като централно звено за всички съобщения между съответ-
ните органи в една държава — членка на ЕС, и тези в друга такава, или

 • да улесняват контакта между съответните органи, отговарящи за конкре-
тен случай, и да им позволяват да осъществяват комуникацията помежду 
си пряко.

Тяхната специфична роля следва да бъде определена съгласно специфичния 
национален контекст и човешките и финансовите ресурси, с които разпо-
лагат централните органи, както и въз основа на обстоятелствата по случая. 
Обикновено централните органи дават приоритет на много неотложни случаи.

Те биха могли да направят общ преглед на случаите, включително неотложни 
случаи, в които са участвали, и да разберат ролята и възможностите на парт-
ньорските органи и агенции. Държавите — членки на ЕС, следва да определят 
начина, по който централните органи и други органи в държавата осъществяват 
комуникация и се координират помежду си.

Член 55 от Регламент „Брюксел IIа“ гласи, че при поискване централните органи 
трябва да събират и обменят информация за положението на детето, за всички 
висящи производства и за решенията, засягащи детето в отделни случаи. 
Една от ключовите роли е да се улесни комуникацията между съдилищата 
в различни държави членки в определени случаи, свързани с родителската 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
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отговорност (член 55, букви в) и г). С член 56 се предоставя възможност за 
временно настаняване на дете в друга държава — членка на ЕС, — действие, 
което изисква предварително съгласие от тази държава.

В процеса на установяване на трайно решение държавите — членки на ЕС, 
могат да подават или да получават искания, подобни на посочените по-долу:

 • доклади относно социалното положение на детето;

 • информация относно местоположението на детето и  на семейството, 
когато се изисква изпълнението на конкретно искане съгласно Регламент 
„Брюксел IIа“;

 • дискусия по конкретен случай с всички участващи страни в трансграничен 
случай;

 • дискусия относно прехвърлянето на компетентност;

 • установяване на контакт със семейството и ескортиране на детето, когато 
посещава семейството си;

 • предоставяне на документация, като например идентификационен номер, 
училищни удостоверения или удостоверение за раждане;

 • информация относно предходни производства, свързани с  родителската 
отговорност, или предишни разследвания на правоприлагащите органи;

 • информация относно възможностите за алтернативна грижа, ако родите-
лите не са в състояние да се грижат за детето;

 • предприемане на незабавни мерки.

 Модел на транснационален механизъм за насочване
Международната организация по миграция стартира онлайн платформа с модел 
на транснационален механизъм за насочване, разработен в резултат на стратеги-
ята на ЕС към премахване на трафика на хора, 2012—2016 г.

Инструментът допринася за това на жертвите на трафик да се гарантира, че мо-
гат да имат достъп до правата си по време на целия процес и особено в ситуа-
ция на трансгранично насочване. Чрез него се свързват експерти и  специалисти 
от различни държави, участващи в идентифицирането, насочването, подпомага-
нето, връщането и наблюдението върху предоставянето на помощ на жертвите на 
трафик.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32003R2201
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За повече информация вж. Международна организация по миграция (2017  г.) 
„Transnational Referral Mechanism Model – TRM“ (Модел на транснационален меха-
низъм за прехвърляне — ТМП).

 Транснационална закрила на детето
Секретариатът на Съвета на страните от Балтийско море разработи насоки, както 
и  практическо ръководство за закрила на децата в  случай на транснационален 
елемент, с което се предоставят практически елементи за сътрудничество между 
държавите членки.

За повече информация вж. Съвет на страните от Балтийско море (2015  г.), 
„Guidelines for promoting the human rights and the best interests of the child in 
transnational child protection cases“ (Насоки за насърчаване на правата на чове-
ка и висшия интерес на детето в транснационални случаи на закрила на детето) 
и  „Transnational child protection: practical guide for caseworkers and case officers“ 
(Транснационална закрила на детето: практическо ръководство за служители).

Други механизми за сътрудничество между държавите — членки на ЕС

Освен създадените по силата на член 53 от Регламент „Брюксел IIа“ централни 
органи са налице и други механизми за сътрудничество, включително:

 • Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Това е гъв-
кава мрежа, създадена с Решение 2001/470/ЕО на Съвета, която обединява 
националните съдебни органи. Нейните основни задачи са да разглежда 
случаи между националните звена за контакт, да улеснява трансграничния 
достъп до правосъдие чрез информация, да назначава съдии за връзка, 
както и  да оценява и  споделя опит относно работата на специфичните 
инструменти на правото на ЕС по граждански и  търговски дела. В  чле-
нове  54 и  58 от Регламент „Брюксел  IIа“ се описват ситуации, при които 
централните органи, които са членове на мрежата, следва да използват 
мрежата, за да осъществяват комуникация помежду си. Редовното изпол-
зване на мрежата може да допринесе за по-ефективното сътрудничество 
между съдиите и централните органи, както и между самите съдии.

 • Европейски съдебен атлас. Той помага на хората да открият компетентните 
граждански съдилища и данните за контакт в други държави — членки на 
ЕС.

→ За повече информация относно сътрудничеството в рамките на граждан-
ското правосъдие вж. портала за електронно правосъдие — Граждански дела.

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/transnational-referral-mechanism-model-%E2%80%93-trm_en
http://www.cbss.org/council/communication/publications-of-the-cbss-guidelines-promoting-the-human-rights-and-the-best-interests-of-the-child-in-transnational-child-protection-cases-image-2/
http://www.cbss.org/council/communication/publications-of-the-cbss-guidelines-promoting-the-human-rights-and-the-best-interests-of-the-child-in-transnational-child-protection-cases-image-2/
http://www.childrenatrisk.eu/projects-and-publications/protect-children-on-the-move/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32003R2201
https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_network_in_civil_and_commercial_matters-21-en.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_civil_matters-321-bg.do
https://e-justice.europa.eu/content_cooperation_in_civil_matters-75-bg.do
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Събиране на доказателства

Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета (който беше предложен за преработване 
от Европейската комисия през май 2018 г.) обхваща сътрудничеството между 
съдилищата в различните държави — членки на ЕС, при събирането на доказа-
телства по граждански или търговски дела, включително въпроси в областта 
на семейното право. Даден съд може или да поиска от компетентния съд на 
друга държава членка да събере доказателства, или непосредствено да събере 
доказателствата в тази друга държава — членка на ЕС. В регламента се пред-
лага събирането на доказателства чрез видео- и телеконферентна връзка. 
В портала за електронно правосъдие се предлагат редица документи, данни 
за контакт и извлечени поуки, както и информация на национално равнище 
относно наличието на необходимото оборудване. В него също така се предос-
тавят насоки относно използването на видеоконферентна връзка за улесняване 
и насърчаване на комуникацията между съдебните органи в различни дър-
жави — членки на ЕС, както за целите на гражданското право, така и за целите 
на наказателното право.

Двустранни споразумения за сътрудничество

Някои държави — членки на ЕС, са сключили двустранни споразумения, които 
обхващат по-специално закрилата и прехвърлянето, в случай че са открити 
деца в друга държава — членка на ЕС, различна от държавата, чиито граждани 
са те. В двустранните споразумения обаче могат да липсват достатъчно проце-
суални гаранции и това да пречи на органите да защитават ефективно децата. 
За предпочитане е държавите — членки на ЕС, да използват съществуващите 
структури, създадени от и за всички държави — членки на ЕС, в правната рамка 
на ЕС. Държавите — членки на ЕС, следва да избягват създаването на паралелни 
структури. Паралелните структури създават риск от това да се оказва под-
крепа само на част от случаите и да се изключват някои деца, което създава 
двойни стандарти и отслабва механизмите, установени по силата на Регламент 
„Брюксел IIа“ и Хагската конвенция от 1996 г.

Въпроси от областта на наказателното право
В правото на ЕС са установени правила относно компетентността по отно-
шение на някои престъпления. Такъв е например случаят с трафика на хора. 
Съгласно член 10, параграф 1 от Директивата на ЕС за борба с трафика на хора 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32001R1206
https://e-justice.europa.eu/content_cooperation_in_civil_matters-75-bg.do
https://e-justice.europa.eu/content_videoconferencing-69-bg.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
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държавите — членки на ЕС, трябва да предприемат необходимите мерки за 
установяване на своята компетентност, когато:

 • престъплението е  извършено изцяло или отчасти на тяхната територия, 
или

 • извършителят е техен гражданин.

Други възможности за установяване на допълнителна компетентност за прес-
тъпления, извършени извън територията на държава членка, са включени 
в член 10, параграфи 2 и 3 от директивата.

Във всички случаи децата, участващи в производството като жертви или като 
свидетели, ще имат право на специални мерки за защита и подкрепа, правна 
помощ, както и представителство и обезщетение.

→ За повече информация вж. също действие 8: Оказване на подкрепа на 
детето в хода на съдебно производство.

По-общо, ЕС разработи различни инструменти за полицейско и съдебно сътруд-
ничество. Те функционират на различни равнища. Първо, агенциите на ЕС, като 
например Европол и Евроюст, предоставят оперативна и друг вид подкрепа на 
държавите членки в ситуации с трансграничен елемент.

  По какъв начин Евроюст подкрепя съдебните органи
Евроюст улеснява сътрудничеството и  координаци-
ята на разследванията и  наказателните преслед-
вания между съдебните органи в  държави членки, 
сблъскващи се със сериозна трансгранична и  ор-
ганизирана престъпност, включително трафик на 
хора. Евроюст насърчава националните органи да го 
включват във всички случаи на трансграничен тра-
фик, като се отчитат сложността и  неотложността 
при идентифицирането и защитата на всички жерт-
ви, в частност децата, и същевременно се цели преследването и разбиването на 
цялата верига на трафик.

Евроюст е определил звено за контакт по въпросите, свързани със закрилата на 
децата, което осъществява редица дейности, включително: i) гарантира, че Евро-
юст разполага с достъп до най-добрите практики в тази сфера; ii) следи работата 
на националните органи, правоприлагащите организации и други органи в област-
та на закрилата на детето; и iii) поддържа статистически прегледи на всички слу-
чаи, разгледани от Евроюст, които са свързани с темата.
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Координационните заседания на Евроюст събират националните съдебни органи 
от различни държави около една и съща маса с цел да се улеснят обменът на ин-
формация, изпълнението на исканията за правна взаимопомощ или принудител-
ни мерки (т.е. заповеди за обиск и  заповеди за арест), предотвратяването или 
разрешаването на спорове за компетентност, свързани с  тях въпроси или други 
правни или доказателствени проблеми. По време на координационните заседа-
ния те могат лесно да обсъждат и да постигат съгласие относно етапите на раз-
следването и стратегиите за наказателно преследване.

Координационният център на Евроюст е друг инструмент, използван в сложни слу-
чаи, които изискват обмен на информация в реално време в контекста на широко-
мащабни действия, изпълнявани едновременно в няколко държави (напр. арести, 
обиски, изземване на доказателства или активи). Координационните центрове 
свързват помежду им всички участващи органи по всяко време чрез специални 
телефонни линии и компютри, като информацията лесно се предава от един орган 
на друг чрез Евроюст.

Компетентният национален орган на държава членка може да се свърже със съот-
ветното национално бюро на Евроюст във връзка с конкретно наказателно дело. 
Съответното национално бюро ще образува дело в Евроюст към всички участващи 
държави членки и дори към трети държави, когато е уместно.

За повече информация вж. уебсайта на Евроюст.

