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Кръглата маса се проведе в рамките на проекта на БХК  

“Подпомагане на реформата в пенитенциарните институции в България”,  
финансиран от Тръста  за гражданско общество в Централна и Източна Европа 
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изследване правата на малолетните и непълнолетните лица, настанени във възпитателни 
училища-интернати и социално педагогически интернати, финансиран от Институт 

“Отворено общество” - Будапеща 
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Системата за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните и правата на децата, настанени в корекционно-

възпитателни институции (СПИ и ВУИ)*

В последните години много от тези проблеми започнаха да се решават, прецизира се 
настаняването във възпитателните институции, броят на децата и на самите институции 
рязко намаляват. Някои проблеми обаче трудно могат да се избегнат – както местата, 

 
 

Стенографски запис (със съкращения) 
 

София, 24 октомври 2008 година 
Хотел “Шипка” 

 

КРАСИМИР КЪНЕВ: Добре дошли на нашата кръгла маса! Това е едно от нашите 
поредни мероприятия за обсъждане на положението в социално-педагогическите 
интернати (СПИ) и възпитателните училища интернати (ВУИ). То е част от нашата 
програма за наблюдение на затворените институции, която поддържаме от 1994 г. 

Целта на днешната кръгла маса е да видим докъде сме стигнали със системата на 
корекционно-възпитателните институции. Понеже сме правили това много пъти, 
решихме днес да разширим тематиката и да разгледаме дейността на останалите 
институции, които се занимават с корекционна работа -  местните комисии, 
съдилищата, да видим какво наблюдение имаме върху тяхната дейност, да се спрем на 
международните стандарти и практиката на тези институции. Ще разширим 
тематиката, защото в рамките на този проект успяхме да наблюдаваме дейността на 
местните комисии и съдилищата. Фокусът обаче ще бъде върху корекционните 
институции ВУИ и СПИ. 

Давам думата на г-н Асен Петров – директор на дирекция “Образователна среда и 
образователна интеграция” в Министерството на образованието и науката за 
встъпително слово. 

АСЕН ПЕТРОВ: Добър ден на всички! Ще хвърля поглед към миналото, и то не за да 
прехвърля отговорността, а да очертая сложността на проблемите. Отношението към 
децата с девиантно поведение е с тежко наследство от времето на социализма, и то в 
няколко насоки. Една от тези насоки беше тези деца да са някъде далече от обществото, 
в малки и скрити села, за тях да се говори колкото  може по-малко, ако може да ги 
няма. Другата постановка, която остана от тогава, е, че институцията може всичко, че 
тя е вечното, че семейството е нещо преходно, че институцията може да поправи 
грешките на семейството, че колкото по-силни институции имаме, толкова по-добре за 
децата. 

Друг момент, който остана от тогава, беше преекспониране на ролята на труда във 
възпитанието и превъзпитанието. Не случайно тези училища се казваха “трудово-
възпитателни”. Трудът беше водещото и в заглавието, и в подходите във възпитанието 
и превъзпитанието. Като резултат имахме огромен брой такива институции, 
препълнени с деца, настанявани от кого ли не и за какво ли не.  

                                                 
*  Списъкът на участниците е приложен в края на стенограмата. 
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където са изградени възпитателните училища, така и изграденото в цялото общество 
отношение към ролята на институциите при възпитанието на децата с девиантно 
поведение. Господстващо мнение сред хората, особено сред тези, които нямат директно 
отношение към проблема, е, че възпитанието и превъзпитанието на тези деца е работа 
едва ли не единствено на държавните институции, че те могат и трябва сами да се 
оправят с тези деца. Обществото продължава като цяло много трудно да възприема 
мисълта, че тези деца не са на Министерството на образованието и науката, че те не са 
на българската държава като институция, а са деца на българското общество, на всички 
нас. Към тях ние трябва да имаме отношение и извън институциите. 

Точно тук нашето министерство вижда ролята и мястото на неправителствените 
организации. Колкото и да е силна една институция, колкото и пари да има тя, какъвто 
и апарат да изгради, институционалното действие винаги е последващо, тоест ние 
винаги санкционираме нещо, което се е случило. Когато става въпрос за девиантно 
поведение, това означава, че говорим за девиантно поведение, което вече е факт и след 
като нещо се е случило, се опитваме да въздействаме по някакъв начин. Много по-
важно е да се действа така в обществото, че да не се стига до дадена постъпка, а това 
институциите категорично не могат да го направят. Това може да се направи от 
семейството и от обществени организации, които помагат на семейството. Действието 
на институцията е от съвсем друг характер. 

От тази гледна точка за нас е изключително важно сътрудничеството с 
неправителствените организации. Те имат възможности за действие, които никоя 
държавна институция няма. За нас е много полезен контактът с всички 
неправителствени организации, които имат желание да работят в тази насока. Тези 
контакти понякога са много успешни, понякога са по-трудни. Имаме различия, спорове, 
но важното е, че когато има добро желание, когато желанието е насочено към доброто 
на децата, които имат нужда от подкрепа, в крайна сметка резултатът винаги е 
положителен. Затова и ние днес сме тук на тази кръгла маса.  

Желаем успeх както на Българския хелзинкски комитет, така и успешен ход на 
дискусията. Надяваме се като резултат да имаме някои интересни идеи и виждания, да 
си тръгнем от тук всички обогатени и доволни. Успешна работа! 

КРАСИМИР КЪНЕВ: Благодаря на г-н Петров. 

Днес ще бъдат направени няколко презентации и ще имаме два големи блока дискусии. 
Но в началото бих искал да ви запозная с обхвата и методологията на нашата работа в 
рамките на този проект. Обхватът е доста широк. Наблюдавали сме институциите (ВУИ 
и СПИ), дейността на местните комисии, запознали сме се с юриспруденцията на 
съдилищата. Свършихме голяма работа със събирането на статистически данни. Мисля, 
че това е направено за пръв път в българската наука. Когато преди една година поисках 
справки от Националния статистически институт (НСИ) за дейността на местните 
комисии, една служителка ми каза, че досега никой не е искал нещо подобно. 
Потърсихме тези справки, за да обобщим статистическите данни, които ще ви 
представим.  

Дейността по обобщаване на наличната статистическа информация започнахме в 
рамките на голям проект, в който участва Българският хелзинкски комитет заедно с 
много други европейски институции и организации, организиран от Университета в 
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Грайфсвалд, Германия.  Подготвили сме голяма публикация за системата на 
правосъдие за малолетни и непълнолетни в България. Работата започна отдавна, но 
продължи в рамките на настоящия проект. Другият аспект на работата беше 
наблюдението във ВУИ и СПИ, които посетихме. Там разговаряхме с ръководствата на 
тези институции, с децата и се запознахме с документите, които са релевантни за 
нашата  работа. 

А сега да преминем към първата презентация: 

 
БЪЛГАРСКАТА СИСТЕМА НА ПРАВОРАЗДАВАНЕ  

ЗА ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА И  
МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ 

 
(Красимир Кънев) 

 

КРАСИМИР КЪНЕВ: Сега бих искал да ви покажа какво според нас куца на 
българската система от гледна точка на международните стандарти за 
правораздаванедаване на малолетни и непълнолетни. След 1989 г. българската система 
бе реформирана на няколко пъти, но, за съжаление, има още доста какво да се желае от 
гледна точка на привеждането й в съответствие с международните стандарти. 

В началото бих желал да направя кратък исторически преглед.  

Преди 1944 г.  изобщо не може да се говори за система на правораздаване за малолетни 
и непълнолетни. Впрочем, за такава система не може да се говори не само в България, 
но и в много други европейските страни. Противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните тогава са се разглеждали основно в рамките на съществуващото 
общо правораздаване. Ако детето извърши престъпление, то се съди от съдилищата с 
обща юрисдикция и се изпраща в затвора или му се налага друго наказание. През 1896 
г. се създават няколко процесуални норми за съдене на непълнолетни в рамките на 
общата система за наказателно правораздаване.  Когато са осъждани на ефективно 
лишаване от свобода, децата са били настанявани в общите затвори; нямало е 
специализирани затвори за деца. От 1907 г. се създава ограничена възможност за 
справяне с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в рамките 
на гражданското правораздаване чрез изменения в Закона за лицата. Дава се 
възможност на бащите, ако решат, че сами не могат да се справят с 
противообществените прояви на своите деца, да се обърнат към граждански съд и да 
поискат от него да настани детето в институция. Тогава тези институции са били 
възпиталища. Те са били извън системата на местата за лишаване от свобода. До 1944 г. 
в България е имало само три такива институции за деца – в София, Пловдив и Русе, със 
съвсем малко деца. Тяхната дейност заслужава висока оценка, но тя трудно може да се 
нарече съществена част от системата за правораздаване на малолетните и 
непълнолетните. 

През 1943 г. се приема Законът за съдилищата за маловръстни. Това е началото на 
системата на правораздаване за деца, поне на хартия. “Маловръстни” означава 
малолетни и непълнолетни. Това е много важен закон. Бих препоръчал на тези от вас, 
които искат по-дълбоко да се занимават с тази система, да се запознаят добре с него. 
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Сигурен съм, че България един ден ще създаде система на съдилища за маловръстни. За 
съжаление обаче този закон никога не влиза в сила. Той е приет от парламента през 
1943 г., но тези съдилища никога не се създават. След налагането на тоталитарния 
режим след 1944 г. се преминава към създаването на сегашната системата за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Това става при 
едно посещение на тогавашния главен прокурор в Съветския съюз. През 1956 г той 
публикува статия в едно правно списание и скоро след това (1958 г.) се създава Законът 
за борба с детската престъпност. Това е предшественикът на Закона за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, който е приет през 
1961 г. 

Какво е характерно за този закон? Той предвижда една чисто административна 
процедура за налагане на санкции, включително лишаване от свобода, която не 
подлежи на съдебен контрол. Има неясни дефиниции какво е противообществена 
проява, които плащат данък на тогавашната идеология. Няма да анализирам подробно 
ранните версии на този закон. Ще кажа само, че по времето на комунизма това не е 
единственият закон, който допуска човек да бъде лишен от свобода от 
административен орган. Има няколко други възможности в рамките на тогава 
съществуващото законодателство. Тези от вас, които са се занимавали по-подробно, 
знаят за чл. 39 от Закона за народната милиция, с който се дава възможност за 
неограничено лишаване от свобода само със санкция на прокурор по един 
административен по съществото си ред. Повечето процедури, по които човек можеше 
да бъде лишен от свободата си по административен ред, вече се реформираха. Но, за 
съжаление, Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните все още не е напълно реформиран. 

След 1989 г. имаше няколко реформи в това законодателство, две от които са най-
съществените. Едната е изменението на Закона за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните през 1996 г., непосредствено преди 
разглеждането на доклада на България пред Комитета за правата на детето на ООН. 
Тогава бе въведен съдебен преглед на решенията за настаняване във ВУИ. Заедно с 
това СПИ, които съществуваха и преди това, станаха част от тази система, но не 
попаднаха в системата на съдебен преглед на решенията за настаняване. През януари 
1997 г. Комитетът по правата на детето препоръча да се създаде изцяло нова система за 
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, която да 
включва изграждане на система от детски съдилища. Препоръките на комитета от май 
2008 г., за които ще стане дума по-нататък, са в същата насока. 

Другата най-важна реформа в исторически план са измененията на закона от 2004 г., с 
които се прие съдебното настаняване във ВУИ и СПИ. Въведоха се и допълнителни 
възпитателни мерки в закона, но те останаха в рамките на правомощията на местните 
комисии. 

Тук ще се спра на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните, какъвто е след измененията от 2004 г. Макар и с положителните 
промени в него, той продължава да има много сериозни несъответствия с 
международните стандарти за защита на правата на човека. 

Един от основните проблеми е със законността на лишаването от свобода от гледна 
точка на дефиницията на противообществени прояви. В Допълнителните разпоредби 
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към закона се казва, че “противообществена проява” е: а) деяние, което противоречи на 
закона и б) деяние, което противоречи на морала и добрите нрави. Но в едно 
демократично общество ние не знаем, отвъд закона, кои нрави са добри и кои не са. 
Въпросът е сложен – няма универсални морални стандарти. Универсалният морален 
стандарт в едно демократично общество е законовият стандарт. Няма друг морал освен 
закона, който да е общовалиден. Има морал за отделните социални групи, но когато се 
каже “противоречи на морала и добрите нрави”, ние веднага въвеждаме възможност  за 
произвол и дискриминация. Дискриминацията се състои в това, че когато един 
възрастен човек извърши противообществено деяние, той бива съден единствено въз 
основа на закона, а децата освен това ги съдим за неща, които противоречат на добрите 
нрави и морала. Тоест, те могат да бъдат настанявани във ВУИ и СПИ и да им бъдат 
определяни други възпитателни мерки по закона, без да са извършили противоправни 
деяния. 

Бих искал в това отношение да обърна внимание на Указанията от Рияд или, както 
официално се наричат Указанията на ООН за превенция на противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни от 1990 г. Там в чл. 56 пише: “За да се 
предотврати стигматизацията, виктимизацията и криминализацията на младите 
правонарушители, следва да се приеме законодателство, което да гарантира, че 
поведение, което не се смята за правонарушение и не се наказва, ако е извършено от 
възрастен, няма да се смята за правонарушение и няма да се наказва, ако е извършено 
от младеж.” Тоест ние не бива да наказваме младите хора, ако са избягали  от къщи или 
от училище (както го правим), ако не наказваме възрастните. Проблемът с бягството от 
къщи или от училище не бива да бъде проблем на държавата, а на техните семейства. 
Всъщност ние наказваме децата заради провала на техните семейства и заради провала 
на обществото да ги възпитават. Младият човек се социализира с усвояването на 
нормите на обществото. В процеса на тази социализация на младия човек трябва да му 
бъдат показани нормите, които са валидни за възрастните хора, а не да му се каже, че за 
него действат други норми. Понятието за „противообществени прояви” по тази 
причина е неясно и дава възможности за произвол.   

Нека да видим как този произвол е отразен в дейността на местните комисии, как те 
тълкуват понятията “морал” и “добри нрави” и какво получаваме като юриспруденция 
на тези комисии, колко често и за какви правонарушения налагат санкции. На Таблица 
1 по-долу е представен нашият статистически анализ на дейността на местните 
комисии и съдилищата по налагане на мерки по закона.  
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Т а б л и ц а  1  
 
Наложени мерки от МКБППМН по видове и по години 

Български хелзинкски комитет  www.bghelsinki.org

Възпитателни мерки, наложени за „противообществени прояви” и за престъпления по ЗБПП по години (1990-2005)

92786657347834530344345130819819317029122487122Други престъпления

1631208758487251Престъпления срещу
малолетни и
непълнолетни

377381722674374339364224177205172178132178154125Хулиганство

464332385826Телесни повреди на
възрастни

30220117215213693473946Телесни повреди

63657378575367735364Разврат

121128188839485112147128210185239275268259363Кражба на МПС

23720424117312211926017222622523428621614515781Грабеж

5700479149394535348632203731414751514394375142804140359625132367Кражба

7727663669086173461442125140530761205322462152835131453132623168За престъпления -
общо

1141968101211128151005668833682857811932690656614789Други
„противообществени
прояви”

118Деца под влияние на
„секти”

1178Хомосексуализъм

667869603536548654465710277Проституция/хомосе
ксуализъм

1771261081095150127914523245424351649Употреба/разпростра
нение на наркотици

787581767969162118151133123197181199133149Употреба на алкохол

172230231279201232256178147167130196167144119141Скитничество

5186132102116136Бягство от
институция

249360278483454498624566975739708348433Бягство от училище

331268310276284296318239230233361418407324255276Бягство от дома

2265219122211812158718322079200718072083207228442281206614851837За „противо-
обществени прояви”

2005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990

 

Националният статистически институт (НСИ) разделя (както и законът) наложените 
мерки на два основни типа: мерки, наложени за противообществени прояви и такива за 
престъпления. Дадена е динамиката по избрани години. Както се вижда, тенденцията е 
към нарастване на абсолютния брой на наложените мерки както за противообществени 
прояви, така и за престъпленията. Мерките за противообществени прояви винаги са 
били по-малко от мерките, налагани за престъпления. През 1990 г. са наложени 1837 
мерки за противообществени прояви и 3168 мерки за престъпления (стойностите са 
доста близки), докато през 2005 г. са наложени 2265 мерки за противообществени 
прояви и 7229 мерки за престъпления (тук съотношението се е наклонило силно в полза 
на престъпленията). Обобщаването на тези данни е доста сложно, защото различните 
комисии по различен начин тълкуват какво е противообществена проява. 
Противообществена проява в най-масовия случай е бягство от дома и бягство от 
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училище. Той е най-масов и през 1990 г., и през 2005 г. От 2000 г. тук се включват и 
бягството от институция – детски домове и другите институции за деца, 
скитничеството, употребата на алкохол, употребата и разпространението на наркотици 
(въпреки че разпространението на наркотици би трябвало да е отнесено към 
престъпленията). Интересни категории тук са проституцията и хомосексуализмът. 
Наказателната репресия за хомосексуализъм е очевидно дискриминационна. Сложна и 
произволна мярка е и тази, налагана на “деца под влияние на секти”. За всичките тези 
деяния малолетни и непълнолетни са наказани, но такива наказания не могат да бъдат 
наложени на възрастни, защото за тях те не представляват правонарушения. 

Но по-важният проблем са категорията деяния, които са обобщени от НСИ  под 
рубриката “Други противообществени прояви”, тоест те не са обобщаеми в по-горните 
категории. Ако дадена комисия смята едно нещо за противообществена проява, друга 
комисия смята друго нещо за противообществено деяние, то статистиката е в 
невъзможност да обобщи тази информация и да направи смислени категории. Затова тя 
ги обобщава в неясната рубрика “Други противообществени прояви”, чийто 
относителен дял е много висок, което ясно говори за произвол. За периода от 1990 до 
2004 г. делът на неопределените “други” противообществени прояви се движи между 
30 и 60% от мерките, налагани за противообществени прояви. 