  По какъв начин Европол подкрепя 
правоприлагащите органи

Европол — Агенцията на Европейс-
кия съюз за сътрудничество в  об-
ластта на правоприлагането, подкрепя правоприлагащите органи на държавите 
членки в предотвратяването и борбата с всички форми на тежка международна 
организирана престъпност. Услугите за подкрепа, предлагани на държавите  — 
членки на ЕС, варират от улесняване на сигурния обмен на информация до пре-
доставянето на оперативен и стратегически анализ, експертен опит и оперативна 
подкрепа при наказателни разследвания.

Европол подкрепя правоприлагащите органи на държавите членки чрез: улесня-
ване на обмена на информация между Европол и служителите за връзка, коман-
дировани в Европол от държавите членки и от държави, които имат споразумение 
за сътрудничество с Европол и които служат като връзка между следователите от 
държавите членки и експертите от Европол; предоставяне на оперативен анализ 
и подкрепа за операциите на държавите членки; предоставяне на експертен опит 
и техническа подкрепа за разследвания и операции, извършвани в рамките на ЕС, 
под надзора и правната отговорност на държавите членки; изготвяне на стратеги-
чески доклади (напр. оценки на заплахите) и анализ на престъпността въз основа 
на информация и разузнавателна информация, предоставена от държавите член-
ки или събрана от други източници.

Проект за анализ „Феникс“ (Phoenix) е оперативен проект на Европол, занимаващ 
се с трафика на хора, в рамките на Европейския център за борба с тежката органи-
зирана престъпност. Проектът за анализ „Феникс“ е специално предназначен да 

http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/operational/THB/Pages/THB-project.aspx
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подкрепя компетентните органи на държавите — членки на ЕС, както и органите на 
ЕС и свързаните трети държави и международни организации при предотвратя-
ването или борбата с формите на престъпност в рамките на мандата на Европол, 
свързан с  трафика на хора. Един от основните приоритети в  рамките на проект 
за анализ „Феникс“ е трафикът на деца. За оперативни цели проектът позволява 
съхранението и обработката на данни и информация относно престъпления както 
във връзка с жертви на трафик на хора, които са и възрастни, и деца, така и във 
връзка със заподозрени.

Информацията, включително личните данни на заподозрените и жертвите, може 
да бъде обменена безопасно с проекта за анализ „Феникс“ и с всички други съот-
ветни заинтересовани страни чрез официалния инструмент за комуникация на Ев-
ропол — приложението за мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA), който 
е достъпен във всяка държава членка. Централизацията на информацията в база-
та данни на Европол носи очевидни и директни ползи за ad hoc разследванията. Тя 
също така позволява на Европол да придобие пълна и задълбочена разузнавател-
на представа за явлението в цяла Европа.

Европол може да подкрепя компетентните органи на държавите членки при пре-
дотвратяването и борбата с тежки престъпления, засягаща две или повече дър-
жави членки. Понастоящем Европол предоставя своята подкрепа при поискване. 
Въпреки това член 6 от Регламента относно Европол позволява на Европол да поис-
ка от компетентните органи на държавите членки да започнат разследвания.

За повече информация вж. уебсайта на Европол.

  По какъв начин CEPOL подкрепя правоприлагащите 
и други органи

Агенцията на Европейския съюз за обучение в област-
та на правоприлагането (CEPOL) е  агенция на Евро-
пейския съюз, предназначена да развива, изпълнява 
и  координира обучения за правоприлагащите слу-
жители. CEPOL организира присъствени курсове, управлява онлайн модули и един 
онлайн курс относно трафика на хора, като поставя акцент и  върху трафика на 
деца. CEPOL разполага и с програма за обмен, подобна на Еразъм, която позволява 
на правоприлагащите служители да прекарат 1 седмица с  партньор в  неговата 
държава, като обменят знания и добри практики.

За повече информация вж. уебсайта на CEPOL.

Освен подкрепата, която предоставят агенциите на ЕС, има и редица инстру-
менти на правото на ЕС, които засилват и улесняват сътрудничеството между 
правоприлагащите органи и съдилища, например Европейска заповед за арест 
и Европейска заповед за разследване. Европейската конвенция за взаимопомощ 
установява формата и способите за сътрудничество между държавите — членки 
на ЕС, във връзка наказателноправни процедури. Избрани средства, които са 
на разположение за насърчаване на сътрудничеството между държавите — 
членки на ЕС, са:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1479897160399&uri=CELEX:32016R0794
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/trafficking-in-human-beings
https://www.cepol.europa.eu/tags/human-trafficking
https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-bg.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32014L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32000F0712(02)


Деца, лишени от родителски грижи, открити в друга държава — членка на ЕС

108

 • Европейска съдебна мрежа по наказателноправни въпроси: ЕС въведе 
този инструмент, за да създаде мрежа от национални звена за контакт за 
улесняване на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. 
Тя включва съдии за връзка;

 • Европейски съдебен атлас: Той е  полезен за откриване на компетентни 
наказателни съдилища и данни за контакт в други държави — членки на ЕС;

 • съвместни екипи за разследване (СЕР): този инструмент за сътрудни-
чество се основава на споразумение между компетентните органи на две 
или повече държави — членки на ЕС (съдебни, т.е. съдии или прокурори, 
и  правоприлагащи органи, създадени за определен срок и  с конкретна 
цел, за извършване на наказателни разследвания в  една или повече от 
въпросните държави). CEP дават възможност за пряко събиране и обмен на 
информация и доказателства, без да е необходимо използването на тради-
ционните канали за правна взаимопомощ. СЕР са инструмент за ефективно 
сътрудничество, който улеснява координацията на разследванията и нака-
зателните преследвания, извършвани едновременно в  няколко държави 
членки, или в случаи с трансгранично измерение. Евроюст и Европол могат 
да участват в съвместни екипи за разследване поотделно или съвместно.

  Практическо ръководство за съвместните екипи за 
разследвания

Мрежата от съвместни екипи за разследвания, заедно с Европол и Евроюст, създа-
де практическо ръководство за съвместните екипи за разследване. То предоставя 
съвети, насоки, полезна информация, както и отговори на често задавани въпроси 
от практикуващите лица. Секретариатът на мрежата СЕР подкрепя националните 
експерти от CEP и е базиран в Евроюст в Хага.

За повече информация вж. Съвет на Европейския съюз, Практическо ръководство 
за съвместните екипи за разследване, 2017 г., което може да бъде намерено на 
всички официални езици на ЕС на уебсайта на Европол.

 • Европейска информационна система за съдимост (ECRIS): Това е инстру-
мент, които предоставя лесен достъп на съдии, прокурори и съответните 
административни органи до подробна информация относно съдебното 
минало на всеки гражданин на ЕС, независимо от това в коя държава членка 
е било осъдено лицето в миналото.

 • Европейска информационна система за съдимост за граждани на трети 
държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN): след като бъде въведена, сис-
темата ще допълни съществуващата Европейска информационна система 

https://e-justice.europa.eu/content_ejn_in_criminal_matters-22-bg.do
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/AtlasChooseCountry.aspx
http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/JITs/Pages/JITs-sitemap.aspx
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/jits-practical-guide
https://e-justice.europa.eu/content_criminal_records-95-bg.do
https://eur-lex.europa.eu/procedure/BG/2017_144
https://eur-lex.europa.eu/procedure/BG/2017_144


Част 2: 10 необходими действия за закрила

109

за съдимост за граждани на ЕС (ECRIS). Тя ще предоставя на националните 
компетентни органи достъп до информационна система, която ще съдържа 
информация за самоличността на граждани на трети държави, на Европейс-
кото икономическо пространство и  граждани на Швейцария, осъдени от 
наказателен съд в Европейския съюз. Тази информация за самоличността 
ще включва буквено-цифрени данни и данни за пръстови отпечатъци.

  Образец на меморандум за разбирателство
Работната група за борба с трафика на хора на Съвета на страните от Балтийско 
море (CBSS) разработи образец на меморандум за разбирателство за подобряване 
на сътрудничеството между правоприлагащите органи и  доставчиците на услу-
ги или НПО. Той служи като модел, който да бъде приспособен към националния 
контекст.

За повече информация вж. Съвет на страните от Балтийско море (2011 г.), „Model 
Memorandum of Understanding“ (Образец на меморандум за разбирателство).

→ За повече информация относно сътрудничеството в областта на наказа-
телното правосъдие вж. портала за електронно правосъдие — Наказателни 
дела.

Поверителност, защита на данните и споделяне 
на информация
С оглед на необходимостта информацията, свързана с правото на детето, 
зачитането на личния живот и  защитата на личните данни, да се спо-
деля с  няколко участващи органа в  рамките на и  между различни дър-
жави — членки на ЕС, е необходимо органите да обмислят процедури, така 
че да се зачита неприкосновеността на личния живот на детето и да бъде 
защитена поверителната информация.

С член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз се установява пра-
вото на защита на личните данни, а с член 7 се установява правото на зачитане 
на личния и семейния живот. Правото на ЕС включва два инструмента, които са 
от значение за настоящото ръководство и които са в сила от май 2018 г.: Общия 
регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679, известен още 
като ОРЗД) и Директивата за защита на данните, обработвани от органите на 
полицията и наказателното правосъдие (Директива (ЕС) 2016/680, известна 
още като „Директивата в областта на правоприлагането“).

http://un-act.org/wp-content/uploads/2016/04/Model_MOU_TIP.pdf
http://un-act.org/wp-content/uploads/2016/04/Model_MOU_TIP.pdf
https://e-justice.europa.eu/content_cooperation_in_criminal_matters-89-bg.do
https://e-justice.europa.eu/content_cooperation_in_criminal_matters-89-bg.do
https://e-justice.europa.eu/content_cooperation_in_criminal_matters-89-bg.do
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:310401_3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:310401_3
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Както е показано на фигура 14, когато компетентен орган обработва лични 
данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или нака-
зателното преследване на престъпления, се прилага Директива (ЕС) 2016/680. 
Когато компетентните органи обработват лични данни за цели, различни от 
посочените по-горе, се прилага общият режим съгласно Общия регламент 
относно защитата на данните.

Фигура 14: Обхват на прилагането на Общия регламент относно защитата 
на данните и Директивата в областта на правоприлагането.

Figure 14: Scope of application of the General Data Protection Regulation
and the Law Enforcement Directive
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ДИРЕКТИВА В ОБЛАСТТА
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Източник: FRA, 2019 г.

Някои от разпоредбите в двата правни инструмента са еднакви или подобни. 
Принципите за защита на данните: на законосъобразност и добросъвестност, 
ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, ограничение на 
съхранението, точност на данните, цялостност и поверителност, служат като 
отправна точка за всяка операция по обработване (член 5 от ОРЗД; член 4 от 
Директивата в областта на правоприлагането). Освен това повечето от правата 
на субекта на данни са приложими и в двата инструмента (вж. членове 12—23 
от ОРЗД и членове 12—18 от Директивата в областта на правоприлагането). При 
предотвратяване и разследване на престъпление правата на всяко лице под-
лежат на специфични ограничения, тъй като те биха могли да застрашат текущи 
разследвания и процедури. Задълженията на администраторите на данни по 
отношение на уведомленията за нарушение на данни (членове 33—34 от ОРЗД; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:310401_3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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членове 30—31 от Директивата в областта на правоприлагането) или докладите 
за дейностите по обработването (член 30 от ОРЗД; член 24 от Директивата 
в областта на правоприлагането) са подобни в двата контекста.

Децата заслужават специфична защита, тъй като може да са по-малко запоз-
нати с рисковете и последиците, свързани с обработването на данни. Когато 
информацията и комуникацията относно обработването са насочени към дете, 
те следва да бъдат на ясен и прост език, който детето може лесно да разбира 
(член 12 от ОРЗД).

  Наръчник по европейско право в областта на 
защитата на данните

Наръчникът на FRA, ЕНОЗД и Съвета на Европа предоставя общ преглед на при-
ложимите правни рамки на ЕС и на Съвета на Европа в областта на защитата на 
данните, включително Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) 
и Директивата в областта на правоприлагането. В него се обяснява и ключова съ-
дебна практика, обобщават се основни решения на Съда на Европейския съюз и на 
Европейския съд по правата на човека. Наръчникът ще бъде достъпен на всички 
езици на ЕС.

За повече информация вж. FRA (2018 г.), „Наръчник по европейско право в облас-
тта на защитата на данните“.

Необходимостта да се зачитат поверителността, неприкосновеността на 
личния живот и правилата за защита на данните не е пречка за споделянето 
на информация с цел закрила на дете, при условие че се спазват определени 
гаранции. С Общия регламент относно защитата на данните се установява, че 
е законосъобразно да се споделя информация, за да бъдат защитени жизне-
новажните интереси на субекта на данните (в този случай — детето) или за 
изпълнението на задачи от обществен интерес, или при упражняването на 
официални правомощия (член 6 от ОРЗД).

При подпомагане на деца, лишени от родителски грижи и нуждаещи се от 
закрила, правото на зачитане на личния живот, защитата на личните данни 
и поверителността налагат следното в практиката.

 • Когато органите събират лични данни за детето, то трябва да получава 
кратка, прозрачна, разбираема и  леснодостъпна информация, като се 
използва ясен и прост език.

https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-2018-edition
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-2018-edition
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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 • Събраната информация трябва да бъде адекватна, относима и да не е пре-
комерна по отношение на целите.

 • Информацията не трябва никога да бъде споделяна с  лица, които не са 
свързани със случая; споделянето с обществеността или медиите на вся-
какви лични данни, които биха могли да доведат до идентифицирането на 
дете, трябва да се избягва.

 • Регистрираната информация трябва да бъде точна и актуална.

 • Децата трябва да бъдат уведомени каква информация ще бъде споделена, 
с кого и защо; специалистите в областта на закрилата на детето трябва да 
получат съгласие от детето след консултация с настойника, освен ако това 
не е безопасно или подходящо.

 • Информацията може да бъде споделена без съгласие, ако е необходимо за 
защита на жизненоважните интереси на детето или на друго лице; следва 
да се води отчет за това каква информация е предоставена и на кого.

 • Участващите служби за закрила на детето биха могли да дадат указания 
на централните органи за това как да споделят информация с  другата 
държава — членка на ЕС, за да гарантират неприкосновеността на личния 
живот (например замяна на имена с кодове).

 • Органите трябва да спазват националните правила за съхраняване на 
данни и да не съхраняват данни по-дълго от необходимото.

 • Необходими са мерки за гарантиране на сигурността и предотвратяване на 
загуба, унищожаване или повреждане. Така например делата се кодират 
и  не се използва името на лицето; ако се използват досиета на хартиен 
носител, те следва да са заключени и да са на сигурно място; електрон-
ните досиета се защитават с индивидуални пароли с ограничен достъп и се 
подсигуряват на сигурни сървъри, никога на частни компютри, USB устройс-
тва или други устройства за съхранение.

Действие 8: Оказване на подкрепа на 
детето в хода на съдебно производство
Дете, което е жертва на трафик, малтретиране или експлоатация или което 
се нуждае от закрила по други причини, може да участва в различни видове 
граждански производства. Първо, детето може да участва като жертва или 
свидетел в наказателно производство, образувано срещу лицето(лицата), 
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което(които) е(са) превърнало(превърнали) детето в жертва на трафик, насилие 
или експлоатация. Производствата обаче могат да се отнасят и до въпроси 
на гражданското или административното право, обхващащи например обез-
щетение, образование, родителска отговорност, определяне на възрастта, 
назначаване на настойник или настаняване в приемно семейство или домове 
за оказване на грижа.

Правото на ЕС предоставя специфични права и гаранции на деца, станали жертви 
на престъпление, и някои гаранции за деца, свидетели на определени прес-
тъпления, като сексуално насилие или трафик. В правото на ЕС се съдържат 
подробни гаранции за деца, участващи в наказателни производства, но не 
и в административни, и по-специално в производства от гражданското право, 
когато въпросът се урежда главно от националното право.

Наказателно производство
Даването на показания като жертва или свидетел пред наказателен съд може 
да бъде стресиращо изживяване за всяко лице, дори още повече за едно дете. 
Децата трябва да получават правна и социална подкрепа преди, по време на 
производството и след него. Това, както и събирането на достатъчно доказа-
телства и успешното наказателно преследване на извършителите, ще улесни 
тяхното участие. То също така ще намали риска от вреда за детето.

  Прекратяване на културата на безнаказаност за 
трафик на хора

„В контекста на трафика културата на безнаказаност се проявява, когато тези, кои-
то участват в престъпни бизнес модели и/или във вериги на трафик, не понасят 
никакви последствия за своите деяния. Арестите, наказателното преследване 
и присъдите, с които извършителите се подвеждат под отговорност, увеличават 
общия и конкретния възпиращ фактор, който представлява елемент на предот-
вратяването. Това включва не само трафикантите, но и техните съучастници, как-
то и тези, които умишлено се възползват от услугите, предоставяни от жертвите. 
Културата на безнаказаност се поддържа от пропуски в  законодателството или 
неуспешно прилагане на съществуващите закони. Противодействието на култу-
рата на безнаказаност и увеличаването на отговорността включва увеличаване на 
броя на разследванията, наказателните преследвания и присъди не само срещу 
трафикантите, но и срещу тези, които печелят от престъплението и експлоатират 
жертвите.“

Европейска комисия (2018  г.), „Working together to address trafficking in human 
beings: Key concepts in a nutshell“ (Да работим заедно, за да се преборим с трафика 
на хора: ключови понятия накратко), стр. 5.

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/working-together-to-address-trafficking-in-human-beings-concepts-in-a-nutshell_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/working-together-to-address-trafficking-in-human-beings-concepts-in-a-nutshell_en
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Гаранции за деца жертви в правото на ЕС

За да се защитят децата и да се предотврати вторичната виктимизация, ЕС 
определи в няколко инструмента всеобхватен набор от процесуални гаранции 
за деца — жертви на престъпления. В таблица 5 се прави общ преглед на гаран-
циите, установени в Директивата на ЕС за борба с трафика на хора, Директивата 
относно сексуалната експлоатация на деца и в Директивата за правата на 
жертвите. Таблицата показва, че гаранциите за деца — жертви на трафик или 
сексуална експлоатация, са подобни на онези, които законодателството на ЕС 
предвижда за децата, станали жертви на престъпления като цяло.

Таблица 5: Мерки за защита за деца жертви в хода на наказателното 
производство, включени в правото на ЕС

Мерки Инструмент на правото на ЕС

Директива на 
ЕС за борба 
с трафика на 
хора

Директива 
за правата на 
жертвите

Директива относно 
сексуалната 
експлоатация на 
деца

Безплатни правни 
консултации

Член 15, 
параграф 2

Член 9, 
параграф 3, 
буква б)

Член 20, 
параграф 2

Безплатно процесуално 
представителство

Член 15, 
параграф 2

Член 24, 
параграф 1, 
буква в)

Член 20, 
параграф 2

Без неоснователно 
забавяне при 
провеждане на разпитите

Член 15, 
параграф 3, 
буква а)

Член 20, 
буква а)

Член 20, 
параграф 3, 
буква а)

Приспособени 
помещения за 
провеждане на разпитите

Член 15, 
параграф 3, 
буква б)

Член 23, 
параграф 2, 
буква а)

Член 20, 
параграф 3, 
буква б)

Разпитите се извършват 
от обучени специалисти

Член 15, 
параграф 3, 
буква в)

Член 23, 
параграф 2, 
буква б)

Член 20, 
параграф 3, 
буква в)

Разпитите се извършват 
от едно и също лице

Член 15, 
параграф 3, 
буква г)

Член 23, 
параграф 2, 
буква в)

Член 20, 
параграф 3, 
буква г)

Свеждане до минимум на 
броя на разпитите

Член 12, 
параграф 4, 
буква а) 
и член 15, 
параграф 3, 
буква д)

Член 20, 
буква б)

Член 20, 
параграф 3, 
буква д)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1400150605633&uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1400150605633&uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1400150605633&uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
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Мерки Инструмент на правото на ЕС

Директива на 
ЕС за борба 
с трафика на 
хора

Директива 
за правата на 
жертвите

Директива относно 
сексуалната 
експлоатация на 
деца

Правото да бъдат 
придружавани от 
представител или друг 
възрастен

Член 15, 
параграф 3, 
буква е)

Член 3, 
параграф 3 
и член 20, 
буква в)

Член 20, 
параграф 3, 
буква е)

Видеозапис на разпитите Член 15, 
параграф 4

Член 24, 
параграф 1, 
буква а) 
и член 23, 
параграф 3, 
буква а)

Член 20, 
параграф 4

Разпитът се провежда 
без присъствието на 
публика

Член 15, 
параграф 5, 
буква а)

Член 23, 
параграф 3, 
буква г)

Член 20, 
параграф 5, 
буква а)

Изслушване чрез 
видеовръзка

Член 15, 
параграф 5, 
буква б)

Член 23, 
параграф 3, 
буква б)

Член 20, 
параграф 5, 
буква б)

Програми за защита на 
свидетелите

Член 12, 
параграф 3

— —

Забележка: — = Не е приложимо.
Източник: FRA, 2019 г.

С Директивата за правата на жертвите се установяват редица защитни меха-
низми, които се прилага за всички жертви на престъпления, включително деца. 
Освен това в нея се съдържат специфични гаранции за децата. Директивата 
гласи, че поради уязвимостта им по отношение на вторична виктимизация 
децата трябва да бъдат подложени на индивидуална оценка, за да се определят 
специфичните им нужди от защита (член 22). Съгласно член 22, параграф 4 за 
децата жертви се счита, че имат специфични нужди от защита поради уязви-
мостта им към вторична и повторна виктимизация, сплашване и отмъщение. 
Това им дава право на всички мерки за защита в хода на наказателното про-
изводство, предназначени за всички жертви със специфични нужди от защита, 
изброени в член 23, както и на специфичните за децата гаранции в член 24.

Клауза за ненаказуемост

Дете, жертва на малтретиране или експлоатация, може да е  извър-
шило престъпление, като например кражба или престъпление, свързано 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1400150605633&uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1400150605633&uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1400150605633&uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32012L0029
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с проституция, притежаване на фалшиви документи за самоличност или 
измами със социални помощи.

Всеки път когато органите или други организации влязат в контакт с дете, 
лишено от родителски грижи, което се нуждае от закрила, приоритетите следва 
да бъдат осигуряването на безопасността на детето, неговата закрила, взема-
нето под внимание на висшите интереси на детето и осигуряването на достъп 
до правата и гаранциите, на които детето има право.

За деца — жертви на трафик или жертви на сексуална експлоатация, правото на 
ЕС съдържа клаузи за ненаказуемост. Съгласно член 8 от Директивата на ЕС за 
борба с трафика на хора и член 14 от Директивата относно сексуалната експлоа-
тация на деца държавите членки трябва да гарантират, че компетентните нацио-
нални органи имат право да не преследват или налагат наказания на жертвите. 
Тези клаузи за ненаказуемост обхващат престъпни дейности, които жертвите 
са били принудени да извършат като пряка последица от престъплението, на 
което са били подложени. В член 26 от Конвенцията на Съвета на Европа за 
борба с трафика на хора също е включена разпоредба за ненаказуемост.