В потвърждение на тезата за произвол при налагането на тези мерки е анализът на това, 
какъв брой мерки са наложени на 100 000 жители от населението от местните комисии 
в различните региони на страната. Наблюдават се трудно обясними различия. 
Криминологичната теория казва, че престъпления се извършват главно в големия град, 
където има условия на анонимност и занижен социален контрол, както формален, така 
и неформален. Би следвало да очакваме, че там ще бъдат наложени по-голям брой 
мерки на човек от населението. Данните обаче показват обратното: през 2005 г. в 
София са наложени 61 мерки на 100 хиляди души от населението; в Пловдив – 45; в 
Бургас и Варна също има сравнително ниски стойности. Средно за страната 
наложените мерки са 106 на 100 хиляди души от населението. От друга страна, в такива 
предимно селски райони като Търговище те са 216 на 100 хиляди; във Видин – 214 на 
100 хиляди. Този парадокс може да се обясни единствено с възможностите за произвол 
и с различната активност на съответните местни комисии. 

Друг проблем с международните стандарти е възможността всеки, който е лишен от 
свобода или е с мярка настаняване във ВУИ и СПИ, да може да се ползва от 
процедурата habeas corpus, тоест, да може да се обърне към съд и съдът да определи 
законността на неговото лишаване от свобода (Член 5.4 от Европейската конвенция за 
правата на човека). С двете основни реформи на закона (през 1996 и 2004 г.) бе 
постигнат определен прогрес в този пункт, но настаняването в домове за временно 
настаняване на малолетни и непълнолетни си остава чисто административно. Престоят 
там е до два месеца. Това задържане се санкционира само от прокурор, без никакъв 
съдебен контрол и е в очевидно нарушение на този принцип.  

Също така, имайки предвид характера на съдебната процедура по настаняването във 
ВУИ и СПИ, спорно е дали при тези оскъдни процесуални гаранции и практика не е 
налице противоречие със стандартите по правото на свобода и лична сигурност, 
развити от Европейския съд по правата на човека. По едно дело в Европейския съд по 
правата на човека – водещото във връзка с лишаването от свобода на деца с 
противообществени прояви – Буамар срещу Белгия (1988) съдът определя: Независимо 
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че има съд при определянето на процедурата habeas corpus (съдебния преглед на 
задържането), ако този съд не е в съответствие с гаранциите за справедлив съдебен 
процес, има нарушение и на правото по чл. 5, т. 4 от Европейската конвенция. За 
съжаление, при нас тъкмо такъв е случаят по отношение на справедливия процес. 

Какви са правилата за справедлив съдебен процес, които действат от гледна точка на 
международните стандарти и как те съответстват на тези по Закона за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните? Първият проблем, 
който възниква, е с налагането на другите мерки по чл. 13, които не са лишаване от 
свобода. От съда се определят само две мерки – настаняване във ВУИ и СПИ. 
Останалите се определят от местните комисии, с възможност за съдебно обжалване. 
Това обаче не е достатъчно, защото, макар нашата система да не ги нарича наказателни, 
Европейският съд за правата на човека ги смята за такива. Всяко нещо, което по значим 
начин накърнява основни човешки права и свободи, Европейският съд смята за 
наказателна мярка, включително и глобата от КАТ на улицата. Следователно достъпът 
до съд при налагането на такива мерки трябва да бъде ефективен. В нашия случай 
имаме достъп до съд чрез обжалване, което по принцип би могло да изпълнява 
условието за ефективен достъп, но когато видим колко от тези мерки, наложени от 
местните комисии, са фактически обжалвани, ще видим, че това обжалване не е 
никаква ефективна процедура. Много малко от мерките се обжалват поради липса или 
неефективност на адвокатската защита. Законът дава право на адвокатска защита, но 
ако детето си намери адвокат. Много често самата мярка се инициира по искане на 
родителя, следователно той/тя няма да търси адвокат, който да обжалва мярката, след 
като тя е наложена от комисията. 

Другият проблем със справедливия процес е с прилагането на принципа nullum crimen 
sine lege – да няма наказание за криминално деяние без закон. Вече говорихме за 
възможността малолетните да бъдат наказвани за нещо, което не е определено от 
закона като правонарушение. Това е очевидно нарушение на този принцип. 

В Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните има много оскъдни правила за производство, особено пред комисиите. 
Тази оскъдица не може да се компенсира чрез субсидиарното прилагане на друг закон, 
например НПК. В някои случаи съдиите прилагат НПК, макар това да не е изрично 
уговорено. Също така, има много груби нарушения на самия Закон за борба срещу 
противообществените прояви, за които ще стане дума по-нататък.  

Относно достъпа до адвокатска защита при налагането на мерки за лишаване от 
свобода (настаняване във ВУИ и в СПИ) законът не определя, че децата имат право на 
безплатен служебен адвокат, ако не могат да си наемат. Практиката в това отношение е 
разнообразна – някои съдилища определят служебни адвокати, а други – не, защото 
нищо не ги задължава, а и няма как да се оправдаят адвокатските хонорари. Но дори 
когато се определят служебни адвокати, има драстични случаи на разминаване на 
волята на детето и това, което адвокатът пледира в съдебното заседание. Например 
детето казва: “Не искам да бъда настанена във ВУИ”, а служебният адвокат пледира: 
“Най-подходящата мярка за това дете е да бъде настанено във ВУИ”. Що за адвокат и 
що за адвокатска защита е това?! 

Възможността за обжалване на съдебното решение за настаняване е неефективна. 
Адвокатът по настаняването, когато го има, най-често е служебен и е назначен само за 
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тази процедура. Обжалване може да има само ако майката, бащата или някой от 
роднините на детето поискат наложената мярка да бъде обжалвана и намерят адвокат. 
Ако не осигурят за своя сметка, решението не се обжалва. По тази причина 
обжалването на съдебното решение за настаняване във ВУИ и СПИ е една фикция. 

Липсата на ефективна адвокатска защита поражда трудности при атакуването на 
флагрантни нарушения на закона – например настаняване с немотивирано определение. 
Законът изрично казва, че настаняването става с решение, а то трябва да има мотиви. 
Знаем обаче многобройни случаи, в които това става с определение на съда, 
постановено в хода на съдебното заседание. Това, което прочитаме в делото на детето 
по време на нашите посещения във ВУИ и СПИ, е протокол от съдебното заседание, 
завършващ накрая с определение, без никакви мотиви: “Настанявам във ВУИ или 
СПИ...”. Това е грубо нарушение на закона, но поради липса на ефективна адвокатска 
защита то нарушение не се санира. 

И, най-сетне, нещо за което стана дума по-горе, налице е дискриминация по възраст. Тя 
е в това, че за едни и същи деяния малолетните и непълнолетните се лишават от 
свобода по една процедура, която предвижда много по-малко гаранции за справедлив 
процес, отколкото в случая с възрастните правонарушители. 

Бих искал да приключа с последните препоръки на Комитета по правата на детето на 
ООН от май 2008 г. Това е второто разглеждане на ситуацията с правата на децата в 
България пред този комитет след 1989 г. Първото беше преди повече от единадесет 
години, през януари 1997 г. За съжаление, българското правителство не предоставя 
редовно доклади пред Комитета по правата на детето, както и пред другите органи на 
ООН. В своите препоръки Комитетът за втори път препоръча в България да се 
установят специализирани съдилища за маловръстни (за малолетни и непълнолетни). 
Няма ли съд, няма ли ефективна съдебна процедура, всички пороци, на които се 
спряхме досега, няма как да се избегнат. Съдилищата трябва да бъдат от такъв 
характер, че служебното начало по необходимост да бъде по-засилено, защото не може 
да се разчита, че детето само ще си намери ефективен адвокат. Това произтича от самия 
характер на това производство. Комитетът казва: Държавата трябва да реформира 
Закона за борба срещу противообществените прояви и НПК и да премахне понятието за 
„противообществени прояви” по причините, за които говорихме. Според Комитета, 
чрез това понятие се санкционират деца за неща, които не са нарушения при 
възрастните и има възможност за произвол при налагането на мерките. Липсват 
адекватни гаранции за справедлив процес.  

Комитетът също така прецени, че в България много деца са настанени във възпитателни 
институции в условия на де факто лишаване от свобода. Тоест, лишаването от свобода 
не е крайна мярка. Ние отчитаме намаляване на децата в тези институции, но ако 
съберем настанените във ВУИ, СПИ и в затворите ще видим, че цифрата за България е 
доста по-висока от тази в другите европейски страни. 

Другите препоръки, които Комитетът направи, включват: Да се определи ясно 
минимална възраст за наказателна отговорност за деца, за да се гарантира, че децата 
под 14 години се третират изцяло извън рамките на наказателното правораздаване; Да 
се осигурят контакти с външния свят за децата, лишени от свобода, включително със 
семейството и с други уважавани организации; Да се установи ефективен независим 
мониторинг на тези институции. По отношение на последния пункт ние знаем, че има 
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инспекции от Министерството на образованието и науката, но това не е независим 
мониторинг. От друга страна, не са известни случаи когато омбудсманът е ходил в тези 
институции. 

Това, в най-общи линии, са препоръките на Комитета по правата на детето за децата в 
конфликт със закона. 

А сега ще преминем към втората презентация. 

 

ОБЩ ОБЗОР НА СИСТЕМАТА НА КОРЕКЦИОННО-ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ НА БЪЛГАРИЯ – РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 

МОНИТОРИНГ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА. 

(Станимир Петров) 

СТАНИМИР ПЕТРОВ: Изследването на правата на децата, настанени в 
специализирани институции е приоритетна дейност на Български хелзинкски комитет 
(БХК) в продължение на петнадесет години. В резултат на наблюдението на 
корекционно - възпитателните институции за деца, през 1996 г. БХК публикува първия 
си доклад за “трудововъзпитателните училища”1. Пет години по-късно, през юни 2001 
г., бе публикувано специалното изследване за СПИ и ВУИ като първа част от мащабния 
проект на БХК за наблюдение на правата на децата в институциите на България2. През 
юни 2003 г. БХК публикува предназначената за възпитаниците брошура “Вашите права 
в СПИ и ВУИ”, а през юли 2005 г. издаде публикация, която направи опит за оценка на 
резултата от законодателните промени от 2004 г., насочени към прецизиране на 
процедурата по настаняване и пресъздаде актуалната картина на 24-те корекционни 
заведения към началото на 2005 г.3

С настоящия доклад БХК си поставя две основни задачи. Първата е да коментира 
процедурата и практиката по настаняване във Възпитателните училища-интернати 
(ВУИ) и Социално-педагогическите интернати (СПИ), както и цялостната дейност на 
институциите за борба срещу противообществени прояви на малолетните и 
непълнолетните през призмата на международните стандарти за правата на детето, а 
втората – да анализира актуалното състояние и проблемите, стоящи пред институции 
след 2005 г. За постигането на тези цели изследователите на БХК посетиха 
функциониращите общо 9 ВУИ и СПИ и на място проучиха практиката по настаняване 
и общите условия в тях. В резултат на изследването БХК отправи препоръки към 

 .  

                                                 
1  “Трудововъзпитателните училища и правата на малолетните и непълнолетните в България”, 
Обектив, май 1996 г. 
2  Български хелзинкски комитет, Социално-педагогическите интернати и възпитателните 
училища-интернати, Децата в институциите, т.1, София, 2001 г. Това изследване бе проведено на 
терен през 2000 г. 
3  Български хелзинкски комитет, В името на институцията: Поправителните училища в 
България, София, 2005 г. 
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Министерството на образованието и другите отговорни институции в България. 
Настоящия доклад бе изготвен от Станимир Петров и д-р Георги Банков. Славка 
Кукова направи  описание на законодателството, свързано с настаняването, което 
запазваме от предходната публикация на БХК за ВУИ и СПИ.   
 
Структурно развитие и общ обзор на системата на корекционно-възпитателните 
институции 
 
Националната политика по отношение на СПИ и ВУИ се  координира от отдел 
"Интеграция на деца със специализирани образователни потребности" към дирекция 
"Образователна и културна интеграция" в Министерство на образованието и науката. 
След началото на демократичните промени от 1989 г. корекционно-възпитателните 
институции за деца в България не бяха своевременно реорганизирани и за дълъг период 
от време продължиха дейността си без съществени законодателни и структурни 
промени. Едва след 1996 г. системата на тези специфични институции започна да търпи 
последствията от постепенното синхронизиране на българското  законодателство с 
международните стандарти за правата на детето. Началото на реформите поставиха 
измененията на ЗБППМН (ДВ, бр. 110 от 1996 г), с които се въведе съдебен контрол на 
решенията на местните комисии за настаняване във ВУИ. Дотогава в България 
функционираха 11 ТВУ. Съдебният контрол и прецизирането на процедурата по 
настаняване пред местните комисии създадоха по-сериозни гаранции за справедлив 
процес. Вследствие на това за последните 12 години броят на децата намаля около 
четири пъти, а за същия период броят на ВУИ - както бяха преименувани ТВУ (ДВ, бр. 
110 от 1996 г), бе сведен до 4. Още по-значимо отражение имаха последващите 
законодателни промени върху съществуването на СПИ. С измененията на ЗБППМН 
(ДВ, бр. 66 от 30.07.2004 г.) се въведе съдебен контрол и на решенията на МК за 
настаняване и в СПИ. Така по естествен път броят на децата в СПИ намаля значително 
повече в сравнението с броя на децата във ВУИ, а броя на институциите от 24 през 2000 
г. бе редуциран до 5 през 2008 г. На фигура 1 по-долу е представено намаляването на 
броя на ВУИ и СПИ след 1996 г.: 
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Брой на СПИ и ВУИ след 1996 г. 
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Фиг.1 Брой на СПИ и ВУИ след 1996 г. 

Намаляването на броя на тези институции би трябвало да е пряк резултат от единна  
държавна стратегия за постепенна деинституционализация и за подобряване на общите 
условия в тези от тях, които така или иначе трябва да функционират като коректив на 
лишаването от свобода по отношение на непълнолетните. Това намаляване поражда 
редица въпроси, свързани с необходимостта от институции, съществуващи в този им 
вид и целесъобразността от налагането на мерки, постигащи трайно 
институционализиране. Когато преценката за целесъобразност от настаняване на деца в 
корекционни институции е изключително в правомощията на съда, броят на децата, 
настанени в тях реално е 9-10 пъти по-малък в сравнение с броя на децата, настанявани 
по старата процедура – предимно по инициатива на ИДПС и само с решение на 
местните комисии. Това обаче не означава автоматично, че българският съд одобрява 
само 10 % от направените  предложения за настаняване. Самата съдебната санкция 
очевидно има възпираща функция по отношение на настаняванията, така щото при 
дефицит на достатъчно сериозни аргументи за настаняване ИДПС и пряко свързаните с 
тях местни комисии не прибягват до налагане на двете най-тежки мерки. Въпреки че 
промените в законодателството намалиха драстично броя на СПИ и ВУИ, по своята 
същност начинът на тяхното функциониране не се промени съществено и нищо не 
инициира търсенето и намирането на по-адекватни механизми за превенция и 
коригиране на общественоопасното поведение на децата. Съвсем основателно можем 
да се запитаме – каква е съдбата на децата, които биха били в 7-те ВУИ и 19-те СПИ, 
които вече не функционират, каква част от тях понастоящем са обхванати от други 
институции за деца, каква част от тях са деинституционализирани и каква част са се 
върнали на улицата или във вредната за развитието им семейна среда. Липсата на 
отговори на тези въпроси е индикатор, че редуцирането на броя на ВУИ и СПИ не е в 
резултат на загриженост за най-добрия интерес на детето, не е и процес на 
деинституционализация на децата в риск, а е само пряк резултат от прецизирането на 
процедурата по настаняване.  
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Законодателство и практика по настаняване на деца в СПИ и ВУИ 
 
Няколкократните изменения на ЗБППМН бяха пряк резултат от изискванията, 
залегнали в международните стандарти за правата на детето и от препоръките на 
Комитета на ООН за правата на детето. До настоящия момент няма проведено 
изследване на качеството и ефективността от мерките, залегнали в ЗБППМН. Поради 
това, въпреки опитите за реформи, до настоящия момент не са обсъждани съвременни 
методи и механизми за превенция и коригиране на общественоопасното поведение на 
децата, а системата за борба срещу противообществени прояви продължава да 
функционира рутинно. След 2004 г. бяха направени допълнителни изменения на 
ЗБППМН, които обаче като цяло бяха несъществени за системата за противодействие 
на детската престъпност. В опит за прецизиране на терминологията на закона се 
дефинира понятието противообществена проява – “деяние, което е общественоопасно и 
противоправно или противоречи на морала и добрите нрави”4. Широкото и неясно 
тълкуване на това понятие обаче не дава възможност за конкретизиране на 
противоправното поведение на децата. Поради това се стига до настаняване във ВУИ за 
деяния, които не са престъпления за пълнолетни лица в противоречие утвърдени 
международноправни актове5

Както ЗБППМН, така и новият Правилник за устройството и дейността на ВУИ и СПИ

.  
  

6 
не постигат изчистване на профила на СПИ. В ЗБППМН категорията на децата, които 
биха могли да бъдат настанени в СПИ е дефинирана по следния начин: “...малолетни 
над 8-годишна възраст и непълнолетни, които са извършили или съществуват 
предпоставки за извършване на противообществени прояви”7.Стария Правилник за 
социално-педагогическите интернати8

В сравнение с другите общообразователни училища, в които броят на децата не търпи 
големи изменения през учебната година, в СПИ и ВУИ броят на децата не е постоянна 
величина. Реалният брой на децата в тези институции винаги е по-малък от броя на 

 който бе в сила до 1 септември 2006 г. 
въвеждаше по-широк кръг ученици, които могат да бъдат настанявани в СПИ. Новият 
ПУДВУИСПИ съдържа изключително кратка формулировка на категориите деца, 
които се настаняват в СПИ. В него те са сведени само до такива, „...които са извършили 
или за които съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.“ 
Така формулиран, текстът позволява разнопосочни тълкувания и отново дава 
възможност в СПИ да се настаняват деца от разнообразна семейна и социална среда. 
Още по-тревожно е, че новият Правилник не възпрепятства порочната практиката в 
СПИ да се смесват две категории деца – извършители на противообществени прояви и 
деца жертви на посегателства и дори на престъпления. В крайна сметка Правилникът 
не дефинира ясно и категорично кога са налице „предпоставки за извършване на 
противообществена проява”. И през 2008 г. наблюдението на СПИ показа, че част от 
децата са настанени само по социални причини и имат необходимост не от 
възпитателни мерки, а от мерки за закрила.  
 