Задължението да не се наказва детето се основава на факта, че детето — жертва 
на трафик или сексуална експлоатация, не разполага с автономност и не може 
свободно да прави ясен или информиран избор или да се противопоставя, 
когато е принудено да извършва престъпление. Адаптираното към децата 
тълкуване на задължението за ненаказуемост би означавало, че наказателното 
преследване не трябва да бъде започвано или трябва да бъде прекратено, 
когато има тясна връзка между престъплението и трафика или насилието, на 
което детето е станало жертва.

 АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ

Практическо приложение на разпоредбата за 
ненаказуемост
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) разработи документ, 
в който се разглежда принципът на ненаказуемост в правото и предизвикателс-
твата при практическото му приложение. Документът завършва с  практически 
насоки и с формулирането на препоръки в областта на политиката и законодател-
ни препоръки.

За повече информация вж. Организация за сигурност и  сътрудничество в  Ев-
ропа (ОССЕ) (2013  г.), „Policy and legislative recommendations towards the effective 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/about-the-convention
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/about-the-convention
https://www.osce.org/secretariat/101002
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implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking“ 
(Препоръки в областта на политиката и законодателни препоръки за ефективно-
то прилагане на разпоредбата за ненаказуемост по отношение на жертвите на 
трафик).

Специалистите, които влизат в контакт с децата, трябва да бъдат квалифици-
рани и подходящо обучени относно свързването на възможни престъпления, 
извършени от детето, с престъпления, свързани с трафик или сексуална експлоа-
тация. Те следва да помнят, че за да докажат трафик на деца съгласно член 2, 
параграф 5 от Директивата на ЕС за борба с трафика на хора не е необходимо 
да доказват, че трафикантите са заплашвали децата или са използвали сила 
или други форми на принуда.

Специалистите трябва да избягват стереотипите и свързването на определени 
групи деца, като тези с конкретен етнически произход или гражданство, с опре-
делени видове престъпления или с престъпността като цяло. В процеса на иден-
тификация всяко дете заслужава точна и безпристрастна оценка. Правилната 
идентификация може да предотврати вторична травма за децата, която те 
биха преживели, в случай че бъдат насочени към системата за наказателно 
правосъдие като заподозрени.

Деца правонарушители

В определени ситуации националните органи могат също така да започнат 
наказателно производство срещу детето, като насочат детето чрез редовните 
канали за правосъдие за малолетни и непълнолетни лица. В тези случаи 
се прилагат гаранциите, установени в Директивата относно процесуалните 
гаранции за децата.

Насочването към системите за правосъдие за малолетни и непълнолетни лица 
не трябва да бъде твърде рано, тъй като това може да попречи на идентифи-
цирането в случаите, когато детето разкрие, че е жертва на по-късен етап. 
Органите следва да вземат под внимание миналото на детето, социалната 
и семейната среда и задължението да предоставят закрила на всички деца, 
без каквато и да е дискриминация. Според съображение 9 от Директивата 
относно процесуалните гаранции за децата, на децата, които са заподоз-
рени или обвиняеми в рамките на наказателното производство, следва да 
се отделя особено внимание, за да се съхрани потенциалът им за развитие 
и реинтеграция в обществото.

https://www.osce.org/secretariat/101002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
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 АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ

Минимална възраст за наказателна отговорност
Международната мрежа за правата на детето (The Child Rights International 
Network (CRIN) предоставя актуализирана информация относно минималната въз-
раст за наказателна отговорност в държавите — членки на ЕС, и други европейски 
държави.

За повече информация вж. Международна мрежа за правата на детето (CRIN), 
„Minimum ages of criminal responsibility in Europe“ (Минимална възраст за наказа-
телна отговорност в Европа).

Гражданско производство
Регламент „Брюксел IIа“ се прилага в случай на настаняване на дете в при-
емно семейство или в специализирана институция или като временна мярка 
съгласно член 20, или като дългосрочна мярка, след като детето вече се намира 
в държава — членка на ЕС, която е компетентна. В него не се съдържат никакви 
специфични процесуални гаранции за закрила на детето в хода на гражданското 
производство. Закрилата на детето в хода на гражданското производство се 
урежда от националното право. Единственото изключение се отнася за задъл-
жението за изслушване на детето в случаите на международно отвличане, 
съгласно член 11, параграф 2. Регламент „Брюксел IIа“ обаче се преразглежда 
и в бъдеще ще изисква изслушване на детето във всички случаи, свързани 
с родителска отговорност.

Член 17 от Директивата на ЕС за борба с трафика на хора изисква жертвите на 
трафик на хора да имат достъп до съществуващите режими за обезщетение 
на жертвите на тежки престъпления. В член 15, параграф 2 от директивата се 
предвижда незабавен достъп за жертвите до безплатни правни консултации 
и до безплатно процесуално представителство, включително с цел предявя-
ване на иск за обезщетение.

 АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ

Практики в подкрепа на децата в съдебното 
производство
Съгласно проучването на FRA относно децата и  правосъдието в  държавите  — 
членки на ЕС, гаранциите в  производствата от наказателен характер изглеж-
дат по-обстойни от тези в производствата от граждански характер, що се отна-
ся до достъпа до правна помощ, органа, отговарящ за изслушването на детето, 

https://archive.crin.org/en/home/ages/europe
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
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обстановката, в която се изслушва детето, и обема на предоставената на детето 
информация. Гражданските производства са по-фрагментирани: в зависимост от 
вида на разглеждания правен въпрос изслушването на детето може да бъде за-
дължително, незадължително или изобщо да не е регламентирано. Използването 
на гаранции често пъти е оставено на преценката на съда или на други участници 
и  не се основава на оценката на специфичните нужди на детето, както показва 
проучването на FRA.

За повече информация вж. FRA (2015  г.), „Child-friendly justice  – Perspectives and 
experiences of professionals on children’s participation in civil and criminal judicial 
proceedings in 10 EU Member States“ (Правосъдие, съобразено с интересите на деца-
та — гледни точки и опит на специалисти в областта на участието на деца в граж-
дански и наказателни съдебни производства в 10 държави — членки на ЕС).

Гаранции в подкрепа на детето
Всеки участващ специалист трябва да прилага на практика всички групи 
гаранции, установени в правото на ЕС и в националното право. Освен това 
в настоящото ръководство се предлагат други мерки, които, макар и необ-
вързващи, могат да подкрепят детето в хода на съдебното производство.

Процесуалните гаранции, насочени към закрила на детето и избягване на 
повторна травма, са важни не само в наказателното производство, но са 
необходими и в гражданското производство, за да се избегне контакт между 
детето жертва и извършителите. Това е особено важно, когато родителите са 
замесени в трафика или малтретирането на детето. Поради това Насоките на 
Съвета на Европа относно правосъдието, съобразено с интересите на детето, 
предоставят необвързващи указания за всички видове процедури, включващи 
деца, включително наказателни, граждански и административни.

 „Барнахус“ (Barnahus)
През 1998 г. в Исландия е създаден първият център „Барнахус“ („Къща за деца“) 
в Европа, за да се гарантира, че децата жертви и свидетели на насилие са защи-
тени чрез съобразени с детето намеси и бърз достъп до правосъдие и грижи. До 
2019 г. в повече от 20 държави се очаква да функционират един или повече цен-
търа „Барнахус“. Регионалните институции и Европейското движение „Барнахус“, 
както и  мрежата PROMISE работят, за да вдъхновят създаването на още повече 
центрове „Барнахус“ в съответствие с европейските стандарти.

Основният принцип, на който се основават „Барнахус“, са правата на участие на 
детето — да бъде изслушано и да получава подходяща информация. Мултидис-
циплинарното и междуведомственото сътрудничество, включително правоприла-
гане, наказателно правосъдие, закрила на детето, социални и медицински услуги, 
е друг важен принцип, който трябва да се прилага по време на всички фази на 

https://fra.europa.eu/en/publication/2015/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-professionals-childrens
https://fra.europa.eu/en/publication/2015/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-professionals-childrens
https://fra.europa.eu/en/publication/2015/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-professionals-childrens
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804b2cf3
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804b2cf3
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разследванията, диагностиката и оценките на потребностите и предоставянето на 
услуги с цел избягване на повторна травма и осигуряване на резултати във висши-
те интереси на детето. Установяването на разкриването на детето е основно, като 
от първостепенно значение е това, че съдебномедицинският преглед се провежда 
съгласно протокол, основан на доказателства, и че доказателствената валидност 
на показанията на детето се спазва при справедлив съдебен процес, като се из-
бягва необходимостта детето да повтаря показанията си в хода на съдебното про-
изводство. В рамките на проекта PROMISE са разработени стандарти за качество, 
които се прилагат от повечето центрове „Барнахус“.

За повече информация вж. проект „PROMISE“.

Практикуващите юристи и специалистите в социалната сфера, които са интер-
вюирани за проучването на FRA относно съобразеното с интересите на детето 
правосъдие, изразяват няколко опасения, които са общи както за граждан-
ските, така и за наказателните производства. Същите опасения са изразени 
и от интервюираните деца. Интервюираните специалисти предлагат прила-
гането на процесуални гаранции да е еднакво за всички деца, включително 
за участващите в граждански производства. Децата, които участват както 
в наказателни, така и в граждански производства — като например случаите 
на задържане, свързани с малтретиране — се оплакват, че в гражданското про-
изводство не съществуват процесуалните гаранции, които са на разположение 
в наказателното производство.

Редица препоръки или предложения, възникнали в резултат на проучването, 
могат да надхвърлят изискванията на конкретните инструменти на правото на 
ЕС и могат да бъдат част от националната правна рамка.

Органи, които работят с децата в рамките на гражданското и наказателното 
производство, могат да използват изискванията на правото на ЕС като отправна 
точка и да ги допълнят с мерки, за да запълнят пропуските, открити след про-
учването на FRA. Те следва да обмислят следните действия:

 √ Да се гарантира висококачествено професионално поведение. 
Почтителното, дружелюбно и съпричастно поведение на специалистите 
е най-важният елемент, за да може изживяването на детето да бъде 
възможно най-спокойно и полезно. Специалистите се нуждаят от 
обучение и практически насоки. Следва да бъдат въведени механизми за 
координация за различните специалисти, участващи в едно дело.

 √ Да се ограничи броят на разпитите. Децата се чувстват стресирани, 
когато трябва да свидетелстват повече от веднъж и пред много хора. 
Следва да е възможно да се направи запис на основния разпит на детето 

http://www.childrenatrisk.eu/promise/
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-children-and-professionals
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-children-and-professionals
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и разследването да се основава на него. Освен това излъчването на 
видеозапис на показания може да замести изслушването на свидетеля 
в съда, но обикновено само ако ответникът и неговият адвокат имат 
възможност да задават въпроси по време на записа.

 √ Да се ограничи броят на присъстващите лица. Обикновено децата 
предпочитат по време на изслушванията да присъстват възможно най-
малко хора и искат да бъдат информирани за ролята на присъстващите на 
изслушването. Докато детето се изслушва от съда, в залата не следва да 
се допуска публика.

 √ Да се намали продължителността на производството. Често пъти децата 
съобщават, че производствата са дълги. Те критикуват забавянето между 
изслушванията на различните етапи на производството и твърде многото 
и често пъти повтарящи се разпити и изслушвания, провеждани от редица 
специалисти. Много деца отбелязват и че самите изслушвания са твърде 
дълги, често отчасти поради твърде дългите периоди на изчакване, преди 
да дадат показания.