                                                 
4  Закон за борба срешу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ДВ 13, 
14.02.1958 г., последни изменения ДВ 28, 1.04.2005 г), накратко ЗБППМН, чл.49а, т.1. 
5  Насоки на ООН за превенция на противообществените прояви на ненавършилите пълнолетие 
лица, чл. 56, (Приети с резолюция 45/112, 14 декември 1990 г.) 
6  обн. ДВ, бр. 71 от 1.09.2006 г. 
7  чл.28, ЗБППМН 
8  обн. ДВ 73, 17.08.1999 г. 
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децата, водещи се по документи. Причина за голямото текучество са честите бягства,  
неявяването изобщо на дете, настанено по документи в началото на учебната година в 
училището, незавръщането от ваканция, съпровождането на децата за дела и 
процесуални действия в отдалечени региони на страната и др. Непосредствено след 
началото на учебната 2008/2009 г., БХК извърши посещения във всички СПИ и ВУИ. 
Броят на децата, настанени по документи и на децата в наличност в интернатите е 
представен на фигура 2 по-долу:   
 

64

83

57 55

39
35

56

38

30

44

64

22

35

23

31
35 32

21

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 
 
Фиг.2 Брой на децата по списък и брой на децата в наличност в СПИ и ВУИ 
 
Фигурата показва, че в отделните СПИ и ВУИ има значителни различия по отношение 
на издирването и изпращането на възпитаниците. Относителният дял на присъствие на 
деца във всеки ВУИ и СПИ е представен на фигура 3 по-долу: 
 



 18 

Децата в СПИ и ВУИ
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Фиг. 3 Дял на наличните деца спрямо тези по списък в СПИ и ВУИ 
 
От фигурата става ясно, че общо за системата на ВУИ и СПИ, към датите на 
констатиране на броя на децата, около 31% от водещите се по документи деца по една 
или друга причина са извън институциите. Относителният дял на присъствие на децата 
в СПИ е по-голям от този във ВУИ и това е разбираемо доколкото във ВУИ се 
настаняват деца, които са извършители на по-сериозни противообществени прояви, 
поради което вероятността да се укриват е по-голяма. 
  
Следвайки промените на ЗБППМН, практиката по настаняване на деца във ВУИ и СПИ 
след 2004 г. претърпя еволюция по посока на многократно намаляване на броя на 
налагането на двете мерки. Освен с промяната на закона, ръководствата на интернатите 
обясняваха намаляването на децата с тромавостта на новата процедура или с 
демографския срив. Четири години след последната промяна на ЗБППМН случаите на 
децата, настанени във СПИ по старата процедура бяха единични. Това бяха деца, които 
след тригодишно пребиваване в СПИ бяха дали съгласието си да останат в интерната за 
завършване на съответния клас. Изследването на новата процедура по настаняване 
показа  разнообразни практики и подходи, различни нива на познаване и тълкуване на 
законодателството и дори непознаване на законодателството. Примерите по-долу 
илюстрират проблемите пред процедурата и практиката по настаняване във ВУИ и 
СПИ: 
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1. Настаняване в СПИ на дете над 16 г. възраст:  
Факт: Непълнолетният Г. Х. е бил настанен в СПИ с. Стойките с решение на РС 
гр. Гоце Делчев след навършване на 17 г.  
Коментар: Разпоредбата на ЗБППМН гласи: “Настанените в тези училища 
остават там за възпитание и обучение, включително и за придобиване на 
професионална квалификация до навършване на 16 години, а ако те изявят 
писмено желание - и до навършване на 18 години”9

Цитираните разпоредби (чл. 32 (4) ЗБППМН и чл. 25 ПУДВУИСПИ)  противоречат на 
основният закон на Република България: "Всеки има право на образование. 
Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително"

. 
 
Съгласно чл. 32 (4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) на ЗБППМН “Настанените във 
възпитателно училище-интернат непълнолетни, навършили 16-годишна възраст, които 
не желаят да продължат образованието си, задължително се обучават в професионално-
занаятчийска паралелка”. Такова задължение обаче няма за децата, настанени в СПИ . 
В случая с цитираното настаняване в СПИ или съдът не е бил запознат с разпоредбата 
на ЗБППМН, или е презюмирал, че след настаняването му, непълнолетният би дал 
писмено съгласие да остане в СПИ за възпитание и обучение. Такова съгласие съдът не 
би могъл да изиска от непълнолетния преди настаняването му в СПИ. 

ПУДВУИСПИ (чл. 25) повтаря тази разпоредба с уточнението, че за включването в 
професионално обучение е необходимо учениците, навършили 16-годишна възраст да 
са завършили успешно VI клас. Съвсем основателно изниква въпросът – след като 
разпоредбата на ПУДВУИСПИ е ограничителна - има ли законово основание 
оставането на деца във ВУИ, които са навършили 16-годишна възраст, но не са 
завършили VI клас? 

10

Коментар: Настаняването във ВУИ и СПИ би трябвало да се предхожда от 
разпределяне и изпращане на настанително писмо до институциите съгласно чл. 

. Никакви аргументи, 
дори и най-добронамерените, не биха могли да оправдаят нарушаването на 
Конституцията.     

2. Задържане на непълнолетен в СПИ след края на учебната година в нарушение на 
 съдебно решение, в което изрично е упоменат крайния срок на настаняването: 

Факт: Непълнолетният К. Г. С., 15 г. Настанен в СПИ с. Варненци през януари 
2008 г. Съгласно Решение на РС гр. Дупница настаняването в СПИ е “…до края 
на учебната 2007/2008 г.” Според ръководството на СПИ в личното дело на 
Стойнев няма писмено съгласие за оставане в СПИ. В интервю на БХК с 
непълнолетния, проведено на 18 септември 2008 г. той е изразил категорично 
несъгласие да остане в СПИ. 
Коментар: В конкретния случай най-вероятно ръководството на СПИ не е 
обърнало внимание на крайния срок на настаняването, фиксиран в съдебното 
решение. 

 
3. Настаняване във ВУИ без всички документи, вкл. настанителни, съгласно чл. 9  
 на ПУДВУИСПИ: 

Факт: А. В. Т. от Стара Загора. Доведена във ВУИ с. Подем на 23 септември 
2008 г. от ДВНМН гр. Горна Оряховица само със съпроводително писмо.  

                                                 
9  чл.30, ал.3, ЗБППМН 
10  Конституция на Република България, чл. 53, ал. 1, ал 2 
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11 ПУДВУИСПИ. В случая е налице обратния подход – документите се 
изпращат в институциите след настаняването на непълнолетната. Това 
възпрепятства работата на специалистите от ВУИ с нея в периода до 
получаването на документите, който може да продължи неопределено.  
  

4. Настаняване във ВУИ на дете без ЕГН или ЛНЧ:  
Факт: М. В. Г. от Дряново, настанена във ВУИ с.Подем. Момичето не познава 
баща си, живяла е при баба си в жилище под наем. Самоличността му се 
удостоверява от свидетелство за раждане, на което е направен превод от руски 
език. След настаняването му във ВУИ не са предприети мерки за издаване на 
ЕГН или ЛНЧ.  
Коментар: Българското законодателство не съдържа императивни разпоредби за 
действия на администрацията при липса на ЕГН или други данни за дадено лице. 
В случая става въпрос за законодателен вакуум по отношение на това кой трябва 
да инициира процедурата за изкарване на ЕГН на лицето. Вина от длъжностни 
лица.   

 
5. Настаняване на деца във ВУИ за кратки срокове: 

Факт: С решение на Окръжен съд гр. Ст. Загора момче е настанено във ВУИ 
Ракитово за срок от два месеца. С решение на РС гр. Раднево друго момче, което 
изтърпява ефективна присъда в ПД Бойчиновци трябва след това да бъде 
съпроводено до ВУИ Ракитово за да изтърпи определения остатък от 3 м. и 12 
дни.  
Коментар: Съгласно чл 30, ал. 3 на ЗБППМН: “Настанените в тези училища 
остават там за възпитание и обучение, включително и за придобиване на 
професионална квалификация”. Настаняването за кратки периоди обезсмисля 
престоя във ВУИ поради невъзможност да бъдат постигнати основните цели на 
настаняването. Същото се отнася и за настаняването във ВУИ на непълнолетни, 
на които в близко бъдеще им предстои да навършат пълнолетие. Настаняванията 
за такива срокове имат не възпитателен, а наказателен характер.    

 
6. Настаняване на деца във ВУИ и СПИ, местоживеенето на които е максимално 
 отдалечено от интернатите:  

Факт: С изключение на ВУИ в Ракитово и Подем, които са единствени в 
България, предлагащи средно образование, в останалите ВУИ и СПИ 
местоживеенето на част от децата е изключително отдалечено от институцията. 
Констатирани бяха следните случаи: 
- дете от София – в СПИ с. Драгоданово; 
- деца от Дупница и Мездра – в СПИ с. Варненци; 
- дете от Девня  - в СПИ с. Лик; 
- деца от Белоградчик /Видин/ и Берковица – в СПИ с. Стойките; 
- дете от Видин – във ВУИ Завет 
Коментар: Основен принцип на стандартите за правата на детето е защитата на 
неговия висш интерес. При наличието на по-близки до местоживеенето  
институции, настаняването в отдалечени региони има характера на заточение и 
възпрепятства пътуванията и контактите на детето с членове на семейството му 
и близки хора, т.е. мярката се явява антисоциализационна. Препоръката къде да 
бъде настанено дете се дава още от ИДПС11

                                                 
11     виж Приложение № 1към ПУДВУИСПИ, обн. ДВ, бр. 71 от 1.09.2006 г. 

, който в бланка – “Сведение – 
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характеристика” трябва да подаде информация дали детето трябва да се настани 
по-близо или по-далече от настоящия му адрес. Такава практика е 
дискриминационна за децата като се има предвид, че пълнолетни лица, които са 
лишени от свобода, съгласно специална наредба за райониране на 
Министерството на правосъдието, се настаняват в най-близкия до 
местоживеенето им затвор.      

  
Практиката по настаняване във ВУИ и СПИ показва, че местните комисии и 
съдилищата не се колебаят да налагат тази мярка и по отношение на деца с различна 
степен на интелектуални затруднения. Работата с тази категория деца е изключително 
трудна. След закриването на ВУИ в с. Българово за момичета и с. Габровци за момчета 
такива децата се настаняват в останалите интернати, които обаче не разполагат с 
необходимия ресурс за обучение и специализирана педагогическа и психологическа 
работа.   
 
Според ЗБППМН настанените в СПИ и ВУИ  “остават там за възпитание и обучение, 
включително и за придобиване на професионална квалификация до навършване на 16 
години, а ако те изявят писмено желание - и до навършване на 18 години”12

Материални условия 

. Както бе 
отбелязано и в предходното изследване на ВУИ и СПИ, недостигът на ученици през 
последните години и опасението по тази причина да не се стигне до закриване на 
интернатите, бяха в основата на усилията на персонала да убеждава възпитаниците да 
остават да завършат образованието си след като са пребивавали в институциите в 
продължение на 3 години. По тази причина относителния дял на децата с престой над 3 
години и на такива, навършили 16 г. в СПИ и по-специално във ВУИ е между 10 и 20 % 
като повечето от децата аргументират оставането си в институцията не толкова със 
завършване на образованието, колкото с липсата на добри битови условия вкъщи. 
 
В заключение е необходимо да се подчертае, че въпреки законодателните гаранции 
срещу произвол при настаняването, постигнати с промените на ЗБППМП, много от 
сериозните проблеми на системата продължават да се проявяват по начина по който 
това е било констатирано и през предходните години.   
 

 
С изключение на ВУИ - гр. Ракитово, ВУИ - гр. Завет и СПИ - гр. Стралджа, всички 
останали са разположени в малки и трудно достъпни населени места, до които няма 
редовен обществен транспорт. Отдалечеността на тези институции от големите градове 
възпрепятства бягствата на децата и води до редуциране на контактите с рисковата 
социална среда  В същото време обаче тя затруднява както достъпността на тези 
заведения за родителите и близките на децата, така и за контролиращите органи и 
дарителите. По същият начин е затормозено и придвижването на децата до и от 
интернатите. Отдалечеността от големия град прави интернатите непривлекателни за 
професионалисти, квалифицирани и мотивирани за работа с деца, нуждаещи се от 
специална педагогическа и психологическа грижа. Поради фактът, че са разположени 
икономически изостанали райони, някои от интернатите се превръщат в основен 
работодател на местното население. Поради това основна грижа на ръководствата е не 
да поддържа високо качество на грижите, които децата получават, а как да запазят 

                                                 
12  чл.30, ал.3, ЗБППМН. 
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служителите си от съкращения и интерната от закриване вследствие на намаления брой 
настанявани деца (СПИ - гр. Стралджа). 
 
По–голямата част от учебните сгради, в които са разположени СПИ и ВУИ, са 
построени през 1960-те и 1970-те години за училища. Състоянието на повечето от тях е 
лошо и те се нуждаят от освежаване или ремонти на канализация, ел. инсталация, на 
покривните конструкции, на фасадата и ежегодна поддръжка, която често се оказва 
непосилна за бюджета на отделните интернати. За осъществяване на текущите годишни 
ремонти част от ръководствата на  интернатите разчитат на извън- бюджетни средства. 
 
През предходните години някои ВУИ и СПИ са използвали за спални помещения 
приспособени за живеене класни стаи, в които са се настанявали по 6-8 до 12 деца. Към 
настоящия момент в тези от интернатите, които разполагат с отделни общежития, 
създадени като помещения за живеене, децата са настанени в апартаменти (по четири в 
стая) със самостоятелни санитарни възли към всеки апартамент (СПИ - с. Варненци, 
ВУИ - гр. Завет, ВУИ - гр. Ракитово).  
 
В Раздел II на ПУДВУИСПИ подробно са описани изискванията за битовите условия. 
Според Правилника е необходимо пространството за живеене да се преобразува в 
малки самостоятелни интернатни групи (чл. 26, ал. 1). Пространството на всяка 
интернатна група включва спални с по две до четири легла, санитарен възел и баня, 
помещения за учебна работа, за отдих, за хранене, за документация и работа на 
училищните комисии и екипи (чл. 26, ал. 1). За пръв път в подзаконов нормативен акт 
се въвежда подробна регламентация за лично пространство на всеки ученик в спалното 
помещение с подходящи размери, свои лични вещи и дрехи (чл. 27), което безспорно е 
голям прогрес по отношение на загрижеността за правата на децата в тези институции.  
 
Легловата база и другия наличен инвентар в спалните помещения на повечето 
интернати е силно амортизиран. Често в стаите няма други мебели освен леглата, или 
ако има, те са неизползваеми. В някои от интернатите няма достатъчен брой шкафчета, 
в които децата да съхраняват лични вещи. 
 
Отоплението в по-голямата част от интернатите се осъществява с локално парно на 
течно или на твърдо гориво. Парните инсталации обаче често са амортизирани и се 
нуждаят от ремонти. Оценката за отоплението, която децата от повечето СПИ и ВУИ 
направиха бе, че в студени дни в спалните и учебните помещения е студено и се налага 
в клас те да бъдат облечени с якета. Наличната материална база за провеждане на 
професионално обучение и за ефективни занимания и дейности в повечето от 
интернатите е остаряла и се нуждае от допълване и обновяване 
 
Храната в СПИ и ВУИ се приготвя по рецептурна книга, която би трябвало да е 
съобразена с изискванията на Наредба №16 на МЗ от 1994 г. за физиологичните норми 
за хранене на населението13

                                                 
13 обн., ДВ, бр. 64 от 9.08.1994 г. 

. За най-масовата възрастова група деца в интернатите 
наредбата определя норма за прием на енергия на едно дете, равна на 2 400 ккал. на 
ден. Паричната норма за храноден в интернатите варира в широки рамки – от 1.80 лв. 
(ВУИ Завет) до 3.50 – 4 лв. (СПИ Стойките) когато хранителната норма за деня се 
допълва от дарения. В предходни години голяма част от интернатите са имали сериозни 
затруднения по отношение на изхранването на своите възпитаници, което е налагало 



 23 

закупуване на хранителни стоки на консигнация или на разсрочено плащане. 
Съгласуването на менюто с медицинско лице е сериозен проблем във ВУИ и СПИ, 
доколкото в повечето от тях такова няма или не е постоянно на разположение. Още по-
малко са интернатите, в които менюто се съгласува с ХЕИ. 
 
За разлика от децата, настанени в домове за деца, лишени от родителски грижи, на 
децата, настанени във ВУИ и СПИ не се полагат джобни пари. Доколкото в тези 
интернати също има сираци, полусираци и деца на родители с отнети родителски права, 
правният статус на децата не се различава съществено от този на децата от ДД. Липсата 
на джобни пари възпрепятства пътуванията на децата по време на ваканциите и ги 
лишава от възможността да удовлетворяват най-елементарни житейски потребности. 
Мотивите да не се отпускат джобни пари на децата от ВУИ и СПИ не са ясни и най-
вероятно това е резултат от нормативен вакуум и липса на инициатива за уреждане на 
подобна дискриминативна практика.  
 
За разлика от ръководствата на СПИ, тези на ВУИ съобщават за ангажирането им от 
съдилища и органи на досъдебното производство при съпровождането и конвоирането 
на деца за дела или процесуални действия. Такива действия не би трябвало да се 
извършват от служители на интернатите, в щата на които няма евакуатори или 
охранители. Съгласно чл. 386, ал.3, НПК персоналът на ВУИ и СПИ би трябвало да  
извършва конвоиране (съпровождане) само когато е наложена мярка за неотклонение 
по т. 2, ал. 1, чл. 386, НПК за конкретното дело, т.е. когато на дете, настанено в 
интерната съдът е наложил мярка за неотклонение “надзор на администрацията на 
възпитателното заведение, в което непълнолетният е настанен”. Във всички останали 
случаи конвойната дейност би трябвало да се осъществява от служители на 
оторизираната за тези дейности дирекция.  
 
Медицинско обслужване 
 
Медицинското обслужване се извършва основно от общопрактикуващите лекари. 
Тяхната дейност е регламентирана в Закона за лечебните заведения и Националния 
рамков договор. Техен приоритет са първичната доболнична помощ и дейностите по 
профилактика, имунизация и диспансеризация.  
 
Обслужването в интернатите не се различава от услугата, достъпна за останалите 
български граждани. Отношенията лекар-пациент възникват след направен избор. 
 