 √ Да се избягва контакт с ответника и неговото семейство. Това трябва да 
се спазва не само в съдебната зала, по време на съдебното заседание, но 
и в коридорите на сградата на съда, чакалните и тоалетната.

 √ Да се провеждат консултации с детето относно вида на процесуалните 
гаранции. Някои деца, участващи в наказателни производства, придават 
голямо значение на възможността да вземат информирано решение 
относно наличните процесуални гаранции, като осъзнават възможните 
последици от избора на едни мерки пред други, например избирането 
на видеовръзка вместо екран, с цел да бъде избегнат визуалният 
контакт с ответника.

 √ Да се поиска от детето да избере дали изслушването да се проведе от 
мъж или жена, ако е възможно.

 √ Да се попита детето дали и кога ще бъде придружавано по време на 
изслушването от доверено лице. Това може да бъде лице за подкрепа, 
например социален работник, или доверен възрастен, например родител, 
приемен родител или полагащо грижи лице.

 √ Изслушването да се проведе в съобразена с детето среда. Децата 
обикновено намират съда или друга тържествена обстановка за 
заплашителни и стряскащи и ги свързват с престъпността. Поради 
това те предпочитат изслушванията да се извършват в извънсъдебна 
обстановка или в определени в съда помещения за изслушване със 
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съобразена с детето среда — при условие че те приемат и поведението на 
специалиста за съобразено с детето.

 √ Да се гарантира, че детето получава правна помощ и представителство. 
Интервюираните от FRA деца рядко съобщават, че получават правна 
подкрепа. Някои деца не припознават адвокатите и защитниците като 
източник на подкрепа, тъй като смятат, че специалистите не предоставят 
на децата информация за производството. Интервюираните от FRA 
специалисти повдигат редица въпроси относно достъпа до правна 
помощ, включително липсата на насоки относно начина, по който да се 
поиска безплатна правна помощ; обучението и наличието на адвокати, 
специализирани да работят с деца; както и навременното и систематично 
назначаване на процесуални представители.

 √ Да се гарантира, че детето е добре информирано. Децата смятат, че 
информацията е от съществено значение. Интервюираните от FRA деца 
често се оплакват, че не получават актуални данни и информация за 
развитието на техните случаи в хода на производството — например 
за местонахождението на ответниците в наказателното производство. 
Децата предлагат информацията да им бъде предоставяна достатъчно 
рано, за да се подготвят за изслушването, и след това да се предоставя 
непрекъснато и на равни интервали в хода на производството. Те 
биха искали също така да получават в разумен срок информация 
за възможните периоди на изчакване преди изслушванията, 
продължителността на производството, както и за присъдата 
и последиците от нея. Специалистите следва да информират детето 
на език, който то разбира, като осигурят услугите на устен преводач, 
ако е необходимо.

 √ Да се избягват ситуации, които плашат детето. Редица интервюирани 
от FRA деца съобщават, че са се срещали с ответниците поради това, че 
процесуалните гаранции са били недостатъчни. Такива нежелани срещи 
с ответниците и техните роднини, които често стават преди или след 
изслушванията, са основният източник, пораждащ страх у децата. Освен 
това усещането на децата за сигурност намалява при липсата на отделни 
входове и/или слабата организация на сигурността в съда, като например 
липсата на съгласуване на времето за пристигане и напускане на 
страните, така че децата да не се срещат с ответниците. Децата често се 
плашат от неподходящото поведение на специалистите, заплашителната 
среда, общата липса на поверителност, включително споделянето на 
информация, за която те не са дали съгласие. Понякога децата са толкова 
разтревожени заради производството, че само искат то да приключи, 
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дори това да не е във висшия им интерес. Специалистите трябва да ги 
предпазват от това.

 √ Да се гарантират неприкосновеността на личния живот и защита 
на личните данни. Интервюираните от FRA деца съобщават че са 
уплашени и стресирани поради недостатъчната поверителност 
и защита на данните. Те се страхуват, че подробности за техните случаи 
и производството могат да станат обществено достояние. Децата 
съобщават, че изпитват трудности, когато хората около тях знаят за 
тяхната роля в производството, семейното им положение или решенията 
на съда. Понякога децата съобщават, че са били подложени на тормоз 
или заклеймяване от свои връстници или в местната общност поради 
информация, разкрита от учители, родители, роднини или специалисти, 
или чрез медиите.

  Контролни списъци за специалисти, участващи 
в съдебното производство

Въз основа на обширно проучване с участието на специалисти и деца, участващи 
в съдебни производства, FRA разработи практически контролен списък в подкрепа 
на специалистите, съдържащ списък с действия, които трябва да бъдат взети пред-
вид с цел съдебното производство да бъде съобразено с интересите на децата.

За повече информация вж. FRA (2017  г.), „Child-friendly justice  — Checklist for 
professionals“ (Правосъдие, съобразено с интересите на децата — Контролен спи-
сък за специалисти).

Действие 9: Определяне и прилагане на 
трайни решения
След обяснената в действие 4 оценка на висшите интереси органите следва 
да са в състояние да предложат и прилагат трайно и устойчиво решение за 
конкретното дете. Обикновено има три възможни трайни решения за деца, 
лишени от родителски грижи и нуждаещи се от закрила, включително ста-
нали жертва на трафик, намиращи се в държава — членка на ЕС, различна 
от тяхната собствена:

1. връщане в държавата — членка на ЕС, на обичайно местопребиваване;
2. интеграция в държавата — членка на ЕС, в която детето присъства физически;
3. прехвърляне в трета държава (в рамките на или извън ЕС).

https://fra.europa.eu/en/publication/2018/child-friendly-justice-checklist-professionals
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/child-friendly-justice-checklist-professionals
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В правото на ЕС се съдържа изрично задължение за предприемане на необхо-
димите мерки с оглед намирането на трайно решение единствено за деца — 
жертви на трафик. В член 16, параграф 2 от Директивата на ЕС за борба с трафика 
на хора се подчертава, че такова трайно решение трябва да се основава на 
индивидуалната оценка на висшия интерес на детето.

В своя General Comment No 14 on best interests (Общ коментар № 14 относно 
висшите интереси) (точка 97) Комитетът по правата на детето препоръчва 
всяко решение относно детето да бъде мотивирано, обосновано и обяснено. 
Следователно вземането на трайно решение трябва да става чрез офици-
ално писмено решение, от което получават екземпляри детето, временният 
настойник, носителите на родителска отговорност (ако е подходящо) и централ-
ните органи (ако са част от случая). Официалното решение ще намали риска от 
повторна експлоатация или повторен трафик и ще гарантира по-добро наблю-
дение върху ситуацията на детето. Решението следва да включва правните 
основания и механизмите за преразглеждане (точка 98). Детето и настойникът, 
както и други заинтересовани страни, като например носителите на родителска 
отговорност, следва да имат право да поискат преразглеждане или да подадат 
жалба срещу дадено решение. Ако не е възможно прилагането на трайното 
решение да се извърши в разумен срок, решението трябва да се преразгледа 
и да се определи ново трайно решение за детето.

Държавите — членки на ЕС, следва да установят кой e органът, който във всеки 
национален контекст трябва да се договаря със службите за закрила на детето 
относно трайното решение. В някои случаи компетентният съгласно Регламент 
„Брюксел IIа“ орган може да вземе окончателното решение, но в зависимост 
от елементите по делото определени обстоятелства ще изискват участието 
на съда. Прехвърлянето на компетентност съгласно член 15 от Регламент 
„Брюксел IIа“ или членове 8 и 9 от Хагската конвенция от 1996 г. може да е необ-
ходимо, ако предложеното решение, по което е постигнато съгласие от страните 
в държавите — членки на ЕС, е прехвърлянето на детето в трета държава или 
интеграцията му в държава — членка на ЕС, в която присъства физически, а не 
прехвърляне в държавата на (предишно) обичайно местопребиваване, която 
обикновено е компетентна.

Тук са представени някои от общите елементи, които трябва да бъдат взети 
под внимание при прилагането на всяко трайно решение.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
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 • Съгласие на детето: в идеалния случай всички трайни решения трябва да 
се прилагат със съгласието на детето. Дете, което категорично не е съгласно 
с предложеното решение, няма да съдейства за успешното му прилагане 
и  може да бъде изложено на допълнителни рискове или да се укрие от 
грижите на органите. В този процес детето следва да бъде придружавано 
от компетентни специалисти, които да обяснят мотивите за решението 
и  да разберат защо детето му се е  противопоставило. Детето не трябва 
да бъде принуждавано да остава в  приемащата държава, нито да бъде 
прехвърлено в страната на обичайно местопребиваване или в трета дър-
жава. Общото правило съгласно Директивата за свободното движение е, 
че децата от ЕС не могат да бъдат извеждани от държава — членка на ЕС, 
освен когато експулсирането е необходимо във връзка с висшите интереси 
на детето (член 28, параграф 3) или се базира на императивни основания, 
свързани с обществената сигурност.

 • Свързани с пола съображения: при всички стъпки, предприети във връзка 
с прилагането на трайни решения, следва да се вземат предвид различ-
ните потребности на момчетата и момичетата и видът на експлоатацията, 
на която са били подложени. Това би могло например да окаже въздействие 
върху избора на място за живеене, вида реинтеграция и подкрепа, както 
и върху това дали по време на пътуването детето да бъде ескортирано от 
мъж или от жена.

 • Договорености по предоставяне на грижи: необходимо е да бъдат поло-
жени всички усилия за прехвърляне на дете, лишено от родителските 
грижи, на своите родители, освен когато допълнителната раздяла е необ-
ходима поради висшия интерес на детето. Органите следва да оценят пра-
воспособността на родителите, за да се гарантира, че те няма да изложат 
детето на риск, както и че в първоначалния трафик или малтретиране на 
детето не е имало участие на родителите. Когато не е възможно детето да 
бъде върнато в семейството, ще трябва да бъдат постигнати договорености 
по предоставяне на алтернативна грижа, за предпочитане в учреждения 
от семеен тип, например приемни семейства. Малките социални домове 
могат да бъдат временна мярка. Съгласно член 20, параграф 3 от Конвен-
цията за правата на детето, когато се разглеждат възможните решения 
за алтернативна грижа, внимание съответно трябва да бъде обърнато на 
етническите, религиозните, културните и  езиковите особености на сре-
дата, от която произхожда детето.

 • Индивидуален план: независимо от това в коя държава — членка на ЕС, ще 
се установи детето, то следва да получи помощ въз основа на оценката на 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32004L0038
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
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индивидуалните потребности с подкрепа за интеграцията. За всяко дете 
следва да бъде изготвен индивидуален план с цел насърчаване на него-
вата социална интеграция. Детето може да се нуждае от подкрепа под 
формата на медицинска грижа, застраховка, психологическа подкрепа, 
правна помощ, проекти за генериране на доходи или подкрепа за повтор-
ното интегриране в училищната система (обучение, транспортни разходи, 
учебни материали).

 • Документи за пътуване: децата следва да разполагат с  необходимите 
документи за пътуване и трябва да им бъдат издадени разрешения за пре-
биваване, за да могат да пътуват и/или да се установят във въпросната 
държава членка.

 • Настойничество: настойникът следва да продължи да представлява 
детето до неговото събиране с  носителите на родителската отговорност 
или до назначаването на нов настойник. В този момент настойникът може 
да координира приключването и предаването на своите отговорности чрез 
централните органи.