Обособяване на лечебни заведения за първична доболнична помощ в СПИ и ВУИ не е 
оправдано, доколкото те биха дублирали функциите на съществуващите на територията 
на училищата лечебни заведения – контрагенти на НЗОК (Националната здравно-
осигурителна каса). В някои от посетените интернати са назначени медицински сестри 
или фелдшери, които са щатни служители на съответната община. Функциите им са в 
областта на профилактиката и промоцията на здравето14

В интернатите няма регистрирани лекарски кабинети и манипулационни. В някои обаче 
се съобщава, че има оборудвани помещения. Използват се при посещения на 
медицински специалисти. Оборудването е ограничено и не отговаря на националния 

. 
 

                                                 
14  Наредба 3 от 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата ДВ, бр. 38 от 
9.05.2000 г., изм., бр. 83 от 10.10.2000 г. 
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стандарт за вида и количеството медицински инструменариум, необходим за кабинет за 
първична доболнична медицинска помощ. Липсват оборудвани напълно спешни 
шкафове и хигиенно заключение за помещенията. Последните не отговарят напълно и 
на изискванията за “здравни кабинети” по изискванията на Наредба 31. 
 
Медицински персонал на щат има само в някои интернати. Техните правомощия са 
ограничени до наблюдение на здравното състояние на учениците и хигиенно-
санитарните условия в интерната. Те не извършват лечебна и диагностична дейност 
поради длъжността и образованието си. 
 
За всеки преглед, лечение или изследване се изисква информирано съгласие15

 
Положително явление в училищната администрация е възприемането на медицинската 
информация за здравето на учениците като лична такава и защитена от закона. 
Изследователите на БХК преглеждаха досиета на настанени непълнолетни лица с 
писмено упълномощаване от тях.  
 

.  
Учениците са непълнолетни и законът изисква да бъдат представлявани от своите 
родители или настойници. В почти всички интернати директорите присъстват на 
прегледите и се подписват на амбулаторния лист като настойник на детето.  Никъде 
обаче не бяха открити амбулаторни листи от прегледите. Самите ученици не са наясно 
с правата и задълженията си като пациенти. Същевременно е много спорно дали 
директорите представляват настойници на възпитаниците на интерната, за да се 
подписват като техен законен представител. 

Медицинското обслужване в интернатите се основава на направен от пациента избор на 
общопрактикуващ лекар и стоматолог. С малки изключения направеният избор е 
служебен. Този вариант е посочен в Закона за здравното осигуряване16

 

 и предвижда 
изборът да се осъществи по уговорка между директора, НЗОК и БЛС (Българския 
лекарски съюз), без знанието и участието на възпитаниците. Този начин е 
законосъобразен и удобен за училищната администрация, тъй като позволява всички 
настанени деца да имат един общопрактикуващ лекар, чийто център на практика е в 
същото или съседното населено място. Всички прегледи, лечебни и административни 
процедури са лесно осъществими, без да изключват никого от настанените. Прегледите 
от медицински специалисти се осъществяват по реда на НРД и се финансират от НЗОК. 
Процедурата започва с направление от избрания общопрактикуващ лекар. Прегледите 
са относително редки – няколко на година. Липсва специализирана терапия от 
психиатри и психолози. 

Достъпът до болнична помощ практически е директен, без участието на 
общопрактикуващия или друг лекар. Не се съобщени никакви проблеми с приема и 
лечението на децата в болнични условия.  
 
При животозастрашаващи състояния се уведомява ЦСМП (Център за спешна 
медицинска помощ). Някъде винаги се известява общопрактикуващия лекар, а на други 
места, където контактите с него са затруднени, винаги се известява ЦСМП. В повечето 
училища не се съобщава да са прибягвали до екипите на ЦСМП. Не е съобщено за 
отказ от обслужване. 

                                                 
15  чл.84 от Закона за здравето 
16  ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г. 
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Стоматологичното обслужване навсякъде е уредено с избор на общопрактикуващ 
стоматолог. Проблеми в стоматологичното обслужване не бяха докладвани. 
 
Задължителните дейности по имунизациите и ваксинациите е изложена в Наредба №39 
от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията17

 

. Училищните 
директори, които дават информирано съгласие, нямат данни за хода на дейностите по 
имунизация, ваксинация и диспансеризация. Споделят се впечатления, че 
общопрактикуващите лекари изпълняват задълженията си по нормативните актове. 
Контролен орган за работата на общопрактикуващите лекари по имунизационния 
календар е РИОКОЗ (Регионална инспекция по контрол на общественото здраве-бивша 
ХЕИ). Няма основание да се подлага на съмнение контролът, осъществяван от тази 
инспекция. Няма данни и за диспансерната дейност, водена от общопрактикуващите 
лекари в СПИ и ВУИ. Вероятно децата с съответните заболявания са 
диспансеризирани, но за това няма информация в администрацията на училището.  

При необходимост от медикаменти те се изписват от преглеждащия лекар. Закупуват се 
от аптеки. Интернатите закупуват лекарства и консумативи на стойност от 500 до 2000 
лева годишно. Използват се и възможностите за реимбурсиране на закупени 
медикаменти от страна на НЗОК, така че посочените суми са реално изразходваните за 
закупуване и доплащане на лекарства, извън финансовата дотация от НЗОК. 
Медикаментите и консумативите в т.н. “спешни шкафове” са изброени в НРД за 
лечебните заведения и в Наредба 3 за здравните кабинети. Категорично може да се 
твърди, че тези изисквания не са покрити в посетените интернати. Предписаните от 
лекар лекарства се съхраняват по правило в дежурния възпитател, който ги раздава на 
децата по специална тетрадка, в която се отразяват видът на медикамента, дозата и 
часовете на прием. 
 
Организация на учебно-възпитателния процес 
 
Съгласно новия ПУДВУИСПИ обучението и придобиването на професионална 
квалификация се осъществява съгласно Закона за народната просвета и другите 
относими за общообразователните училища закони и правилници. Правилата на ООН 
за защита на лишените от свобода непълнолетни18

                                                 
17  обн. ДВ, бр. 106 от 3.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г. 

 (чл. 38) съдържат основните 
принципи на организацията и функционирането на  образователния процес за децата, 
настанени в институции за изтърпяване на възпитателна или наказателна мярка. 
Основно място в тях е отделено на гарантирането на правото на образование, 
подходящо за нуждите и способностите им и предназначено да ги подготви за връщане 
в обществото. След завършване на осми клас в СПИ децата, желаещи да продължат 
образованието си, трябва да напуснат интерната и най-често не продължават да учат. 
Причините за това, според работещи в СПИ педагози, са, че родителите нямат 
възможност да поемат разходите за образование на децата си или поради влошена 
семейна среда не е налице необходимият родителски контрол. Учениците, завършили 
осми клас, биха останали в СПИ, ако в тях можеха да продължат образованието си. 

18  чл.38, достъпни на английски на http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r113.htm, достъпни на 
български в “Децата на България – полицейско насилие и произволно задържане”, доклад на Хюман 
Райтс Уоч, 1996, стр 59. 

http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r113.htm�
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Единствено в СПИ - гр. Стралджа има и IX клас за професионална квалификация по 
специалност “помощник-готвач” след завършване на основно образование. 
 
Дипломите и документите, които завършилите ВУИ и СПИ деца получават и правата, 
които придобиват с тях би трябвало да са по законите и правилниците, отнасящи се до 
общообразователните и професионалните училища. По правило на дипломите, които се 
издават от ВУИ не пише, че децата са учили във възпитателно училище. В стария 
правилник за ВУИ е съществувал изричен текст за това, но новия ПУДВУИСПИ не 
съдържа подобна разпоредба. Вероятно това е причината РИО – гр. Разград да изисква 
от директора на ВУИ Завет дипломите да се подпечатват не с печата на училището, а с 
печата на ВУИ. Още по-сериозен е проблема, че на дипломите на децата от СПИ се 
полага печат, от който става ясно, че детето е завършило социално-педагогически 
интернат, което би могло да има като резултат дискриминиране на тези деца при опита 
им да продължат образованието си или да си намерят работа.    
 
Подобно на изследването, което БХК направи през 2005 г., данните за относителния 
дял на децата, които продължават образованието си след завършване на 
прогимназиалния курс сочат, че те са не повече от 10 - 12 %. Децата без завършен осми 
клас, които напускат СПИ поради навършване на пълнолетие или поради това, че са 
пребивавали там три години, в повечето случаи също не продължават образованието 
си. Тази закономерност е характерна и за децата, които напускат ВУИ преди да са 
завършили основното или средното си образование. Общата оценка на образователната 
дейност в училищата към ВУИ и СПИ е, че в тях учебният процес е значително по-
неефективен, а образованието е на по-ниско равнище в сравнение с нивото на 
образование в останалите общообразователни училища. Основните причини за това са 
свързани с по-голяма мобилност на учениците, в сравнение с тази в 
общообразователните училища. Настаняванията в СПИ и ВУИ не се извършват в 
съответствие с началото на учебната година. По всяко време на годината в училищата 
могат да бъдат доведени както новонастанени, така и ученици, които в продължение на 
месеци са били в бягство и не са били издирени. Те се включват в учебния процес на 
всяко от нивата, до което е усвоен учебния материал. В допълнение към това 
мобилността на учениците произтича от многократни отсъствия поради 
необходимостта да бъдат водени по процесуални действия и дела, често за по няколко 
дни, което е свързано с чести отсъствия от училище. Срещу повечето от децата, 
предимно от ВУИ - гр. Ракитово се водят или са се водили от две до осем-десет дела. 
Друга причина за по-ниското равнище на образованието е свързана с правото на 
учениците да бъдат освободени, след като са пребивавали в институцията в 
продължение на три години, независимо дали този срок изтича в началото или в края на 
учебната година. 
 
Недостигът на ученици за формиране на паралелки за всеки един от класовете поставя 
сериозни проблеми пред образователната система на СПИ и ВУИ. Когато броят на 
учениците в паралелките е по-малък от определения минимум, ръководствата на СПИ и 
ВУИ се принуждават да извършват сливания на класове. Така във всички училища има 
от два до 4-5 слети класа. Това е нормална реакция на директорите на СПИ и ВУИ 
срещу нормативните изисквания за минималния брой на учениците в паралелка. При 
сливането на класове няма изискване те да са съседни, поради което сливане може да се 
извършва между класовете с най-малък брой ученици (например между първи и 
четвърти клас). Във всяка една форма на сливане това се отразява неблагоприятно и на 
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учениците, и на учителите и в крайна сметка има като резултат много ниска 
ефективност на  учебния процес.  
 
Обособяването на училищата към ВУИ и СПИ единствено за обучение на настанените 
в тях деца е поредното несъответствие с международния стандарт В случая има 
противоречие с чл. 38 от Правилата на ООН за защита на лишените от свобода 
непълнолетни, съгласно които "...образование следва да се предоставя извън 
задържащото заведение в обществени училища, където това е възможно...". До 
преди две години за някои от училищата към СПИ съществуваше обратна 
закономерност - поради липса на друго училище в населеното място, някои от 
училищата към СПИ се посещаваха от т. нар. "местни" деца – деца от същото село, 
които са включени в паралелките съвместно с децата от СПИ. Отстраняването на 
местните деца от училищата към СПИ води до сегрегиране на тези училища и отново е 
в ущърб на учебно-възпитателния процес.  
 
Относителният дял на неграмотните деца в СПИ и ВУИ е значително по-висок в 
сравнение с дела на неграмотните деца в общообразователните училища. В Правилата 
на ООН за защита на лишените от свобода непълнолетни е заложено изискването 
"неграмотните и онези, които имат трудности с усвояването на учебния материал, 
следва да имат право на специално образование." В СПИ и ВУИ може да се организира 
обучение по индивидуални програми, които се изработват от училищна комисия, която 
се назначава от директора на училището. Не са редки случаите на настаняване в СПИ и 
ВУИ на деца на възраст над 14 г., които никога по-рано не са посещавали училище и са 
напълно неграмотни. За такива случаи в Правилника за прилагане на Закона за 
народната просвета (ППЗНП)19 е предвидено “за ученици със специални 
образователни потребности, които не усвояват държавните образователни изисквания 
за учебно съдържание по обективни причини, екипът в училището разработва 
индивидуална образователна програма по един или повече учебни предмети от учебния 
план, по който работи училището." Освен това ППЗНП предвижда, учениците от I клас, 
които не усвояват учебното съдържание, да не повтарят класа20.  За тях се провежда 
допълнително индивидуално обучение от учителите им по време на учебните занятия и 
през ваканциите21

Материално-техническата база, свързана с образованието, е добре поддържана и в 
сравнително добро състояние в съществуващите ВУИ и в някои СПИ, но в СПИ в 
Стралджа и Драгоданово тя е оскъдна и амортизирана. Осигуреността на училищата с 

. Според няколко от работещите в СПИ и ВУИ педагози, каквито и 
усилия да бъдат положени за непълнолетни неграмотни деца, шансът те да бъдат 
ограмотени и успешно да завършат поне начален образователен курс е минимален.  
 
Относителният дял на децата в СПИ и ВУИ, възрастта на които отговаря на класа, в 
който учат, е около 20 %. Така напр. в първи клас учениците най-често не са на 7 г., 
както е в общообразователните училища, а може да варира в широки граници. 
Големите различия във възрастта и съответно в психическото развитие и интересите на 
децата също е сериозна пречка за нормалното усвояване на учебния материал. Поради 
това средният успех на учениците в повечето от училищата се движи в границите от 
4.00 до 4.40. 
 

                                                 
19  издаден от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., посочената 

разпоредба е чл.111, ал.8 и е нова, от ДВ, бр. 99 от 11.11.2003 г. 
20  чл.112, ППЗНП 
21  чл.112, ППЗНП 
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учебници, тетрадки и учебни пособия значително варира от заведение в заведение. В 
някои от тях съществува хроничен недостиг на учебници за някои от горните класове. 
Във ВУИ Подем при липсата на учебници и недостига на средства за закупуването им, 
учебниците по биология, география и музика се търсят от други училища в региона. 
Наличните учебници често са в лошо състояние, стари и изпокъсани. Тетрадките също 
не са достатъчни и учениците се принуждаваха да пишат по всички предмети в една 
тетрадка.  
 
Заниманията и дейностите, които СПИ и ВУИ са в състояние да предоставят, би 
трябвало да са достатъчно атрактивни и ангажиращи за децата. Педагогическият 
персонал няма задължение и не е в състояние да разработва планове за индивидуална 
корекционно-възпитателна работа с децата с оглед постигането на необходимия 
възпитателен ефект. В крайна сметка причините за честите бягства на децата са коренят 
в лошото качество на възпитателно-корекционния процес, в отношенията им с 
преподавателите, в окаяната материална база и липсата на достатъчно бюджетни 
средства за извънкласни занимания. Към това се добавя и недостига на компетентни и 
мотивирани специалисти, които да осъществяват необходимата психологическа и 
ресоциализационна дейност. В някои от СПИ (с. Лик, гр. Стралджа) бройката за 
психолог е съкратена или е вакантна, в други (с. Варненци) работи на граждански 
договор въпреки строгото дефиниране на обема и качеството на дейностите, които той 
трябва да осъществява (виж ПУДВУИСПИ, раздел III, чл. 49, чл. 50). Особено сериозен 
е проблемът с осигуряването на извънкласни дейности и занимания за момичетата, 
настанени във ВУИ с. Подем. При проведените интервюта с тях едно от най-честите 
оплаквания бе свързано с липсата на занимания, които да запълват свободното време. 
Момичетата съобщиха, че нямат какво друго да правят, освен да гледат Би-тв, а биха 
искали да имат по-широк спектър от смислени дейности. 
 
Дисциплина, поощрения и наказания 
 
В сравнение с всички общообразователни училища, ВУИ и СПИ имат по-разгърната 
дисциплинарна практика. Правилникът за прилагане на Закона за народната просвета 
съдържа обща регламентация на правата и задълженията на учениците. Тези от тях, 
настанени във ВУИ и СПИ имат и специфични права и задължения, включително и 
специфични награди и наказания. Отменените през 2006 г. правилници за ВУИ и за 
СПИ съдържаха изрична забрана за налагане на всякакви форми на физическо и 
психическо насилие, лишаване от храна и вода, лишаване от сън, носене на 
отличителни или неподходящи дрехи, ограничение за посещение от родители, 
настойници, роднини, приятели и лишаване от лична кореспонденция, телефонна 
връзка и колети. В новия ПУДВУИСПИ няма изрични забрани за налагане на 
конкретни санкции, което не е в интерес на правата на децата. Така напр. във ВУИ с. 
Подем мобилните телефони на момичетата се изземват въз основа само на устна 
заповед, а не на базата на законова процедура. За да бъдат избегнати произволни 
действия от страна на персонала на ВУИ и СПИ е необходимо прецизиране на 
дисциплинарните процедури, които по един или друг начин се прилагат и без 
нормативна регламентация. В конкретния случай изброяването на забранените вещи в 
нарочен списък и регламентирането на действията на персонала за недопускане на 
забранени вещи би могло да запълни нормативния вакуум и да даде гаранции срещу 
произволни действия.  
 



 29 

Вместо изрична забрана за налагане на санкции, новия ПУДВУИСПИ дава следните 
специфични права на учениците от ВУИ и СПИ: 

1.да бъдат поощрявани с предметни награди; 
2.да посещават културни събития и мероприятия; 
3.да бъде заличено или отменено наложеното им наказание по чл. 60; 
4.да имат лична кореспонденция и телефонна връзка22

 
. 

Новото в новия правилник е прецизирането на процедурата по налагане на наказания – 
такива могат да бъдат налагани само по предложение на педагогическия съвет, а 
учениците имат право да определят свои представители за участие в заседанията на 
педагогическия съвет при разглеждане на въпроси, свързани с поведението им, с 
наградите, наказанията, извънкласните дейности и др.23

1.задължаване да се извини на пострадалия; 

. 
 
Правилникът предвижда налагането на общо четири наказания конкретно за ВУИ и 
СПИ: 

2.задължаване да извърши определена работа в полза на училището; 
3.задължаване да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите 
възможности; 
4.лишаване от участие в представителни изяви на училището. 

По отношение на видовете наказания правилникът отбелязва сериозен регрес, 
доколкото в него са предвидени такива, включващи принудителен труд, каквито не 
бяха заложени дори в старите правилници за ВУИ и СПИ, в които допълнителните 
наказания за тези интернати бяха сведени до две: ”Ученик, който нарушава 
установения ред и режим в училището и с постъпките си умишлено вреди на 
интересите на другите ученици и служители във възпитателното училище-интернат, 
освен с предвидените в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета 
наказания се наказва и с: 1.  отмяна на награда, която не е ползвана; 2.  лишаване от 
представителни изяви на училището.”24 Поради това предвидените в т. 2 и т. 3 
наказания задават редица проблеми. На първо място те противоречат на Конституцията 
на Република България и на редица международно-правни документи, по които 
България е страна, каквито са Международния пакт за граждански и политически 
права, Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и конкретно 
Конвенцията относно премахването на принудителния труд, чл. 1 от която задължава 
държавите да премахнат и да не се възползват от каквато и да е форма на принудителен 
или насилствен труд, дори когато това се прави като средство за възпитание.25

В посетените ВУИ и СПИ през 2008 г. се установи разнообразна практика по налагане 
на наказания, която надвишаваше обема на санкциите, предвидени в ППЗНП и 
ПУДВУИСПИ. Както и по време на предходното изследване, възпитатели и учители от 
ВУИ и СПИ съобщаваха, че с намаляването на наказанията не може да се постигне 
необходимия възпитателен и превантивен ефект. Затова практическото им използване, 
дори когато това е необходимо, е ограничено. От друга страна наблюденията и 
интервютата с деца, настанени във ВУИ и СПИ показаха, че все пак се налагат 
наказания, които не са включени в подзаконовата уредба. Така например по време на 

   
 

                                                 
22  ПУДВУИСПИ, чл. 57 
23  ПУДВУИСПИ, чл. 59 
24  Чл. 36, ПВУИ (отм.); чл.31, ПСПИ (отм). 
25  Виж Конвенция 105, отнасяща се до премахване на принудителния труд, чл. 1, а. 
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посещение на БХК в СПИ гр. Стралджа на момче и момиче бе наложено наказание 
лишаване от храна – беше им е забранено да влязат в столовата за обяд поради това, че 
не влизат в час и саботират учебния процес. Подобно наказание нама как да бъде 
оправдано, още повече, че и двете деца бяха на възраст над 16 г., а както стана ясно по-
горе, задължителен характер има само училищното обучение до 16-годишна възраст. 
По думите на двете деца това не се случва за пръв път – за отказ да влязат в час са им 
били налагани и други наказания. Едно от наказанията, за които бе разказано в СПИ с. 
Стойките, бе самостоятелен престой в спалното помещение след вечеря, което по 
думите на директорката постига сериозен възпитателен ефект. Както бе установено и в 
предходни години когато трудът се използва като наказание, не се следва процедурата 
по налагането му, която би трябвало да е съобразена с изискванията на чл. 60, ал. 2 
ПУДВУИСПИ. Най-често такива наказания са почистване на тоалетни, миене на  пода 
в коридори или спалните помещения. В други случаи са по-безобидни - свързани са с 
подреждане на гардеробче с личните вещи, оборка на район или почистване на трева от 
тротоара. Във ВУИ с. Подем едно от наказанията на провинили се момичета бе 
дежурство на “гюмчетата” и отделно полагане на труд по почистване на септичната 
яма, разположена зад общежитието. Тези наказания очевидно не бяха резултат от 
натрупване на педагогически опит, а от обстоятелството, че  в интерната няма 
изградена канализационна система и все някой трябва да изгребва натрупаните 
нечистотии. Поради това този труд освен че е изключително тежък, се възприема от 
момичетата като нечовешки и унизителен и по никакъв начин не изгражда позитивна 
нагласа към труда.  
 
За да не стига до произвол при констатирането на нарушения и налагането на наказания 
е необходимо дисциплинарната практика във ВУИ и СПИ да бъде прецизирана като се 
изгради система за налагане на конкретни наказания за конкретни нарушения. Опит за 
изграждане на такава система бе направен във ВУИ гр. Ракитово, където още през 2005 
г. във фоайето на училището бе изложен списък, в който подробно бяха изложени 
видовете нарушения, наказанията и поощренията. От анализа на тази практика стана 
ясно, че най-въздействаща санкция е лишаването от домашен отпуск. Ефективни мерки 
тогава бяха и лишаването от предишна награда и отнемането на определен брой дни от 
отпуска.  
 
При посещенията на ВУИ и СПИ през 2008 г. не бе съобщено за груби посегателства 
върху настанените деца. Въпреки това във ВУИ с. Подем момичета разказаха за случаи 
на обидно отношение, за бутане и нанасяне на единични шамари на провинили се 
момичета от един от възпитателите. Това още веднъж извежда на преден план 
необходимостта да се напомня на персонала на ВУИ и СПИ да се въздържа от вербална 
агресия, обидни и унижаващи квалификации и употреба на физическа сила.  
 
Не на последно място при посещенията на СПИ и ВУИ БХК установи отделни случаи 
на сбивания между възпитаниците и размяна на обидни и унижаващи квалификации, 
което изисква използването на превантивни мерки за недопускане на физическо, 
сексуално и психическо насилие между възпитаниците на ВУИ и СПИ. 
  
Инспекции 
 
Осъществяването на ефективен надзор върху всички аспекти на живота в СПИ и ВУИ в 
най –голяма степен създава условия за превенция срещу груби посегателства на 
правата на децата. За съжаление надзорът върху тези институции не се осъществява в 
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необходимия обем и качество. Така напр. Регионалните инспекторати би трябвало да 
имат нужната методика за оценка на качеството на обучението, което, както стана ясно 
по-горе, има сериозна необходимост от оптимизиране. Обект на надзор би трябвало да 
бъдат и процедурата по настаняване, възпитателния процес, битовите условия, 
поддържането на хигиената, изхранването на възпитаниците и др. По същия начин 
дисциплинарните действия и практики и обхвата и качеството на медицинското 
обслужване би следвало да бъдат редовно мониторирани.  
 
Затрудненията пред инспектирането на ВУИ и СПИ произтичат от отдалечеността им 
от големите населени места и лошата транспортна инфраструктура. С изключение на 
РИМОН, осъществяващите надзор институции – МОН, отделите за закрила на детето, 
инспекторатите на ХЕИ, ПАБ, ИДПС от региони, откъдето в интернатите се настаняват 
деца, не извършват периодични проверки в тези институции. Още по-редки са 
посещенията на Инспекция по труда и представители на централната и местните 
КБППМН. Когато прокурори посещават ВУИ, те участват в някои от Педагогическите 
съвети, а не осъществяват конституционния надзор за законност.  
 
Проверките от РИМОН са свързани с воденето на учебната документация, броя на 
учениците по класове и групи и учебно–възпитателния процес. Една от основните 
констатации на инспекторите е разминаването между броя на децата, които се водят по 
документи и реално присъстващите в интерната. Най-често инспекциите приключват с 
препоръки по отношение на образователния процес и воденето на задължителната 
учебна документация.  
 
Инспекциите във ВУИ и СПИ би трябвало да се извършват периодично, а не 
кампанийно. Те трябва да приключват с писмени препоръки, изпълнението на които 
трябва да бъде проследявано. Типичен пример за кампанийно организирани инспекции 
е масираната проверка от страна на РИМОН, МВР и прокуратурата на СПИ с. Стойките 
от пролетта на 2008 г. Констатациите на РП – гр. Смолян са свързани с редица 
нарушения на процедурата по настаняване, липсата на документи и неспазването на 
профила на институцията при настаняване на деца със специални здравни и 
образователни потребности. Общите констатации за дейността на СПИ с. Стойките, 
които са изложени в Прессъобщение на ОП – Смолян от 24. 04 2008 г. безспорно са 
актуални и за всички останали СПИ в страната. Единствената разлика в сравнение с 
другите СПИ съгласно т. 4 от прессъобщението е, че ...”интернатът се намира във 
формиращо се курортно селище с международен характер и проявите от страна на 
възпитаниците на интерната, несъвместими с обществения ред и норми на 
поведение, не допринасят за добрия облик на региона.” Кампанията по констатирането 
на нередности продължава с проверка от страна на Областна дирекция “Полиция” – 
Смолян. В писмо на началника на РПУ Смолян до директора на СПИ от 11. 06. 2008 г. 
се визират нарушения, свързани с учебния процес и редовните бягства на децата от 
интерната. В края на писмото началникът на РПУ констатира, че “....ефектът от 
съществуването на СПИ в този си вид е нулев. За да има положителен резултат от 
престоя на децата в тях е необходимо да се промени статута им. СПИ трябва да 
станат привлекателно място, където децата могат да се поправят, а не да ги 
настаняваме там, само за да се “освободим” от тях.”   

 
В крайна сметка кампанията срещу СПИ с. Стойките приключва със Заповед № РД-14-
374 от 28 юли 2008 г. на министъра но образованието и науката, с която той закрива 
интерната. Мотивите за закриването, изложени в заповедта, са общо три: 
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1.Обучение на ученици в слети класове в I – IV клас и VII – VIII клас; 
2.Неефективна корекционно-възпитателна работа; 
3.Остаряла и амортизирана материална база, изискваща пълно преустройство и 
неотложен ремонт при неоправдано големи разходи.  

 
Всеки, който е наясно с общото положение в СПИ с. Стойките и в останалите четири 
СПИ в страната, би си дал сметка, че мотивите за закриване на тази институция дори в 
по-голяма степен са меродавни за останалите четири СПИ. Очевидно нечии сериозни 
интереси към имотите на СПИ с. Стойките, разположени, както стана ясно, във 
“...формиращо се курортно селище с международен характер” , са в основата на 
кампанията от инспекции, които в крайна сметка постигат желаната цел, въпреки 
основния принцип за висшите интереси на детето, залегнал в международните и местни 
стандарти.  
 
ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: Благодаря, а сега ще преминем към поредната 
презентация. 
 

ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА С ОТКЛОНЯВАЩО СЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ОТ  8  ДО  17 ГОДИНИ – ЧАСТ I26

                                                 
26  Изследването е резултат от работата по едногодишен проект на БХК, финансиран от 
Институт “Отворено общество” - Будапеща за изследване на правата на малолетните и непълнолетните 
лица, настанени във възпитателни училища-интернати и социално педагогически интернати. 

 

(Любомир Стойчев) 

I част: Комисиите за борба с противообществени прояви на малолетни и 
непълнолетни 

ЛЮБОМИР СТОЙЧЕВ: В първата част на моето изложение ще се спра на една от 
институциите, които се занимават с деца с отклоняващо се поведение – местните 
комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, а във 
втората част - ВУИ и СПИ. Необходимо е да уточня, че тези институции не изчерпват 
цялата система от институции. 

Източник на данните са статистическите листове на Националния статистически 
институт (НСИ), които се попълват от всички комисии. Анализирам данни от новото 
хилядолетие, основно динамиката на процесите и приложението на възпитателните 
мерки. Освен националния анализ на работата на комисиите, ще представя и 
регионален такъв. Данните, представени в това изследване са изчерпателни. 
Необходимо е да отбележа, че качеството им за 2005 и 2006 година се влошава 
чувствително. Това показва, че работата на местните комисии по отношение на 
отчетността и респективно качеството на обработените данни за периода не е 
оптимално.  

 

 



 33 

 

 

 

 

 

Тенденции при налагането на възпитателни мерки 

Фиг. 1 Наложени възпитателни мерки на 100 хил. души от населението на възраст 
8-17 г. (2000-2006)  
Източник: по данни на НСИ 

На фигура 1 са показани три криви – за динамиката на наложените мерки на децата 
между 8 и 17 години за периода 2000 – 2007 година. Най-горната крива представлява 
общия брой мерки; втората – мерки за извършени престъпления; третата – мерки за 
извършени противообществени прояви. Горните две криви си приличат по форма, но 
най-долната е доста по-различна. Направеният корелационен анализ показа, че има 
висок статистически значим коефициент на корелация между наложените мерки за 
извършени престъпления и всички наложени мерки. Това означава, че практически 
цялостната работа на местните комисии е детерминирана основно с налагането на 
мерки за извършени престъпления. 

Коефициентите на фигура 1 са представени на 100 хиляди души от населението на 
възраст, на които може да им бъдат налагани мерки. Необходимостта произтича от 
структурните и възрастови промени на населението в страната през разглеждания 
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период. По този начин се осигурява възможност за сравнимост между отделните 
години. Единствената област в България, която има население 100 хиляди души между 
8 и 17 години, е София-град.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 2 Средногодишно население на възраст 8-17 години (2000-2007)  
Източник: по данни на НСИ 

Интересни са тенденциите на населението на възраст между 8 и 17 години на България 
от 2000 до 2007 година, представени на фигура 2. Към 2000 година е имало повече от 1 
млн. деца на съответната възраст. Редукцията през периода е сериозна. Това е и един от 
важните фактори, който води до намаляване на броя на институциите за работа с деца 
(важи не само за училищата и специалните училища). Броят на децата намалява, което 
ги превръща във все по-голяма ценност. Това несъмнено ще се отрази на всички 
институции, свързани с тях – местни комисии, ВУИ, СПИ и пр. 

Представените тенденции показват, че въпреки константното намаляване броя на 
потенциалните лица, на които могат да бъдат наложени възпитателни мерки, местните 
комисии увеличават броя на наложените мерки. Прави впечатление, че значителна част 
от тези мерки се налагат за извършени престъпления и почти 3 пъти по-малко за 
извършени противообществени прояви. 

Средногодишно население на възраст 8-17 години
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Структура на наложените възпитателни мерки според честотата на тяхното 
прилагане 

Прилагането на мерките е представено в таблици 1, 2, 3 и 4. Колкото по-често е 
прилагана дадена мярка, тя е толкова по-високо в класирането, отразено в таблиците, и 
обратното. Повече от 50 % от мерките, които са налагани, се състоят в изговаряне на 
думи. Доколко това може да е ефективна практика е трудно да се прецени. Но 
теоретично знаем, че активното включване в дейности, терапии, програми и прочие е 
много по-ефективно от формалните вербални предупреждения.  

Оценка за ефективност (макар и предимно с ориентировъчен характер) може да са 
данните за регистрираната престъпност сред малолетните и непълнолетните за 
продължителен период от време. Поради промените методиките на регистрация не съм 
в състояние да кажа дали сега има нарастваща криминална активност сред малолетните 
и непълнолетните в дългосрочен план. Към момента не е възможно и да се прецени 
дали налагането на възпитателни мерки по чл. 13 от ЗБППМН влияе по един или друг 
начин на криминалната активност на възрастовата група, която дискутираме. 

Няма да се спирам повече на представеното в таблиците по отношение на наложените 
мерки за противообществените прояви и извършени престъпления. Всеки, който желае 
може да ги разгледа подробно.  

Необходимо е едно малко допълнение провокирано от моите срещи с директори на 
ВУИ, които са поставяли следния проблем: много наказваме децата, пък нищо не се 
прави по отношение на родителите. Таблица 4 дава отговор на въпроса. През периода 
2002 – 2006 г. наложените мерки са четири на брой – глоба, предупреждение, 
задължаване да посещават беседи и консултации и пр. Съвсем очаквано за мен 78 % от 
наложените мерки на родители са “предупреждение”. Броят на наложените глоби е 7 %, 
а участието на родители в беседи и консултации е 10 %. Едва ли се нуждае от коментар, 
че средно за разглеждания период са налагани по 651 мерки по чл. 15 от ЗБППМН. 
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Т а б л и ц а  1 

Рангова скала според средната честота на прилагане на мерките по чл. 13 от 
ЗБППМН за на година периода 2000 – 2006 г. 

Ранг 
Вид мярка по Закона за борба с 

противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни 

Брой 
наложени 

мерки 
(абсолютни 
стойности)  

Брой 
наложени 

мерки 
средно на 

година 

Дял на 
средногодишно 

налаганите 
мерки спрямо 

всички 
средногодишно 

наложени 
мерки (в %) 

Брой 
години, 

през които 
мярката е 
прилагана  

1.  Предупреждение 20722 2960 30.05 7 

2.  Мъмрене* 6391 1598 16.22 4 

3.  
Поставяне под възпитателен надзор на 
родителите или на лицата, които ги 
заместват за полагане на засилени грижи 

 

10361 

 

1480 

 

15.03 

 

7 

4.  Поставяне под възпитателен надзор на 
обществен възпитател 9204 1315 13.35 7 

5.  Задължаване да участва в консултации, 
обучения и програми 6391 440 4.47 3 

6.  Предупреждаване за настаняване във ВУИ 
с изпитателен срок до 6 месеца 2959 423 4.29 7 

7.  Настаняване във ВУИ 2594 371 3.77 7 

8.  Настаняване в социално педагогически 
интернат 2250 321 3.26 7 

9.  Задължаване да се извини на пострадалия 1442 206 2.09 7 

10. 
Задължаване на непълнолетния да 
извърши определена работа в полза на 
обществото 

1391 199 2.02 7 

11. Забрана за срещи и контакти с определени 
лица** 568 189 1.92 3 

12.  Забрана да посещава определени места и 
заведения** 436 145 1.47 3 

13.  Забрана да напуска настоящия си адрес** 215 72 0.73 3 

14.  Задължаване на непълнолетния със свой 
труд да отстрани причинената вреда 469 67 0.68 7 

15.  Поставяне под възпитателен надзор на 
трудов колектив* 254 64 0.65 4 

Общо 65647 . 100.00 . 

Заб. Означените с * мерки са отпаднали през 2004 година, а тези означени с ** са 
нововъведени мерки през същата година. 

Източник: по данни на НСИ 
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Т а б л и ц а  2 
 
Рангова скала според средната честота на прилагане на мерките по чл. 13 от ЗБППМН 
за противообществени прояви на година за периода 2000 – 2006 година 

Ранг 
Вид мярка по Закона за борба с 

противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни 

Брой 
наложени 

мерки 
(абсолютни 
стойности)  

Брой 
наложени 

мерки 
средно на 

година 

Дял на 
средногодишно 

налаганите 
мерки спрямо 

всички 
средногодишно 

наложени 
мерки (в %) 

Брой 
години, 

през които 
мярката е 
прилагана  

1.  Предупреждение 4396 628 26.75 7 

2.  Мъмрене* 1673 418 17.80 4 

3.  Поставяне под възпитателен надзор на 
обществен възпитател 2305 329 14.01 7 

4.  
Поставяне под възпитателен надзор на 
родителите или на лицата, които ги 
заместват за полагане на засилени грижи 

2055 294 12.52 7 

5.  Настаняване в социално педагогически 
интернат 1315 188 8.01 7 

6.  Задължаване да участва в консултации, 
обучения и програми 396 132 5.62 3 

7.  Предупреждаване за настаняване във ВУИ 
с изпитателен срок до 6 месеца 880 126 5.37 7 

8.  Настаняване във ВУИ 333 48 2.04 7 

9.  Задължаване да се извини на пострадалия 298 43 1.83 7 

10. Забрана да посещава определени места и 
заведения** 108 36 1.53 3 

11. Забрана за срещи и контакти с определени 
лица** 90 30 1.28 3 

12.  
Задължаване на непълнолетния да 
извърши определена работа в полза на 
обществото 

195 28 1.19 7 

13.  Забрана да напуска настоящия си адрес** 69 23 0.98 3 

14.  Задължаване на непълнолетния със свой 
труд да отстрани причинената вреда 107 15 0.64 7 

15.  Поставяне под възпитателен надзор на 
трудов колектив* 39 10 0.43 4 

Общо 65647 . 100.00 . 