 • Подкрепа за семейството: трайното решение, което ще бъде избрано, ще 
зависи от положението на семейството и  от това дали семейството е  в 
състояние и е готово да полага грижи за детето, или не. Възможно е да 
има случаи, в  които семейството ще се справи с  това само ако получи 
някаква допълнителна подкрепа, като договорености за предоставяне на 
грижи за деца, социални помощи или проекти за генериране на доходи за 
семейството.

 • Наблюдение: органите за социално обслужване, в сътрудничество с други 
органи, като например неправителствени организации, следва да наблю-
дават условията за живот на детето след събирането на семейството и/
или поставянето му под алтернативна грижа. Възможно е при навършване 
на пълнолетие децата да се нуждаят от мерки за социална закрила. Инди-
видуалният план следва да включва и определена основна информация 
относно наблюдението върху неговото изпълнение.

→ За повече информация относно наблюдението вж. също действие 10: 
Проследяване на благополучието на детето.
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Прехвърляне в държавата — членка на ЕС, на 
обичайно местопребиваване
Прехвърлянето на дете обратно в държавата — членка на обичайно мес-
топребиваване, не следва да бъде автоматичен отговор. Това следва да се 
случва единствено ако се основава на оценката на висшите интереси (член 3 
от Конвенция за правата на детето). То е от съществено значение за защитата 
на децата от бъдещо малтретиране или повторен трафик, но също така и за 
да се гарантира, че намесите от страна на органите са ефективни и устойчиви.

В член 16 от Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора се 
определят редица въпроси във връзка с връщането, включително че „деца — 
жертви на трафик, не се връщат в дадена държава, ако съществува индикация 
в резултат на извършена оценка на риска и сигурността, че това връщане няма 
да защити по най-добър начин интересите на детето“ (член 16, параграф 7). 
Директивата на ЕС за борба с трафика на хора не обхваща въпроси, свързани 
с прехвърлянето към държавата на обичайно местопребиваване. В Регламент 
„Брюксел IIа“ се определят единствено процедурите за осигуряване на бързо 
връщане в случаи на отвличане на дете (най-често отвличане от родител).

Освен изброените по-горе общи елементи, които се отнасят до прилагането на 
всяко трайно решение, по-долу следват някои специфични елементи, които се 
вземат под внимание в случаите на прехвърляне на детето обратно в държавата 
членка на обичайно местопребиваване.

 • Координация: органите в две държави — членки на ЕС, следва да бъдат 
сигурни, че всички подробности във връзка с прехвърлянето са обсъдени 
и договорени. Така например следва да е ясно кой ще бъде ескортиращо 
лице, което ще придружава детето, кой ще посрещне детето на летището, 
къде ще бъдат настанени детето и ескортиращото лице и какви документи 
и досиета са необходими за официалното предаване на детето.

 • Подготовка за прехвърляне: детето следа да бъде подготвено за връщане 
в  държавата на обичайно местопребиваване. Това следва да включва 
основна информация относно процеса и начина на живот, който да очаква. 
Органите трябва да гарантират, че разполагат с  достатъчно време да се 
подготвят за прехвърлянето на детето без необосновано забавяне на 
процеса.

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://rm.coe.int/168008371d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
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В зависимост от това колко време детето е прекарало в чужбина, то може да 
се нуждае от основна информация за града, в който се връща, за училището, 
семейното положение и други. Детето следва да получи информация за 
контакт с организации, които могат да му помогнат в държавата, в която се 
прехвърля. Освен това детето може да се нуждае от психологическа под-
крепа, включително реинтеграция в семейството. По подобен начин органите 
следва да предоставят на родителите или на други членове на семейството, 
които ще се грижат за детето, необходимата информация за детето. Органите 
следва да предоставят на родителите и подкрепа при полагането на грижи 
за детето, предвид възможните травмиращи преживявания, през които 
е преминало то.

 • Разходи по прехвърлянето: за начина, по който се покриват транспорт-
ните разходи, следва да бъдат въведени ясни процедури. Транспорт-
ните разходи могат да бъдат поети от семейството, самостоятелно или 
с финансовата подкрепа на публичните органи, или от консулската служба. 
Разходите следва да включват самолетни билети, билети за влак или 
автобусни билети, хранене по време на пътуването и възможно настаня-
ване на детето и ескортиращото го лице.

 • Ескортиращо лице при пътуване: при прехвърлянето детето следва да 
бъде придружавано от настойник или социален работник, когото детето 
познава, независимо от вида на транспортното средство.

 • Безопасност по време на прехвърлянето: следва да бъдат въведени 
мерки, за да се предотврати изчезването на детето по време на пътуването, 
независимо дали доброволно, или по принуда от трафикантите. Ескорти-
ращото лице носи отговорност за безопасността на детето и при никакви 
обстоятелства не трябва да го оставя, докато детето не бъде предадено на 
отговорното лице в държавата на обичайно пребиваване.

 • Пристигане: Детето следва да бъде посрещнато при пристигане, в идеал-
ния случаи от социален работник и от родителите, ако това е във висшия 
интерес на детето. Ескортиращото лице и  детето трябва да се срещнат 
физически с лицата, които го посрещат, а ескортиращото лице трябва да 
предаде отговорността за детето, както и личните му досиета.

 • Договорености по предоставяне на грижи: ако родителите и другите чле-
нове на семейството не са в  състояние да се грижат за детето, прехвър-
лянето на детето не следва да става, докато не бъдат постигнати сигурни 
договорености във връзка с предоставянето на грижите и отговорностите 
за упражняването на родителски права.
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 • Схеми за връщане: следва да бъдат положени всички усилия за включ-
ване на детето във всички съществуващи схеми за връщане, като например 
ръководените от Международната организация по миграция или от други 
организации. Международната организация по миграцията (МОМ (IOM) 
подкрепя връщането на децата и е възможно да подкрепи семейството и с 
проекти за генериране на приходи.

Интеграция в държавата — членка на ЕС, в която 
детето присъства физически
В определени случаи, въз основа на определението за висшите интереси, 
органите могат да решат да интегрират детето в държавата — членка на ЕС, 
в която е намерено. Органите в държавата члена, в която е намерено детето 
и в която то е имало обичайно местопребиваване, следва да си сътрудничат 
при оценката и вземането на решения.

Ако никой от държавата членка на обичайно местопребиваване не поиска 
детето да бъде върнато, държавата членка, в която се намира детето, може 
да предприеме временни мерки за защита на детето (член 20 от Регламент 
„Брюксел IIа“) и да удължи тези временни мерки, докато настоящата дър-
жава членка не стане новото обичайно местопребиваване на детето. Ако нито 
един съд в държава членка на предишното обичайно местопребиваване не 
е бил сезиран по-рано, държавата членка на новото обичайно местопреби-
ваване ще има право да разполага с компетентност въз основа на член 8 
от Регламент „Брюксел IIа“, без да се иска прехвърляне съгласно член 15 от 
Регламент „Брюксел IIа“.

→ За повече информация относно компетентността вж. също действие 7.

Въпросното решение за настаняване на детето в държавата — членка на ЕС, 
в която присъства физически, също може да бъде временно, ако например все 
още не е възможно събиране на семейството в държавата членка на обичайно 
пребиваване и не са постигнати адекватни договорености по предоставяне 
на грижи. В член 56 от Регламент „Брюксел IIа“ на органите по обичайно мес-
топребиваване се предоставя възможност да настанят временно дете в друга 
държава — членка на ЕС, и да поискат предварително съгласие от тази държава. 
Прилагането на член 56 за получаване на временно настаняване в друга дър-
жава — членка на ЕС, може да се използва за изпитване на възможното трайно 
решение. Ако съд, който е компетентен по делото, смята, че вероятно за детето 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
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е по-добре да бъде настанено в друга държава — членка на ЕС, но не е сигурен 
в това, той може да използва член 56 за временно настаняване. Резултатът 
и благополучието на детето следва да бъдат наблюдавани по време на вре-
менното настаняване. Ако настаняването е успешно, както и превръщането 
му в трайно решение във висшия интерес на детето, преди държавата, в която 
е настанено детето, да стане новата държава на обичайно местопребиваване, 
тогава съдът може да прехвърли компетентността на компетентния съд в дър-
жавата членка, в която детето е настанено временно.

Компетентността за нови решения ще бъде възлагана автоматично на държа-
вата — членка на ЕС, по новото обичайно местопребиваване. Ако държавата — 
членка на ЕС, в която се е намирало детето преди, е взела конкретни решения, 
те остават в сила, докато една от двете участващи държави членки не ги отмени 
или ако държавата — членка на ЕС, на новото обичайно местопребиваване на 
детето не ги промени. Те ще се прилагат в тази държава — членка на ЕС, съгласно 
условията, определени в националното ѝ право съгласно член 15, параграф 3 
и член 17 от Хагската конвенция от 1996 г.

Всички изброени по-горе общи елементи за всяко трайно решение се прилагат, 
когато детето пребивава в държавата — членка на ЕС, в която е идентифици-
рано: детето следва да е дало съгласието си за това; следва да бъде разработен 
индивидуален план; при договореностите по предоставянето на грижи следва 
във възможно най-голяма степен да се избягва настаняването в специализи-
рана институция и да се търсят благоприятни условия за настаняването в при-
емно семейство и среда от семеен тип; и т.н. Обикновено осиновяването не 
е подходящ вариант за деца, жертви на трафик. Преди да може да се обмисли 
осиновяване, следва да бъдат изчерпани всички възможности за събиране 
с родителите и далечните роднини.

Когато детето остава в държавата, в която присъства физически, то следва да се 
ползва от всички права, залегнали в Конвенцията за правата на детето, включи-
телно образование, обучение, заетост и здравеопазване, като на децата, които 
са граждани на държавата. Настойникът трябва да остане отговорен за детето, 
докато съответният съд не назначи постоянен законен настойник на детето. 
Органите следва да гарантират също, че детето получава всички необходими 
документи съгласно националното право, за да може да пребивава законно 
в държавата — членка на ЕС.

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
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Решението, че детето следва да остане в държавата — членка на ЕС, в която 
присъства физически, никога не трябва да бъде принудително, например 
поради желанието на органите да продължат наказателното преследване 
на престъплението. ЕС разполага с достатъчно други механизми за съдебно 
сътрудничество в държавите — членки на ЕС.

→ Вж. също действие 7: Установяване на компетентност и транснационално 
сътрудничество.

Прехвърляне в трета държава
Прехвърлянето в трета държава може да означава в друга държава — членка 
на ЕС, или, по-рядко, в държава извън ЕС. В случай на трети държави извън ЕС 
се прилага Хагската конвенция от 1996 г., ако третата държава е страна по нея.

Решението за прехвърлянето на детето в трета държава може да бъде оправ-
дано в случаи на сериозни опасения във връзка със сигурността (например 
дете под закрила като свидетел) или когато във висшия интерес на детето 
е да се събере със семейството, което към момента пребивава в третата дър-
жава. Пребиваването на родителите в друга държава — членка на ЕС, е един 
от факторите, които определят „особената връзка“, поради което се позволява 
прехвърлянето на компетентност съгласно член 15 от Регламент „Брюксел IIа“.

Всички изброени по-горе общи съображения за всяко трайно решение се при-
лагат при прехвърлянето на детето в друга държава — членка на ЕС, или в трета 
държава. Прилагат се и изброените специфични въпроси, като например дого-
ворености за пътуването, ескортиращо лице, сигурност по време на пътуването, 
предаване, индивидуален план и разрешение за пребиваване.

В случай че третата държава е държава — членка на ЕС, нейният централен орган 
може да е в състояние да издири семейството съгласно Регламент „Брюксел IIа“, 
ако това бъде поискано. Ако страната не е нито държава — членка на ЕС, нито 
страна по Хагската конвенция от 1996 г., нейният централен орган може да 
издири семейството съгласно посочената тук Конвенция. Съдействие могат 
да окажат и Международната социална служба, Международният комитет на 
Червения кръст или консулските органи.

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
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Действие 10: Проследяване на 
благополучието на детето
Наблюдението е важен елемент, с който се гарантира благополучието на детето, 
оценяват се предприетите мерки и се приемат или променят мерките, когато 
е необходимо. Органите за закрила на детето в сътрудничество със съответните 
органи, като например НПО или правоприлагащите агенции, следва да наблю-
дават положението на детето след прилагането на каквато и да е форма на 
трайно решение. Целта на наблюдението върху събирането на семейството или 
настаняването на детето в институция за алтернативни грижи в държавата — 
членка на ЕС, в която детето присъства физически, в държавата на обичайно 
местопребиваване или в трета държава, следва да бъде гарантирането на 
успешната реинтеграция на детето и предотвратяването на всякакъв риск 
от повторна виктимизация.

Предвид транснационалния характер на тези случаи и възможните въпроси, 
свързани с компетентността, органите от всички участващи държави — членки 
на ЕС, следва да се договорят кой ще наблюдава даден случай, как, кога 
и за колко време.

Системи за наблюдение
Когато се прилага трайно решение, са налице два вида наблюдение, които 
могат да бъдат взети предвид.

1. Наблюдение от страна на органите по местонахождение на детето: в този 
случай се следват процеси, подобни на наблюдението на случаи на закрила 
на дете в националния контекст, при които се разглеждат семейното поло-
жение, интеграцията в училището и в общността, общото благополучие и т.н. 
По-долу са предложени някои специфични елементи.

2. Наблюдение от страна на органите, които прехвърлят детето и изискват 
информация относно положението на детето: държавите — членки на 
ЕС, които са идентифицирали дете на своята територия, извършват оцен-
ката на висшите интереси и вземат решение относно трайното решение 
заедно с други съответни държави — членки на ЕС, следва да имат право 
да получават информация относно положението и интеграцията на детето, 
поне за известно време. Това ще помогне на държавите — членки на ЕС, 
да оценят ефективността на своята реакция и ако е необходимо, да адап-
тират действията си за бъдещи случаи. Някои държави — членки на ЕС, са 
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постигнали съгласие относно система за наблюдение и докладване и полу-
чават например доклад шест месеца след реалното прехвърляне на детето. 
Когато липсва каквото и да било двустранно практическо споразумение, това 
каква информация може да бъде предоставяна на другата държава членка 
и при какви условия ще се определя съгласно Общия регламент относно 
защитата на данните и съответното национално право на държавата членка, 
в която живее детето.

Наблюдение и последващи действия във връзка с даден случай ще са необ-
ходими по-специално когато държавата — членка на ЕС, в която се намира 
детето, не е компетентна. Такъв може да бъде случаят, ако съгласно член 56 от 
Регламент „Брюксел IIа“ е предприета мярка за временно настаняване и детето 
продължава да бъде толкова тясно свързано с държавата членка, в която 
е настанено, че неговото обичайно местопребиваване все още се намира в нея. 
В този случай, въпреки че органите на държавата — членка на ЕС, по обичайно 
местопребиваване все още са компетентни по отношение на детето, органите 
на приемащата държава могат да бъдат в по-добра позиция да провеждат 
наблюдението. Ако компетентността е прехвърлена с прилагането на член 15 
от Регламент „Брюксел IIа“, съдът, който преди това е бил компетентен, вече 
няма да има правомощия да изисква информация относно случая и да следи 
за благополучието на детето.

Елементите, които следва да бъдат взети под внимание при наблюдението на 
положението на детето, включват следното:

 • Източници на информация: основният източник на информация следва 
да бъде детето. Консултации следва да се провеждат и със семейството, 
настойника или предоставящите грижи. Органите могат да организират 
уговорени и  внезапни посещения на семейството, приемното семейство, 
далечните роднини или на подходящото жилище, където детето живее. Те 
биха могли да използват дискусии, за да оценят изпълнението на индиви-
дуалния план и услугите, които се предоставят.

 • Участващи специалисти: основната отговорност е на службите за закрила 
на детето или социалните служби, в идеалния случай — социалните работ-
ници, ръководещи случая. Все пак ако са повдигнати въпроси, свързани 
със сигурността, може да е необходимо участието на правоприлагащите 
органи. Съгласно Регламент „Брюксел  IIа“ централните органи могат да 
бъдат отговорни за предаването на информация на друга държава членка, 
когато това е необходимо.

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
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 • Механизми за подаване на жалби: детето и родителите или настойникът 
следва да имат достъп до механизъм за подаване на жалби, в случай че 
подкрепата, която детето получава, е  недостатъчна или неподходяща. 
Механизмът за подаване на жалби трябва да бъде подходящ за деца.

 • Поверителност: наблюдението не трябва да пречи на правото на зачи-
тане на личния и семейния живот на детето и на неговото семейство. Тези, 
които участват, следва да продължат да зачитат поверителността. Орга-
ните за наблюдение трябва да са наясно с риска от заклеймяване на децата 
жертви в общността и да се постараят посещенията им да са дискретни и 
да не привличат вниманието (напр. да не посещават училището на детето 
с полицейска кола или с униформи).

 • Достигане на пълнолетие: Когато детето навърши 18 години, то може да 
бъде лишено от някои права. Трябва да бъдат взети мерки, за да се гаран-
тира, че детето е независимо, подготвено е за достигането на зряла въз-
раст и е подкрепяно по време на този преход. В зависимост от конкретния 
случай органите биха могли да обмислят разширяване на определени 
мерки за защита за тези деца, които не могат да се реинтегрират в семейс-
твата си (например разширяване на подкрепата на социалните служби до 
21-годишна възраст, ако в  националното право се предвижда тази въз-
можност). Когато детето достигне зряла възраст, то все още ще има право 
на редица мерки за защита съгласно Директивата за правата на жертвите 
и Директива на ЕС за борба с трафика на хора или съгласно националните 
закони за закрила на жертвите.

 • Адаптиране на индивидуалния план: договореният в  началото на етапа 
на интеграция индивидуален план следва да бъде основа за извършване 
на наблюдението. В процеса на наблюдение трябва да се проучи дали са 
изпълнени, или не всички договорени мерки и дали индивидуалният план 
следва да бъде актуализиран.

 • Адаптиране на плана за наблюдение: въз основа на резултатите от наблю-
дението може да е  необходимо да се удължи продължителността на 
последващите мерки, да се промени честотата на посещенията или да се 
измени докладът, изпратен до другата държава — членка на ЕС, чрез цен-
тралните органи.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
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Инструменти на ЕС

Харта на основните права на ЕС Харта на основните права на Европейския съюз, 
ОВ C 364, 2000 г., том 43, 18 декември 2000 г.

Директива на ЕС за борба 
с трафика на хора (2011/36/ЕС)

Директива 2011/36/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. 
относно предотвратяването и борбата 
с трафика на хора и защитата на 
жертвите от него и за замяна на Рамково 
решение 2002/629/ПВР на Съвета, ОВ L 101, 
2011 г., стр. 1

Директива на Съвета
(2004/81/ЕО)

Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 
29 април 2004 г. за издаване на разрешение 
за пребиваване на граждани на трети страни, 
които са жертви на трафик на хора или са 
били обект на помощ за незаконна имиграция 
и които сътрудничат с компетентните органи, 
ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 19

Директива за правата на 
жертвите
(2012/29/ЕС)

Директива 2012/29/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 
за установяване на минимални стандарти за 
правата, подкрепата и защитата на жертвите 
на престъпления и за замяна на Рамково 
решение 2001/220/ПВР на Съвета, ОВ L 315, 
2012 г., стр. 57

Директива относно борбата 
със сексуалното насилие и със 
сексуалната експлоатация на 
деца (2011/92/ЕС)

Директива 2011/92/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. 
относно борбата със сексуалното насилие и със 
сексуалната експлоатация на деца, както и с 
детската порнография и за замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета, ОВ L 335, 
2011 г., стр. 1

Регламент „Брюксел IIa“ 
(Регламент (ЕО) № 2201/2003)

Регламент (EО) № 2201/2003 на Съвета от 
27 ноември 2003 г. относно компетентността, 
признаването и изпълнението на съдебни 
решения по брачни дела и делата, свързани 
с родителската отговорност, с който се 
отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000, изменен 
с Регламент (ЕО) № 2116/2004 на Съвета 
от 2 декември 2004 г. по отношение на 
договорите със Светия престол, ОВ L 367, 
14.12.2004 г., стр. 1

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0081
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex:32003R2201
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Директивата за свободното 
движение (2004/38/ЕО)

Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. 
относно правото на граждани на Съюза и на 
членове на техните семейства да се движат 
и да пребивават свободно на територията на 
държавите членки, за изменение на Регламент 
(ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви 
64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/
ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 
90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (текст от значение за 
ЕИП), ОВ L 158, 2004 г., стр. 77

Директива относно 
процесуалните гаранции за 
децата, които са заподозрени 
или обвиняеми в рамките на 
наказателното производство 
(2016/800/ЕС)

Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно 
процесуалните гаранции за децата, които 
са заподозрени или обвиняеми в рамките 
на наказателното производство, ОВ L 132, 
21.5.2016 г., стр. 1

Кодекс на шенгенските граници 
(Регламент (ЕС) № 2016/399)

Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно 
Кодекс на Съюза за режима на движение на 
лица през границите (Кодекс на шенгенските 
граници), ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1

Шенгенска информационна 
система (Регламент (ЕС) 
2018/1862)

Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския 
парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 г. за 
създаването, функционирането и използването 
на Шенгенската информационна система 
(ШИС) в областта на полицейското 
сътрудничество и съдебното сътрудничество 
по наказателноправни въпроси, за изменение 
и отмяна на Решение 2007/533/ПВР на Съвета 
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006 
на Европейския парламент и на Съвета 
и Решение 2010/261/ЕС на Комисията, ОВ L 312, 
7.12.2018 г., стр. 56

Директива относно връщането 
(Директива 2008/115/ЕО)

Директива 2008/115/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно общите стандарти и процедури, 
приложими в държавите членки за връщане 
на незаконно пребиваващи граждани на трети 
страни, ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98

Директива относно санкциите 
срещу работодателите 
(Директива 2009/52/ЕО)

Директива 2009/52/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за 
предвиждане на минимални стандарти за 
санкциите и мерките срещу работодатели на 
незаконно пребиваващи граждани на трета 
държава, ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр. 24

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.312.01.0056.01.ENG&toc=OJ:L:2018:312:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.312.01.0056.01.ENG&toc=OJ:L:2018:312:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex:32008L0115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32009L0052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32009L0052
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Регламент „Дъблин“ (Регламент 
(ЕС) № 604/2013)

Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за 
установяване на критерии и механизми за 
определяне на държавата членка, компетентна 
за разглеждането на молба за международна 
закрила, която е подадена в една от държавите 
членки от гражданин на трета държава или от 
лице без гражданство, ОВ L 180, 29.6.2013 г., 
стр. 31

Решение 2001/470/ЕО на Съвета 
относно Европейската съдебна 
мрежа

Решение 2001/470/ЕО на Съвета от 
28 май 2001 г. за създаване на Европейска 
съдебна мрежа по граждански и търговски  
дела, OВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 25

Регламент (ЕО) № 1206/2001 на 
Съвета относно сътрудничеството 
между съдилища на държавите 
членки при събирането на 
доказателства по граждански или 
търговски дела

Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 
28 май 2001 г. относно сътрудничеството 
между съдилища на държавите членки при 
събирането на доказателства по граждански 
или търговски  дела, OВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 1

Споразумения, сключени от ЕС

Европейска конвенция 
за взаимопомощ по 
наказателноправни въпроси

Акт на Съвета от 29 май 2000 г. за 
съставяне на Конвенция за взаимопомощ 
по наказателноправни въпроси между 
държавите — членки на Европейския съюз, 
в съответствие с член 34 от Договора за 
Европейския съюз, 
ОВ C 197, 12.7.2000 г., стр. 1

Споразумение за европейското 
икономическо пространство

Споразумение за Европейското икономическо 
пространство, 2 май 1992 г., ОВ L 1, 3.1.1994 г., 
стр. 3

Споразумение между 
Европейската общност 
и Швейцария

Споразумението между Европейската общност 
и нейните държави членки, от една страна, 
и Швейцарската конфедерация, от друга 
страна, относно свободното движение на хора, 
Люксембург, 21 юни 1999 г., ОВ L 114, 2002 г., 
30.4.2002 г., стр. 6

Конвенцията за прилагане на 
Шенгенското споразумение от 
1985 г.