Заб. Означените с * мерки са отпаднали през 2004 година, а тези означени с ** са 
нововъведени мерки през същата година. 

Източник: по данни на НСИ 
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Т а б л и ц а  3 
 
Рангова скала според средната честота на прилагане на мерките по чл. 13 от ЗБППМН 
за извършени престъпления на година за периода 2000 – 2006 г. 

Ранг 
ВИД МЯРКА по Закона за борба с 
противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 

Брой 
наложени 

мерки 
(абсолютни 
стойности)  

Брой 
наложени 

мерки 
средно на 

година 

Дял на 
средногодишно 

налаганите 
мерки спрямо 

всички 
средногодишно 

наложени 
мерки (в %) 

Брой 
години, 

през които 
мярката е 
прилагана  

1.  Предупреждение 16326 2332 31.08 7 

2.  
Поставяне под възпитателен надзор на 
родителите или на лицата, които ги 
заместват за полагане на засилени грижи 

8306 1187 15.82 7 

3.  Мъмрене* 4718 1180 15.72 4 

4.  Поставяне под възпитателен надзор на 
обществен възпитател 6899 986 13.14 7 

5.  Настаняване във ВУИ 2261 323 4.3 7 

6.  Задължаване да участва в консултации, 
обучения и програми 923 308 4.1 3 

7.  Предупреждаване за настаняване във ВУИ 
с изпитателен срок до 6 месеца 2079 297 3.96 7 

8.  
Задължаване на непълнолетния да 
извърши определена работа в полза на 
обществото 

1196 171 2.28 7 

9.  Задължаване да се извини на пострадалия 1144 163 2.17 7 

10. Забрана за срещи и контакти с определени 
лица** 478 159 2.12 3 

11. Настаняване в социално педагогически 
интернат 935 134 1.79 7 

12.  Забрана да посещава определени места и 
заведения** 328 109 1.45 3 

13.  Поставяне под възпитателен надзор на 
трудов колектив* 215 54 0.72 4 

14.  Задължаване на непълнолетния със свой 
труд да отстрани причинената вреда 362 52 0.69 7 

15.  Забрана да напуска настоящия си адрес** 146 49 0.65 3 

Общо 65647 . 100.00 . 

Заб. Означените с * мерки са отпаднали през 2004 година, а тези означени с ** са 
нововъведени мерки през същата година. 

Източник: по данни на НСИ 
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Т а б л и ц а  4 
 
Рангова скала според средната честота на година на прилагане на мерките по чл. 
15 от ЗБППМН за периода 2002 – 2006 г. 

Ранг 
Вид мярка по Закона за борба с 

противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни 

Брой 
наложени 

мерки 
(абсолютни 
стойности)  

Брой 
наложени 

мерки 
средно на 

година 

Дял на  
средногодишно 

налаганите 
мерки спрямо 

всички 
средногодишно 

наложени 
мерки (в %) 

Брой 
години, 

през които 
мярката е 
прилагана  

1.  Предупреждение 2536 507 78 5 

2.  Задължаване да посещават беседи и 
консултации 320 64 10 5 

3. Глоба от 50 до 1000 лева 233 47 7 5 

4.  Замяна глобата с безвъзмезден труд 
/чл.15 ал.3 от ЗБППМН/ 155 31 5 5 

Общо 3253 651 100.00 . 

         
Източник: по данни на НСИ 

Средностатистическата местна комисия за борба с противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни 

На базата на данни за петгодишния период 2002 – 2006 година, изчислих показатели за 
дейността на една средностатистическа местна комисия. На практика и по дефиниция 
такава комисия не съществува. Разработването й се прави с изследователска цел. 
Основните функции и ползи от едната такава средностатистическа местна комисия са: 
залагане и изчисляване на бюджети, ориентир за добри практики и прочие. Най-
полезно е в случаите когато показателите от дейността и работата на комисиите са 
разпределени нормално, но в случая у нас тя не е.  

Една местна комисия се състои от 7 до 15 членове. Според НСИ 270 комисии на местно 
ниво отчитат дейност по статистически лист. За 7 години те са наложили 65 647 мерки. 
Това са средно по 9378 мерки на година. За 2007 г. мерките са малко повече. Средно за 
година една комисия налага 35 възпитателни мерки. За разглеждания период от тези 
мерки 11 са предупреждение, 6 са мъмрене (отпаднала през 2004 г.), 5 са поставяне под 
възпитателен надзор на родителите, 5 поставяне под възпитателен надзор на обществен 
възпитател, 2 участие в консултации и учебни програми, 2 предупреждения за 
настаняване във ВУИ, 1 настаняване във ВУИ и 1 настаняване в СПИ и др. От всички 
останали мерки на чл. 13 от ЗБППМН средностатистическата местна комисия налага 2. 
Прави впечатление и буди въпроси, че мъмренето въпреки, че е една от най-
използваните мерки отпада, а след това използването му се трансформира в 
предупреждения вместо в по-новите и актуални мерки като консултации, участие в 
програми и терапии и прочие. Очевидно липсват възможности на местните комисии, 
особено на тези извън София и големите градове, да насочат децата към необходимите 
социални и други услуги. 
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По отношение на мерките спрямо родителите – една комисия налага средно по две 
мерки годишно. Има стотици комисии, които изобщо не налагат мерки, някои налагат 
малко повече. Съотношението между наложени мерки на деца и наложени мерки на 
родители е приблизително 18:1, тоест 18 пъти повече се налагат мерки на децата, 
отколкото на техните родители. Изниква въпросът дали това е най-добрата грижа за 
децата и правилното съотношение? 

Средностатистическата комисия основно се занимава с казуси, които се отчитат като 
престъпления. Въпреки, че са комисии за противообществени прояви, реално 
погледнато те са спомагателен орган на другите органи, които не се занимават с 
противообществени прояви, а с престъпления. Местните комисии изместват своя 
акцент на работа от противообществените прояви към престъпленията. Съотношението 
на мерките наложени за престъпления към мерките наложени за противообществени 
прояви е 77:23. 

Заслужава внимание и чл. 13, ал. 2, който предоставя възможност на комисиите да 
налагат повече от една мярка. Ако едно лице е извършило някакви деяния или 
противообществени прояви, съвсем спокойно би могло да се налага комплекс от мерки. 
Това обаче не се прави често. Съотношението на извършители към наложени мерки 
през периода е 1:1.18, иначе казано на 100 извършителя се налагат 118 мерки. Въпреки 
че законът дава възможност, местните комисии не се възползват активно от нея. 

Налагане на мерките по чл. 13 от ЗБППМН по причини 

Противообществената проява няма точна дефиниция и може да се каже, че е разтегливо 
понятие. Все пак НСИ дава отговор по същество на въпроса какво конкретно се разбира 
под противообществена проява, а именно регистрираните като такава проява деяния. С 
две думи, говорим за: бягство от дома, скитничество, употреба на алкохол, употреба на 
наркотични вещества, проституиране, хомосексуализъм, бягство от училище и просия. 
Всъщност това са и причините за налагане на мерки по чл. 13 от ЗБППМН. 

Отчетените престъпления по НК, за които са наложени мерки от местните комисии, са 
убийство, телесна повреда, блудство, изнасилване, грабеж, кражба, противозаконно 
отнемане на МПС, хулиганство (вкл. футболно) и престъпления, свързани с 
наркотиците. 

Резултатите по причини са подробно представени в таблица 5 по-долу.
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Т а б л и ц а  5 
 
Наложени мерки по причини за противообществени прояви през периода 2002 – 2006 г.  
 

Малолетни и 
непълнолетни (8–17 

годишни) с наложени 
мерки за 

 
 

година ОБЩО 
за 

периода 

СРЕДНО 
на 

година 

% от 
всички 
лица с 
мерки 2002 2003 2004 2005 2006 

извършени 
противообществени 

прояви 

НЕПОСОЧЕНО 0 89 197 166 308 760 190* 1.94 
Бягство от ВУИ 17 26 14 9 0 66 13.2 0.17 
Бягство от СПИ 80 105 61 40 0 286 57.2 0.73 
Бягство от дома (от вкъщи) 246 264 227 275 352 1364 272.8 3.48 
Скитничество 264 202 132 96 102 972 194.4 2.48 Просия 82 49 45 
Употреба на наркотични вещества 92 77 114 130 122 535 107 1.37 
Проституиране 57 61 73 56 59 318 63.6 0.81 Хомосексуализъм 11 1 
Бягство от училище . 248 319 216 264 1047 261.75 2.67 
Употреба на алкохол 66 . 72 71 66 275 68.75 0.7 
Други (хулиганство вкл футболно) 979 869 636 730 . 3214 803.5 8.21 
ОБЩО противообществени 
прояви 1812 1941 1927 1838 1319 8837 1767.4 22.57 
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 Убийство 2 1 3 1 0 7 1.4 0.02 
 Tелесна повреда 121 142 170 246 333 1012 202.4 2.58 
 Блудство 58 38 50 38 74 258 51.6 0.66 
 Изнасилване (довършено и опит) 9 12 6 3 16 46 9.2 0.12 
 Грабеж                                          149 205 183 179 133 849 169.8 2.17 
 Кражба - общо                                   3954 4375 4239 4708 4428 21704 4340.8 55.44 
 в това число:     .    
 Взломна 1921 1946 1968 2147 2098 10080 2016 25.75 
 Джебчийска 791 924 880 910 557 4062 812.4 10.38 
 Противозаконно отнемане на МПС 74 160 114 94 75 517 103.4 1.32 
 Хулиганство (вкл.футболно) 502 600 324 324 825 2575 515 6.58 

 Престъпления, свързани с наркотични 
вещества . 36 29 48 88 201 50.25 0.51 

 Други 417 477 726 707 816 3143 628.6 8.03 
 ОБЩО престъпления 5286 6046 5844 6348 6788 30312 6062.4 77.43 

 ОБЩО 7098 7987 7771 8186 8107 39149 7829.8 100 



 

 

Наложените мерки за извършени противообществени прояви (бягство от СПИ, 
бягство от ВУИ, бягство от дома и т.н.) са 22,57 % от всички наложени мерки. 
Тези за извършени престъпления са 77,43%, сред които доминират такива 
наложени за кражби – 55,44 %. Броят на тежките престъпления като убийство, 
телесна повреда, блудство, изнасилване и грабеж е значително по-малък. Всичко 
това подсказва къде следва да са акцентите в криминалната политиката у нас, а 
именно тя трябва да бъде насочена към причините за кражбите и грабежите. 
Разумна изглежда такава политиката на институциите, в частност на комисиите за 
борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, която да 
развива дейности по предотвратяване на причините, а не акцентът да е 
предприемане на мерки впоследствие (което се прави основно в момента). 

Регионален разрез на наложените мерки по чл. 13 от ЗБППМН 

За всяка област според административното деление на Република България са 
дадени данни по колко мерки се налагат на година от всички комисии в областта. 
Данните са представени на 100 хил. души от населението, фигура 3. Те са за 
петгодишен период, тоест не представляват само едногодишна моментна снимка, 
а съдържат и елемент на динамика и отразяват един по-продължителен процес. 
Вижда се как области като Габрово, Търговище и Видин работят много активно и 
налагат значително повече мерки от други градове, а градове като Пловдив, 
София и Перник изостават на опашката.  

 
Фиг. 3 Наложени възпитателни мерки на 100 хил. души от населението на 
възраст 8-17 г. по области (2002-2006) 
Средно за страната 1049, стандартно отклонение 370.  
Източник: по данни на НСИ 
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Т а б л и ц а 6 
Рангове на според броя на лицата на 100 хил. души от населението на 
възраст 8 – 17 години с наложени мерки на година от МКБППМН за периода 
2002–2006 г. 

Рангова позиция  ОБЛАСТ 

Средно лица за  
година с наложени 
мерки  на 100 хил. 
души  на възраст 8 

– 17 за периода 

Общ брой лица с 
наложени мерки 

(абсолютни 
стойности) за 

периода 

Отклонение от 
средния брой лица 
с наложени мерки 
за дадена област от 
средния за страната  

1.  СОФИЯ 2051 1145 +1002 

2.  РУСЕ 1622 2251 +573 

3.  ГАБРОВО 1604 1096 +555 

4.  ВИДИН 1463 893 +414 

5.  СМОЛЯН 1407 1163 +358 

6.  ТЪРГОВИЩЕ 1405 1230 +356 

7.  ВРАЦА 1213 1529 +164 

8.  ЛОВЕЧ 1208 1096 +159 

9.  ДОБРИЧ 1171 1457 +122 

10. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1105 1618 +56 

11. РАЗГРАД 1078 1001 +29 

12.  СЛИВЕН 1070 1524 +21 

13.  ЯМБОЛ  1053 910 +4 

14.  ШУМЕН 1047 1308 -2 

15.  ПЛЕВЕН 1029 1810 -20 

16. СИЛИСТРА 1019 842 -30 

17. МОНТАНА 1018 972 -31 

18. СТАРА ЗАГОРА 930 1930 -119 

19. ХАСКОВО 898 1375 -151 

20. ВАРНА  861 2152 -188 

21. КЮСТЕНДИЛ 805 660 -244 

22. БУРГАС  779 1928 -270 

23. КЪРДЖАЛИ 777 851 -272 

24. ПАЗАРДЖИК  718 1382 -331 

25. БЛАГОЕВГРАД 698 1506 -351 

26. ПЕРНИК  621 432 -428 

27. ПЛОВДИВ 525 2010 -524 

28. СОФИЯ - ГРАД 203 3078 -846 

Средно за страната 1049 1398 . 

Стандартно отклонение от средната 370 553 . 
        
Източник: по данни на НСИ 
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Данните са на 100 хиляди души за да може да бъде сравнена работата на местните 
комисии по области, а както по-горе споменах единствено София-град има 
население на възраст 8-17 години по-голямо от 100 хиляди души. Поради същата 
причина повечето от числата в колона 4 на таблица 6 са по-малки от тези в колона 
3. На базата на фигура 3 и таблица 6 може да се видят лидерите в страната. При 
областите това са София-област, Русе и Габрово. На опашката са Пловдив и 
София-град. 
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Фиг. 4 Наложени възпитателни мерки на 100 хил. души от населението на 
възраст 8-17 г. по области и по брой местни комисии (2002-2006) 

Фигура 4 допълва горните данни с това, че освен населението по области се 
отчита анализа и броя на местните комисии по области. Класирането по рангови 
позиции се променя леко и лидер при тази ситуация става Габрово. На комисия в 
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Ямбол 211

Малолетни и непълнолетни с наложени възпитателни мерки средно на година, средно на комисия, по области (2002 - 2006)

Източник: по данни на НСИ

Лица на 100 хил души от населението 
на възраст 14-17 години с наложени 
възпитателни мерки за периода 2002 
– 2006 година средно на комисия, по 
области
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София се падат по 11 случая с наложени мерки на година, а в Габрово – по 401. 
Причината обаче едва ли е, че криминалната активност в Габрово е много по-
висока.  

Налага се извода: практиките съществено се различават по интензивност в 
различните области; въпросът е защо са толкова различни. Очакваният вариант 
при представените изчисления по-горе е повечето от комисиите да работят 
сходно, като има съвсем малки крайни изключения – 5-10 % да се отклоняват 
съществено от общата практика, ако това не е свързано с висока криминалната 
активност в региона. Въпреки това София и Пловдив (като изключим летните 
месеци по Черноморието), които са криминално най-активните градове, са на 
опашката, а Габрово и Търговище са лидерите, въпреки че там криминалната 
ситуация според специалистите е далеч по-лека. 

Местните комисии за борба с противообществените прояви през 2007 година   

Данните за 2007 година са съвсем скоро обработени. Целта е да се види дали има 
някакви съществени промени в работата на комисиите след влизането на 
България в ЕС. Съществени такива не бяха установени.  

Наложени са мерки на 7492 деца, приблизително колкото и в предишни години. 
Увеличението едва ли се дължи на някаква прекомерна работа, а по-скоро на 
случайни фактори. С наложени мерки за противообществени прояви са 1364 деца, 
а 6128 са с такива за престъпления. Малолетни са 2329 деца, 5163 са 
непълнолетни. 

През 2007 г. са наложени 9635 възпитателни мерки, което е повече от средното за 
предходния период, който разгледахме, но нарастването не съществено; 
наложените мерки за противообществени прояви са 1795, а 7840 са за извършени 
престъпления. Най-използваната мярка е предупреждението – 3856 срещу 2960 за 
предишния период. Наблюдава се поредният аргумент, че отпадането на мярката 
“мъмрене” се е трансформирало в съществена степен в обичайно налаганото 
“предупреждение”.  

Има статистическа информация за наложени възпитателни мерки по етнически 
групи: 49 % - на българи; 42 % - на роми; 8 % - турска етническа самоличност; и 1 
% - други. Данните са на принципа на самоопределението. Ромите са доста добре 
“представени”. Дали е по социални причини, дали е по криминални причини, 
дали по съвкупност от тези две причини или по дискриминационни причини – 
това не може да се стане ясно от данните. 

По отношение условията, при които са живеели децата, се вижда, че огромната 
част от тях – 59 %, имат по двама родители и са живеели при тях; 28 % са 
живеели или при майката, или при бащата, тоест при един родител; в общежитие 
или интернат са живели само 4 %, а 1 % са живели на квартира. Два процента са 
живели на улицата или в приют. Основната част от децата идват от семействата.  