Достижения на правото от Шенген — Конвенция 
за прилагане на споразумението от Шенген 
от 14 юни 1985 г. между правителствата на 
държавите от икономическия съюз Бенелюкс, 
Федерална република Германия и Френската 
република за постепенното премахване 
на контрола по техните общи граници, 
19 юни 1990 г., ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/ALL/?uri=celex:32013R0604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32001D0470
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32001D0470
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32001R1206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32001R1206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32000F0712(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32000F0712(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32000F0712(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1994.001.01.0003.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1994.001.01.0003.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:22002A0430(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:22002A0430(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:22002A0430(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02)
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Международни инструменти

Конвенция на ООН за правата на 
детето

Конвенция на ООН за правата на детето, 
Организация на обединените нации, Ню Йорк, 
20 ноември 1989 г., серия договори, том 1577

Конвенция на Организацията на 
обединените нации за правата на 
детето, Факултативен протокол 
относно търговията с деца, 
детска проституция и детска 
порнография

Факултативен протокол към Конвенцията за 
правата на детето относно търговията с деца, 
детска проституция и детска порнография, 
25 май 2000 г., серия договори, том 2171

Европейска конвенция за правата 
на човека (ЕКПЧ)

Конвенция за защита на правата на човека 
и основните свободи, Рим, 1950 г.

Конвенция на Съвета на Европа за 
борба с трафика на хора

Конвенция на Съвета на Европа за борба 
с трафика на хора, Варшава, 2005 г.

Хагска конвенция от 1996 г. Конвенция от 19 октомври 1996 г. 
за компетентността, приложимото 
право, признаването, изпълнението 
и сътрудничеството във връзка с родителската 
отговорност и мерките за закрила на децата

Хагска конвенция от 1980 г. 
относно отвличането на деца

Конвенция от 25 октомври 1980 г. за 
гражданските аспекти на международното 
отвличане на деца

Необвързващи правни източници

Комитет на ООН по правата на 
детето, Общ коментар № 6

Комитет на ООН по правата на детето, Общ 
коментар № 6, Третиране на непридружени 
и разделени от семействата си деца, намиращи 
се извън своята страна на произход (General 
Comment No 6, Treatment of unaccompanied and 
separated children outside their country of origin), 
1 септември 2005 г., CRC/GC/2005/6

Комитет на ООН по правата на 
детето, Общ коментар № 12

Комитет на ООН по правата на детето, 
Общ коментар № 12, Правото на детето на 
изслушване (General Comment No 12, The right of 
the child to be heard), 1 юли 2009 г., CRC/C/GC/12

Комитет на ООН по правата на 
детето, Общ коментар № 13

Комитет на ООН по правата на детето, Общ 
коментар № 13, Правото на детето на свобода 
от всички форми на насилие (General Comment 
No 13, The right of the child to freedom from all 
forms of violence), 18 април 2011 г., CRC/C/GC/13

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=#n1359128122487_pointer
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=#n1359128122487_pointer
https://rm.coe.int/168008371d
https://rm.coe.int/168008371d
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
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Приложение 3: Списък с данни за контакт
Организация/мрежа Уебсайт

Данни за контакт на национално равнище

Централни органи, създадени по силата на 
„Брюксел IIa“

Портал за електронно 
правосъдие

Централни органи, създадени по силата на Хагските 
конвенции за детето

Данни за контакт в Хага

Национални органи за докладване или други 
подобни механизми относно трафика на хора

Данни за контакт 
с националните органи за 
докладване

Платформата на гражданското общество за борба 
с трафика на хора

Платформа на гражданското 
общество

Съответните агенции на ЕС

Европол — Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на правоприлагането

Данни за контакт 
с правоприлагащите органи

Евроюст — Агенция на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на наказателното 
правосъдие

Данни за контакт 
с практикуващи лица

CEPOL — Агенция на Европейския съюз за обучение 
в областта на правоприлагането

CEPOL

https://e-justice.europa.eu/content_matrimonial_matters_and_matters_of_parental_responsibility-377-en.do?clang=bg
https://e-justice.europa.eu/content_matrimonial_matters_and_matters_of_parental_responsibility-377-en.do?clang=bg
https://www.hcch.net/en/states/authorities
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sections/national-rapporteurs_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sections/national-rapporteurs_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sections/national-rapporteurs_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_civil_society_platform_against_thb_2018_0.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_civil_society_platform_against_thb_2018_0.pdf
https://www.europol.europa.eu/report-a-crime
https://www.europol.europa.eu/report-a-crime
http://eurojust.europa.eu/Practitioners/Pages/contact-info-for-practitioners.aspx
http://eurojust.europa.eu/Practitioners/Pages/contact-info-for-practitioners.aspx
https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/organisation
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Приложение 4: Общ преглед на задачите  
на отговорните органи

Орган Възможни действия

Полиция Открива дете, нуждаещо се от закрила
Установява самоличност
Извършва оценка на риска
Предприема мерки за защита на безопасността на детето
Разследва и започва съдебно производство
Насочва детето към службите за закрила, включително за 
жертвите на трафик
Информира детето
Изслушва детето и взема под внимание мнението му

Гранични 
служители

Откриват дете, нуждаещо се от закрила
Насочват детето към службите за закрила, включително за 
жертвите на трафик
Информират детето
Изслушват детето и вземат под внимание мнението му

Служби за 
закрила 
на детето/
социални 
служби

Откриват дете, нуждаещо се от закрила
Създават и поддържат индивидуално досие
Предоставят незабавна помощ и закрила
Насочват дете — жертва на трафик, към съответния орган, 
включително националните механизми за насочване (NRM) 
в случай на дете — жертва на трафик
Назначават временен настойник
Оценяват висшите интереси на детето
Информират детето
Изслушват детето и вземат под внимание възгледите му
Издирват семейството и изготвят оценка на семейното положение
Следят за благополучието на детето след прилагането на трайно 
решение

Настойник Той е първото лице за контакт на детето
Следи за благополучието на детето
Представлява детето
Защитава висшите интереси на детето
Информира детето
Изслушва детето и взема под внимание мнението му

Съдебни 
органи

Назначават настойник и гарантират правното представителство на 
детето
Провеждат съдебно производство (гражданско, административно, 
наказателно)
Установяват компетентност
Поддържат контакт със съда в другата държава — членка на ЕС
Изслушват детето и вземат под внимание мнението му
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Деца, лишени от родителски грижи, открити в друга държава — членка на ЕС

Орган Възможни действия

Централни 
органи по 
„Брюксел IIa“

Координират комуникацията между различните държави — членки 
на ЕС, във връзка с индивидуални случаи в обхвата на регламента, 
при поискване
Действат като органи за връзка или улесняват контактите между 
съдилищата
Прехвърлят искания към социалните служби или към службите 
за закрила на детето за изготвяне на социален доклад относно 
общото положение на детето
Предоставят информация на родителите

Консулски 
органи

Оказват помощ на дете, лишено от свобода
Действат като органи за връзка между държавите — членки на ЕС
Организират пътуването
Информират детето
Изслушват детето и вземат под внимание мнението му





За контакт с представители на ЕС

Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe 
Direct“. Адресът на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта  
https://europa.eu/european-union/contact_bg
По телефона или по електронна поща
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз.  
Можете да се свържете с тази служба:
—  чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да 

таксуват обаждането), 
— или стационарен телефонен номер +32 22999696, или 
—  по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес  

https://europa.eu/european-union/contact_bg

За да намерите информация за ЕС

Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение 
на уебсайта Europa на адрес https://europa.eu/european-union/index_bg 
Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации на адрес  
https://op.europa.eu/bg/publications. Редица безплатни публикации може да бъдат 
получени от службата Europe Direct или от Вашия местен информационен център (вж. 
https://europa.eu/european-union/contact_bg).
Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1952 г. насам 
на всички официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес http://eur-lex.europa.eu
Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp/bg) предоставя 
достъп до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани 
повторно безплатно, както за търговски, така и за нетърговски цели.

https://op.europa.eu/bg/publications


Деца, лишени от родителски грижи, открити в друга държава — членка на ЕС, различна 
от тяхната собствена има за цел да засили реакцията на всички съответни участници за 
закрила на детето. Закрилата на тези момичета и момчета е от първостепенно значение и е 
задължение за държавите — членки на ЕС, произтичащо от международната и европейската 
правна рамка. Ръководството включва акцент върху децата — жертви на трафик, и децата 
в риск, в изпълнение на заложеното в съобщението от 2017 г. „Засилване на действията 
на ЕС срещу трафика на хора“ действие и  като са взети предвид установените модели, 
включително по отношение на свързаната с пола специфика на престъплението.

Чрез набор от „10 действия“ ръководството предоставя практически предложения за това 
как да се идентифицират, насочват и  подкрепят децата, като предлага допълнителна 
информация за това как да се прилагат принципите, например правото на детето да 
бъде изслушано, и  как да се гарантират висшите интереси на детето при вземането на 
трайно решение. Ръководството предоставя практическа информация за засилване на 
националното и  транснационалното сътрудничество в  рамките на ЕС и  за подкрепата, 
която могат да предоставят съответните агенции на ЕС, включително за противодействие 
на безнаказаността, която насърчава трафика на деца. Настоящото ръководство може да 
се използва от специалисти, като правоприлагащи и съдебни органи, социални работници, 
здравни специалисти, служители по закрила на детето, настойници, съдии, адвокати или 
централни органи, създадени по силата на Регламент „Брюксел IIa“, но също така и от органи, 
определящи процедурите и  протоколите.  Засилването на сътрудничеството в  рамките на 
ЕС и насърчаването на подход, свързан с основните права за всички участници, ще засили 
закрилата на всички деца, лишени от родителски грижи, включително деца — жертви на 
трафик, и ще допринесе за усилията за превенция.

FRA – АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА
Schwarzenbergplatz 11 – 1040 Виена – Австрия
Тел. +43 158030-0 – Факс +43 158030-699
fra.europa.eu
facebook.com/fundamentalrights
linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency
twitter.com/EURightsAgency

Д
еца, лиш

ени от родителски гриж
и, открити в държ

ава —
 членка на ЕС, различна от тяхната собствена

FRA

http://fra.europa.eu
http://facebook.com/fundamentalrights
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61995CJ0028&lang1=en&type=TXT&ancre=
http://twitter.com/EURightsAgency
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