Статистическите данни по образование показват интересна структура като се 
вземе предвид, че мерки се налагат на деца на възраст между 8 и 17 години. 
Според данните на НСИ 4 % имат средно образование. Интересното е, че при 
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дванайсет класно образование каквото имаме в България и начална училищна 
възраст 6 или 7 години очакваната възраст за завършване на образование е 18 или 
19 години. На тази възраст според ЗБППМН мерки на лица не следва да се 
налагат. Остава обяснението, че може би има немалко деца с отклоняващо се 
поведение, тръгнали на училище на 5 години.  

Някои изводи и обобщения 

Проведеното изследване показа доста елементи от работата на местните комисии 
за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Няма как да 
се пропуснат следните няколко особености, които разбира се далеч не изчерпват и 
малка част от необходимото да се каже по въпроса в един по-широк формат:    

Нарастването на броя на наложените наказателни мерки спрямо 
намаляването на населението на възраст между 8 и 17 години през 
разглеждания период поставя съществени въпроси: 

oНа какво се дължи това нарастване, обективни социо-криминални 
причини или такива вътрешни за институцията? 

oКато се има предвид, че по-голямата част от мерките се налагат на 
лица от малцинствени групи (през 2007 51 % от мерките са наложени 
на деца от малцинствата), а те имат различни семейни модели и такива 
на възпроизводство (т.е. по-висока раждаемост, повече деца в 
домакинството и т.н.), коректно е да се постави хипотезата дали в 
работата си институцията дискриминира по етническа принадлежност? 

Структурата според броя на честотата на прилагане на отделните мерки 
показва изключително предпочитание от страна на комисиите да налагат на 
мерки с предупредителен характер. Реално не се наблюдават резултати, които 
да оправдават това предпочитание. 

Недостатъчно често се прилагат мерки в комплекс, а се залага предимно на 
една мярка. 

Мерките в чл.13 от ЗБППМН изглеждат на съвременните млади хора като от 
друго време както като съдържание, така и като процедура. Липсват такива, 
които да въвеждат практики от възстановителното правосъдие като например 
медиационния способ. 

Арсеналът от мерки, с които разполагат е сравнително беден и не изглежда 
много адекватен на обществените реалности на XXI век, да не говорим за цели 
като превенцията, правата на жертвите, интереса на детето и не на последно 
място: разумната цена, която обществото е в състояние да плаща за 
количество качествено свършена работа.  

Много висок е и броя на отчитащите дейност пред НСИ местни комисии. 
Изглежда неадекватно в страна като България със застаряващо население (и 
много нисък относителен дял на децата) по-малко от 8 милиона души да 
функционират 270 комисии, а в Англия и Уелс с население малко под 54 
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милиона да функционират 156 местни екипи за младежко правосъдие 
(доколкото може изобщо да се счита, че те са аналози на българските местни 
комисии). 

Практиките от гледна точка на интензивността по налагане на възпитателни 
мерки по чл. 13 от ЗБППМН съществено се различават в отделните области, за 
което не могат да се отчетат други причини освен вътрешни за институцията. 
Това всъщност е и показател за качеството на ЗБППМН и липсата на 
синхронизирани практики. 

Броят и характерът на наложените мерки на родители на деца извършили 
престъпления или противообществени прояви също е твърде нисък.  

ДИСКУСИЯ 

АНГЕЛИНА ДИЧЕВА (гл. редактор на сп. “Обществено възпитание”): Има 
подмяна на понятията. Понятието “наказание” подменя понятието “възпитание”. 
Дори когато се говори за възпитателни мерки, понятието “възпитание” не се 
употребява, а се говори за мерки за борба срещу противообществени прояви. 

Говорим за затворена система от заведения в страната на деца, лишени от 
свобода. Звучи страшно! Можем да говорим за места за специално възпитание и 
образование. Тази подмяна на понятията има голямо значение – както за нас, така 
и за представянето ни в Европа. 

КРАСИМИР КЪНЕВ: Водим този спор от много години с много хора в 
България. Ще ви кажа какви са съображенията, за да преценим, че това 
действително е система на лишаване от свобода. Там децата са настанени не 
доброволно, а против волята им. Когато избягат от тази система, те се обявяват за 
издирване. Когато ги заловят, ги пращат обратно и много често им биват налагани 
санкции за това, че са избягали. 

АНГЕЛИНА ДИЧЕВА: Познавам системата, но защо наказанието подменя 
възпитанието? 

КРАСИМИР КЪНЕВ: Понякога те са извършили убийство, кражба, за което им 
е наложено наказание. 

ИВА ПУШКАРОВА: Занимавам се с наказателно право и темата за 
възпитателни и наказателни мерки ми е изключително близка. Законът говори за 
възпитателни мерки по нашият закон. Този вид мерки международното право 
нарича “наказание”. Един от големите въпроси е какво точно предвижда нашият 
закон. Дори при най-доброто желание на хората, които налагат тези мерки, те да 
имат възпитателен ефект, децата ги изживяват като наказание. Те са наказание и 
за значителна част от обществото. Получава се противоречие. Изследванията на 
Съюза на съдиите го показват. Държавата и децата не спорят по въпроса, че една 
част от противообществените прояви (бягство от къщи, от училище и т.н.) не 
подлежат на наказание. И двете групи считат, че това не се наказва, защото не е 
чак толкова опасно и вредно. Причините не са в децата. 
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Проблемът е, че държавата налага възпитателна мярка, а детето я възприема като 
наказание. Големият проблем тук (който до голяма степен е и психологически) 
произлиза от погрешна правна конструкция и погрешна правна терминология. За 
мен като юрист проблемът е законодателен, въпросът не е толкова на 
правоприлагане. Дори налагащите мярката да искат тя да има възпитателен ефект, 
той не може да бъде постигнат поради проблеми в закона. 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: Във връзка с международното право имам 
категорично несъгласие с колежката. От 2000 г. насам обяснявам що е 
престъпление, що е наказание, що е противообществена проява. Понятието 
“престъпление” е дефинирано в Наказателния кодекс и има пет елемента 
(наказателна противоправност, обществена опасност, вина и наказуемост) и е 
човешко деяние. Като го сложим до понятието “противообществена проява”, 
виждаме, че е налице наказателната противоправност. По това нямаме спор, 
нали? 

ИВА ПУШКАРОВА: Имаме спор. Не е наказателна противоправност. 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: След като е отнета чужда движима вещ и е 
присвоена, това е кражба. Когато обаче е извършена от дете, липсва елементът 
вина – субективното отношение на дееца към обществено опасния характер на 
деянието. Следователно може да е налице осъществено престъплението кражба, 
но след като го е извършило дете, ние говорим за противообществена проява, 
защото детето не може да носи вина. Тук е голямото разминаване и размиване на 
понятията, за което говори г-жа Ангелина Дичева. 

Относно понятието “противообществена проява”. Когато правехме промените в 
закона, едно от изискванията и препоръките беше да се дефинира понятието 
“противообществена проява”. Тази дефиниция не съм я измислил аз. Тя е дело на 
университетски преподаватели от Софийския университет. 

ИВА ПУШКАРОВА: Това не я прави съвършена. 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: Съвършен закон няма, затова се прави тълкуване 
на правната норма. 

Защо говорим за морала и добрите нрави? Не съм съгласен, че не е ясно какво е 
морал, че не е ясно кои са общоприетите форми на морала, че моралът не е 
източник на право. Съгласно чл. 26 от Закона за задълженията и договорите една 
сделка е нищожна, ако противоречи на морала. Моралът е източник на право и в 
търговското право, особено в морското право. Правото възниква върху моралните 
норми. Ако говорим за универсални морални стандарти, то те са 10 на брой - 
десетте Божи заповеди. Ако те се спазваха, моята професия щеше да стане 
излишна. 

Не може да има спор по това, че след като е извършено криминално деяние, ако е 
извършено от възрастен, се нарича престъпление, защото престъплението 
съдържа елемента вина. Детето не може да носи вина, затова говорим за 
противообществена проява. Не случайно законът се е наричал Закон за борба с 
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детската престъпност и чест прави на българския законодател, че 4 години по-
късно сменя наименованието на закона.  

В момента наблюдаваме тотална подмяна на понятията, размиване на наказание и 
възпитание, на престъпление и противообществена проява. Оттам нататък цялата 
статистика е колос върху глинени крака. 

За адвокатската защита. За непълнолетните тя е задължителна по НПК. Кога 
обаче детето идва при нас и как идва?  Тогава, когато прокурорът прекрати 
наказателното производство на основание чл. 61, когато става въпрос за 
непълнолетен, или на основание чл. 32, когато става въпрос за малолетен, след 
като прокурорът е погасил наказателното правоотношение между дееца и 
държавата, след като е освободен нашият непълнолетен от наказателна 
отговорност.  За какъв съдебен процес говорим?! Какво състезателно начало?! За 
каква необходимост от адвокатска защита?! Законът дава възможност за адвокат, 
но не и задължителност. Задължителност имаме  тогава, когато има съдебен 
процес. А ние тук нямаме съдебен процес. 

Беше цитирана Финландия, където имало само 25 възпитателни мерки. Затова 
един застреля половината си съученици с пистолет преди известно време. 

Говорим да няма физическо и сексуално насилие. Подкрепям, но как ще го 
осигурим? Дайте предложения. Говорим, че условията във ВУИ и СПИ са лоши. 
Да, лоши са. Аз не съм фен на възпитателните училища интернати и социално-
педагогическите интернати, но уважавам тези институции, защото без тях не 
може. Къде да изпратим едно дете, когато семейството му го праща да краде?! 
Нека да мислим върху тези въпроси, а не да теоретизираме дали било 
противообществена проява или било престъпление, дали можело да има 
универсални морални категории или не можело. 

А що се касае дали били затворени тези институции, съвсем не мога да се съглася. 
Затворените институции се наричат затвори. Затворът за непълнолетни се нарича 
поправителен дом, но си е затвор. Другото е училище. Затова престоят в това 
училище може да става  само по писмено желание, след като навърши 16 години, 
защото по Конституция образованието в България е задължително да 16 години. 
Тоест не можем да говорим за затворен тип институции. 

Беше зададен въпросът къде отивали дечицата от закритите СПИ. Тези, които 
бяха от Богданица, в момента са наркопласьори в Пловдив. Отговорете си кое е в 
най-добрия интерес за детето на основание чл. 3 от Конвенцията на ООН. 

КРАСИМИР КЪНЕВ: Тези коментари не са само към нас, г-н Томанов. 
Комитетът по правата на детето казва: “Да се изменят Законът за борба срещу 
противообществените прояви и НПК с цел да се премахне понятието 
“противообществени прояви”. 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: Комитетът за правата на детето може да казва 
много неща, но резолюцията, която четете, я обсъждахме на заседание на 
Националния съвет за закрила на детето. Там има категорично становище на 
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силовите министерства – МВР, Министерството на правосъдието, Прокуратурата, 
съда. 

ИВА ПУШКАРОВА: Съдът няма отношение към тези въпроси. 

КАРОЛИНА ДИМИТРОВА: Проблем за ВУИ и СПИ е воденето (конвоирането) 
на ученици до съответните районни съдилища по местоживеене. Какво се 
получава на практика? Когато един ученик трябва да бъде доведен до дома за 
временно настаняване, съпровожда го шофьор плюс двама конвоиращи. Когато 
обаче ученикът трябва да бъде заведен на дело като обвиняем, трябва да го заведе 
или възпитател, или учител. Ние сме с ограничен брой учители и възпитатели. 
Представете си, че двама ученика трябва да бъдат на дело в един ден – единият в 
Хасково, другият – в Шумен. Това означава, че трябва да изведем 4 човека от 
учебно-възпитателния процес. И къде трябва да бъде оставен ученикът през деня? 
Когато ученикът е свидетел, ще го заведе областно звено “Охрана” от най-
близкото населено място. 

През 2006 г. получих писмо от директора на Главна дирекция “Охрана” – главен 
комисар Стефан Стефанов. Когато ученикът избяга от колегата, който го 
конвоира до съответния съд какво да правим? Не е за пръв път такъв случай. С 
какво да водим тези ученици до съответните районни съдилища? Нито имаме 
коли, нито друг превоз, който да ни дават общините. Ние се превърнахме във 
водачи. По цял ден сме шофьори. Примерно днес отивам във Видин, а след два 
дни тръгвам за Сливен. Имаме случай, когато 4 ученика трябва да се водят на 
дело в един ден. Вече платих една глоба от 200 лв. на Исперихския районен съд. 
Областните звена “Охрана” получават заплата именно за това – да конвоират 
учениците до районните съдилища. Нямаме и средства за тази дейност. За да се 
отиде до Сандански, а това струва близо 300 лв. – за един ученик и един учител. 
Ако в месеца имате 10 дела, пресметнете колко пари трябва да изхарчим, а сме на 
делегирани бюджети. 

СТАНИМИР ПЕТРОВ: Чл. 386 от НПК изрично казва, че само когато спрямо 
непълнолетния  е взета мярка “надзор на администрацията на възпитателното 
заведение, в което е настанен”, само тогава вие ги съпровождате за дела. Ако 
практиката е такава, каквато казвате, тази практика трябва да се промени. 

КРАСИМИР КЪНЕВ: По този въпрос ще поискаме становище на 
прокуратурите, ще дадем и наше становище. Допускам, че този проблем се 
задълбочава. ВУИ и СПИ стават все по-малко и по-малко. По тази причина в тях 
се настаняват деца от много отдалечени места в България, което води до 
необходимостта вие да ги конвоирате до много далечни места. 

КАРОЛИНА ДИМИТРОВА: Втори въпрос, който искам да поставя, е за 
свидетелствата за завършване на образование. В Ракитова завършват със средно 
образование, а в Дряново и Завет завършваме със свидетелства за основно 
образование. В Наредба № 4, отнасяща се за документите в системата на 
народната просвета, е записано, че се издават свидетелства и се слага печатът на 
съответното училище. Какво се получи на практика за първи път при мен тази 
година? Веднага бе реагирано (и с основание), че печатът, който поставяме, не 
трябва да бъде на ВУИ или СПИ, а на основно училище. За това трябва да се 
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направи промяна в Наредба № 4. Две от  нашите деца са в спортно училище, а 
третото – в професионална гимназия. Обажда ми се един от директорите и ме 
пита: “Димитрова, ученикът бара ли?” Веднага е лепнат етикетът върху този 
ученик. Смятам, че по този начин се унищожава достойнство. Говорейки за 
правата на децата, съгласувах с колегите и смятам, че имам основание да поставя 
въпроса за промяна на печата, които се поставя върху документа за завършена 
степен на образование. 

КРАСИМИР КЪНЕВ: Доколкото разбирам, няма единна практика за това във 
ВУИ и СПИ. 

ИЛИАНА КЕХАЙОВА (МОН): Този въпрос трябва да се постави пред МОН, за 
да се намери някакъв вариант. По сега действащите законови изисквания печатът 
на училището е един. До този момент въпросът не е поставен пред нашия отдел. 
Ще го имаме предвид. ВУИ и СПИ са общообразователни училища, но досега 
такъв проблем не е имало. 

Няма да вземам отношение по законовите понятия. Аз съм експерт в отдел 
“Интеграция на деца със специални образователни потребности”. Ще взема 
отношение по въпроса “Каква е тази институция?”. За нас това са училища за 
деца, които се нуждаят от специално внимание и грижи. Предполагам, че и 
директорите смятат така. След като децата са дошли в това училище, ние сме 
длъжни да ги учим и да ги възпитаваме както смятаме за необходимо в най-
добрия интерес на детето. 

Беше поставен въпросът, че училищата са малко на брой и отдалечеността им от 
различни райони на България е вече голяма. Не е правило обаче детето да се 
изпраща в най-отдалечените ВУИ и СПИ. Напротив, ние работим във връзка с 
разпределението на децата, това става в нашия отдел. Нашият критерий е да са 
близо до адреса по местоживеене. Разбира се, има случаи, когато деца се 
изпращат в другия край на България. В някои случаи инспекторите от детските 
педагогически стаи настояват детето да бъде много отдалечено. Имат предвид, че 
така бягствата ще се ограничат. Дори имахме случай, когато за група от 5-6 деца, 
които трябваше да се изпратят за настаняване, в съпроводителното писмо 
пишеше: “Да се изпратят в различни възпитателно-училищни звена”. Случвало се 
е децата да са повече отколкото е броят на интернатите, но въпреки това сме се 
съобразявали с желанието на инспекторите – да не събираме децата на едно и 
също място, за да ги отдалечим от приятелския кръг, в който те са попаднали. 
Друга причина – когато се закрива възпитателно-училищен интернат или 
социално-педагогически интернат, обикновено тогава се получава отдалечаване 
на децата. Ако децата са 7 или 10, ние се стремим да ги изпратим на едно и също 
място, защото те вече са свикнали едно с друго и адаптацията им на новото място 
ще бъде много по-лесна. Обикновено директорът на закритото училище иска 
точно това. В нашия отдел обаче се коментира всяко настаняване. Когато няма 
мотивирано посочване къде да бъде настанено детето, обикновено това става 
близо до родното място. 

Тук има представители на Централната комисия. Те знаят, че много често се 
обръщаме към местните комисии. Обикновено контактуваме с тях по телефона и 
винаги коментираме къде да бъде настанено детето. Например г-жа Дора 
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Михайлова може да потвърди, че когато се свързваме с местната комисия, тя 
осъществява координацията между нас и винаги коментираме къде да бъде 
настанено дадено дете и защо точно там. Исках да подчертая, че по този въпрос се 
мисли. 

Винаги Българският хелзинкски комитет е бил коректив на нашата работа. 
Хубаво е, че всички директори се отзоваха на поканата за тази среща, за да чуем 
техните наблюдения, както и наблюденията на хората, които направиха 
презентациите, за да ги имаме предвид в нашата работа. Радвам се, че бяха 
отбелязани и положителни неща. Сега учебната година вече е в разгара си. 
Нещата са тръгнали в своето русло. Има много извънкласни дейности, работи се 
по много проекти. Макар техният брой все още да не е достатъчен, в обозримо 
бъдеще се надявам всичко да върви в по-добра насока. 

ДОРА МИХАЙЛОВА: Дискусията е важна, защото се обсъжда системата за 
превенция на асоциалното поведение.  Г-н Кънев, в своята презентация Вие 
цитирахте международните стандарти. Казахте, че децата трябва да бъдат 
третирани като възрастни. Не бих се съгласила с това. Ще визирам Конвенцията 
за правата на детето на ООН. Има специализирана конвенция за деца, ние също 
имаме достатъчно документи за деца. Ще цитирам и Пекинските правила, 
правило 5.1. В него се обръща специално внимание на въпроса за 
правораздаването при непълнолетните и за отговорността в това отношение. 
Цитирам: “Тук трябва да се имат предвид индивидуалните обстоятелства, при 
които е извършено деянието, и особеностите на личността на детето”. За чест на 
българския законодател ще кажа, че той винаги е проявявал хуманност по 
отношение на децата. Докладите на комисиите, за които не се спомена, са много 
важни, за да стигнем до факторите, довели детето до извършването на това 
деяние. Беше споменато, че те възприемат като наказание настаняването в 
домовете. Друго е да има дело в съда, друго е да бъде настанено в дом, където 
няма никаква наказателна отговорност. Г-н Томанов достатъчно говори по този 
въпрос. 

Беше казано, че комисиите често налагали мерки по отношение на деца за бягство 
от училище, от дома и т.н. В Пекинските правила се казва конкретно, че на децата 
трябва да се помогне. Те са развиващи се организми и затова трябва да се 
предпазят от такива социални патологии. 

Говорим за груби нарушения. Има и Токийски правила. Ще цитирам обаче 
препоръките на Европейския съюз, в които изрично се подчертава, че трябва да се 
върви към възпитателни мерки и да се следи възпитателният процес. Когато 
налагаме възпитателни мерки, ние търсим възпитателен ефект.  

Колегите са положили големи усилия да анализират данните, но една комисия не 
се занимава само с разглеждане на възпитателни дела. Приоритет в закона е 
организирането на социално-превантивната дейност. Комисиите се отвориха към 
правенето на проекти, реализират ги. Провежда се работа с родителите. Тук не 
мога да не спомена консултативните центрове, създадени към комисиите, които 
също изпълняват безплатни  мерки, полезни за децата и за родителите. Това са 
нови неща, които са в контекста на изискванията и препоръките на Европейския 
съюз. В доклада, който беше подготвен в Европейския парламент за детската 
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престъпност и за ролята на семейството и жените, също се акцентира върху 
ролята на възпитателните грижи, мерки и т.н. 

Беше обърнато внимание, че в домовете за временно настаняване на малолетни и 
непълнолетни има големи нарушения. Детето е там 24 часа. Г-н Кънев спомена, 
че в много редки случаи то е там с разрешение на прокурора за три месеца. За 
информация – с прокурорско разрешение максималният престой е два месеца. 

Когато правим анализ на тази система, трябва да видим посоките и акцентите, в 
които тя се развива. Централната комисия проявява винаги интерес към тези 
заведения и се стреми те да бъдат усъвършенствани. Идентични такива комисии 
има в Шотландия, Швеция и т.н. 

КРАСИМИР КЪНЕВ: Имате грешка. Има ги оттук на изток. 

ДОРА МИХАЙЛОВА: Апелирам към неправителствените организации – с 
конкретни форми, с повече проекти - спортни и в областта на творчеството, да 
помагат на тези деца. Не бива да употребяваме изрази, че те са изолирани и 
репресирани. 

ТЕМЕНУЖКА СИМЕОНОВА: Била съм възпитател, учител и директор в такъв 
интернат. Смятам длъжността директор за призвание. 

Един от въпросите е каква е правилната дефиниция на понятията. Категорично 
съм против, че има дискриминация по възраст. Има Конвенция за защита правата 
на човека, отделно има и Конвенция за защита правата на детето. Каква е 
разликата? Изучаваме детска психология и възрастова психология. Значи има 
някаква разлика. Има и психология на развитие на личността. Доста са 
особеностите, през които преминава човек в своето развитие. Затова и подходите 
са различни, макар и детето, и възрастният да имат общи особености. Дори между 
дееспособността на малолетния и непълнолетния има някаква разлика. 

Ще взема отношение по таблицата “Брой наложени мерки на 100 хиляди”. Мисля, 
че има много демографски, икономически, социални и редица други особености 
за тази разлика. Критерият не може да бъде само един. 

Много от децата са настанени във възпитателните институции. Лишаването от 
свобода не е крайна мярка. Пише обаче, че комитетът е загрижен, че до лишаване 
от свобода не се прибягва като крайна мярка. 

Смятам, че с всички, които се интересуват от децата, трябва да бъдем партньори и 
да работим в интерес на децата. Като директор на СПИ в с. Лик съм от доста 
време и непрекъснато правя сравнение  с материалната база, с дейностите, с 
децата, настанени с проблеми. Изводът ми е, че грижите за тези деца 
непрекъснато се подобряват. Смятам, че във ВУИ и СПИ няма неспециалисти. В 
тези институции се полагат много по-големи грижи за децата, отколкото в 
техните семейства. При нас има повече ефективна извънкласна дейност, 
отколкото в масовите училища. Например в едно елитно училище във Враца 
ученикът пуши на входната врата на училището, но при нас не е така. Дори и да 
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пушат, това е зад училището. Много могат да бъдат сравненията, но не в наш 
ущърб. 

При нас има случаи, когато сме прекратили настаняването на деца, но те идват и 
живеят в селото, за да са близо до нас. 

Бяха цитирани данни, че само 10-12 % от децата в домовете след това 
продължават образованието си. При нас повече от 50 % от децата продължават 
образованието си. Водя статистика и имам книга за реализацията на нашите деца, 
които завършват. Те ни се обаждат доста време след като са завършили. Само 1-2 
% от децата не продължават да учат. Правим запитвания до отделите за закрила 
на детето, до местните комисии  относно децата, които завършват осми клас и 
възможностите за реинтеграция в семействата. Оказва се, че децата, на които 
родителите поемат отговорността да продължат образованието си, почти не 
продължават да учат, а тези, с които ние се ангажираме, тъй като 
ресоциализацията не е възможна, продължават да учат и след излизането от СПИ 
имат по-добър шанс и старт в живота, отколкото тези, които се връщат в 
семействата си. Продължаваме да се грижим за децата, завършващи училището. 
Хубавото е, че и те ни търсят. Мога да дам данни почти за всички деца, 
завършили през последните 15 години  - кое какво е завършило и къде в момента 
продължава да учи или да работи. И те търсят повече нас, отколкото родителите 
си. От тези деца, на които родителите са поели ангажимент да ги записват да 
продължат някъде образованието си през последните 5 години, нито едно не е 
записано. Всички деца, за които ние сме поели ангажимент, продължават да учат. 

На едно събиране в Банкя преди много време се изказах против комисиите. 
Например в комисията в Мездра имаше хора, които нямаха никакво отношение 
към тази работа. Сега от доста години работата значително  се подобрява, с 
комисиите и с инспекторите работим заедно в интерес на децата. Имало е период, 
в който съм се чувствала “във въздуха”, без подкрепа, без обратна връзка и 
взаимодействие. Сега категорично мога да кажа, че вече не е така. Мездра, макар 
и малък град, има консултативни центрове. Във Враца също. Те работят с нас 
много добре. 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: Такива центрове продължават да се създават. 
Вчера ми се обадиха колеги от гр. Трън, че са създали такъв център. 

ТЕМЕНУЖКА СИМЕОНОВА: Постиженията ни от миналата учебна година 
съм записала на диск и бих могла да ги изпратя на желаещите.  Представих ги 
пред местните  комисии на съвещанието на инспекторите от детски 
педагогически стаи. Те видяха, че това са техни деца, а не игрален филм. 

ИЛИАНА КЕХАЙОВА: Подкрепям колежката Симеонова. 

Ще кажа няколко думи за децата със специални образователни потребности. При 
г-жа Симеонова има 8 деца със специални образователни потребности. Те се 
нуждаят от ресурсен учител. Такъв им е осигурен. Мога да предоставя 
образователна програма за деца със специални образователни потребности, като 
те се подпомагат от ресурсен учител. Друг е въпросът дали дете с умствена 
изостаналост трябва да бъде в такова училище. 
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КРАСИМИР КЪНЕВ: Ще отговоря на въпроси, отправени към мен.   Г-жа Дора 
Михайлова спомена, че съм казал, че децата трябва да бъдат третирани като 
възрастни. Не съм казал това, а и не е правилно да бъдат третирани като 
възрастни. Казах, че те трябва да бъдат наказвани за това, за което наказват 
възрастните. Това е съвсем друго, но нито процедурата, по която те биват 
наказвани, нито начинът, по който третираме техните противообществени прояви, 
трябва да бъде като начина, по който са наказвани възрастните. Те обаче трябва 
да бъдат наказвани за това, за което са наказвани възрастните, защото ги учим да 
живеят в общество, в което има понятия за добро и лошо. Те трябва да усвоят кое 
е добро и кое – лошо. Не можем да кажем на едно дете, че за баща му добро и 
лошо е едно, а за него добро и лошо е друго. Правилно е обаче мерките за децата 
да бъдат съвсем други, не както за възрастните. Именно възпитателните мерки 
показват кое е добро и кое – лошо. 

ВТОРА ЧАСТ 
 

 ПРАВНА УРЕДБА НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА БОРБА СРЕЩУ  
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 
 

(Константин Томанов) 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: По нашата Конституция международните правни 
актове, които са ратифицирани по надлежен ред от Народното събрание, са 
задължителни за нас и ние сме длъжни да ги изпълняваме. Останалите, които не 
са задължителни, не сме длъжни. Акт, който е задължителен за нас, това е 
Конвенцията на ООН за правата на детето.  

Ще спра вниманието ви на три текста от Конвенцията, които са във връзка със 
системата за превенция и  за противодействие на детското асоциално поведение. 

Член 37 от Конвенцията регламентира противодействието на детската 
престъпност. Той забранява всякакво нехуманно отношение към детето 
правонарушител, като казва, че арестът ти задържането следва да са в най-кратък 
срок, това са крайни мерки, че крайна мярка е лишаването от свобода и че 
смъртно наказание и доживотен затвор не могат да се налагат на детето. Тези 
принципи изцяло са записани и в българското законодателство по отношение на 
ненавършилите пълнолетие лица. Съгласно Наказателния кодекс смъртно 
наказание никога не е имало по отношение на дете, вече е изцяло отменено за 
България, а лишаването от свобода е редуцирано в много сериозни размери по 
отношение на непълнолетните. 

По-нататък, член 40 от Конвенцията изисква детето, което е нарушило 
наказателния закон, да бъде третирано по начин, който е съвместим с чувството 
на собствено достойнство и с необходимостта да се подпомага реинтеграцията на 
това дете. Това е и основната задача на местните комисии, визирам чл. 10, ал. 1, 
т.”а” – организират цялата социално-превантивна дейност на територията на 
общината. Текстът регламентира в случая задължението в случай на 
правонарушение да бъде решен без забавяне от компетентна, независима и 
безпристрастна институция или съдебен орган. Подчертавам, компетентна, 
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независима и безпристрастна институция или съдебен орган. Самата Конвенция 
извежда съдебното решаване на конфликта между детето и закона на второ място 
и на първо място поставя извънсъдебния способ за това решаване, така както е 
постъпил българският законодател преди да е имало Конвенция на ООН  за 
правата на детето. 

По-нататък се казва, че ако се счете, че детето е нарушило наказателния закон, 
всякакви мерки, наложени във връзка с това, следва да могат да бъдат обжалвани 
пред по-висша безпристрастна и компетентна институция или съдебен орган. 
Съдебният орган е отново на второ място. 

Текстовете на Конвенцията регламентират необходимостта от справедлив процес. 
Детето не може да бъде принуждавано да дава показания или да се признава за 
виновно. Eдно към едно текстът е преписан в Закона за борба с 
противообществените прояви. Детето има право да бъдат разследвани от негово 
име свидетели и да им се задават въпроси при условия на равенство. Едно към 
едно текстът е заимстван от Конвенцията в Закона за борба с 
противообществените прояви. 

По-нататък, член 40, б. „и” от Конвенцията казва: когато е подходящо (ето я 
преценката на прокурора или съдията, която е визирана в нашия чл. 61) когато е 
подходящо, е желателно в случаите с  такива деца да става, без да се прибягва до 
съдебни процедури. Когато е подходящо е желателно случаите с такива деца да 
става без прибягване до съдебни процедури. Видно е, че когато не прибягнат до 
формалния съдебен процес, свързан с повдигане на обвинение и произнасяне на 
съда и осъдителна присъда, трябва да имаме някакъв друг вид процес, някакъв 
друг вид производство, което е именно извънсъдебното производство, така 
нареченото възпитателно дело пред местните комисии. 

Текстът на чл. 40 предвижда и мерките, които следва да се предприемат по 
отношение на деца, нарушили закона. Това са грижи, напътствия, наблюдение, 
съветване (това – по повод отричането на вербалното въздействие върху детето), 
условно осъждане, програми за образование, такива каквито правят нашите 
местни комисии по чл. 13, ал. 1, т. 3., и други алтернативи на настаняването в 
специализираните институции. 

Видно е, че текстовете в българския закон като дух, като философия на закона 
кореспондират едно към едно с международните правни актове, с конвенция, 
която е задължителна за нас.  

Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при 
непълнолетните. Те за нас не са задължителни, имат само препоръчителен 
характер. Нещо повече, Правило 1.5. прогласява, че тези правила ще се прилагат в 
съответствие с икономическите, социалните и другите условия, доминиращи в 
съответната страна. Тоест, всяка държава ще реши доколко и как ще прилага тези 
правила. Въпреки всичко България като страна – член на ООН, прилага тези 
правила. Пропуснах да кажа, че съгласно Правило 2 нарушение е равнозначно на 
престъпление. 
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Бих искал да спра вниманието ви върху текста на Правило 3.1., което е точно 
обратното на това, което се говореше сутринта, а именно, че няма да се 
предприемат някакви мерки по отношение на дете, ако такива мерки не се 
предприемат по отношение на възрастен човек. Минималните стандартни 
правила на ООН за правораздаване при непълнолетните, така наречените на наш 
жаргон „Пекински правила”, казва Правило 3.1. следното: Съответните 
разпоредби на правилата ще се прилагат не само спрямо непълнолетните 
нарушители, но и също спрямо такива непълнолетни, извършили действия, които, 
ако са извършени от възрастен, не биха били наказуеми.  

Според коментара на правилата поведението, считано за правонарушение, е по-
широко и затова това правило се нарича „Разширяване действието на правилата”. 
Поведението, считано за правонарушение, е по-широко за непълнолетните, 
отколкото за възрастните. И коментарът на правилата дава следните примери: 
бягане от училище, неподчинение в семейството и в училището, пиене на алкохол 
на обществени места и др. Какво остава за проституция, наркомания, 
скитничество и просия, които са наказуеми по нашия Наказателен кодекс. Поне 
по досега действащия. 

Не случайно такива деяния, като бягство от училище, неспазване на училищната 
дисциплина и пиене на обществени места международният законодател 
приравнява като основание да се предприемат някакви мерки по отношение на 
това дете, защото тези деяния поставят детето в риск и от тях до извършването на 
криминално деяние в онзи смисъл на думата, в който го употребяваме като 
престъпление, разписано в особената част на Наказателния кодекс, има половин 
крачка. 

Правило 8 регламентира дискретността и личната тайна на непълнолетния. 
Знаете, че производството пред местните комисии е при закрити врати. 

Правило 10 прогласява задължителното уведомяване на родителите незабавно 
след като детето им е извършило нарушение – едно към едно записано в 
българския Закон за борба с противообществените прояви. 

Правило 7 прогласява необходимостта от процесуални гаранции, презумпцията за 
невиновност. В производството пред местната комисия, когато местната комисия 
не е убедена в събраните доказателства или когато ги счете за малозначителни, тя 
може да не разглежда възпитателното дело. Така пише в закона. 

Според Правило 11.2. „полицията и прокуратурата трябва да имат широки 
правомощия по своя преценка да приключват такива дела, без прибягване до 
формално съдебно производство и в съответствие с критериите, установени за 
тази цел от съответната правна система”. И полицията, и прокуратурата да имат 
широки правомощия за приключване на такива дела без формално производство, 
така както у нас полицията в лицето на детските педагогически стаи и така както 
прокурорът има правомощието на основание чл. 60 да го изпрати в местната 
комисия. Никога не трябва да забравяме кога детето идва при нас, кога детето 
идва в местната комисия – тогава когато деянието е поради лекомислие и 
увлечение и когато е с ниска степен на обществена опасност. Най-малкото, би 
трябвало така да бъде. 
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Не знам дали си спомнят колегите, с които от доста години сме в тази система, 
Николайчо Великолепния. Николайчо Великолепния от Смолян имаше разбити 
сто апартамента. Сто! И пак за Николайчо трябваше да се проведе възпитание, 
грижа. 

Правило 15 регламентира необходимостта от социален доклад. Този доклад аз го 
наричам специален, той е регламентиран в Закона за борба с 
противообществените прояви, защото той не включва само социални показатели. 
Отделно се представя и доклад от съда в закрила на детето или се изпращат техни 
представители. Дадена е възможност за адвокатска защита, а когато малолетният 
или непълнолетният се яви и без адвокат, и без доверен представител, правата и 
законните му интереси се защитават от представител на Отдела за закрила на 
детето. 

Правило 18 регламентира мерките, които се налагат на непълнолетните. Според 
това правило компетентната власт трябва да разполага с голямо разнообразие от 
мерки, някои от които могат да бъдат комбинирани. И по нашия закон могат да 
бъдат комбинирани, друг е въпросът, както вие казахте, дали налагат 
едновременно две мерки и дали има необходимост от две мерки. Тези мерки 
включват постановление за опека, ръководство и надзор - ето ви го обществения 
възпитател по Закона за борба с противообществените прояви; разпореждания за 
работа за благото на общината – имаме я тази мярка; парични глоби – това по 
отношение на непълнолетния нямаме, имаме по отношение на родителите му, 
тогава когато тяхното поведение е допринесло за криминалната активност на 
детето; постановление за предаване на възпитателни грижи – актът, с който се 
произнася местната комисия, е решение, с което задължително указва какви 
трябва да бъдат засилените грижи, които един родител трябва да полага; 
местопребиваване и други възпитателни мерки. 

Когато през 2002-2003 г. се работеха промените в закона, не остана мярка, която 
да я име в света и която да не е въплътена в българския закон. Няма такава мярка, 
която ние да я нямаме. Единствената мярка, която България няма, е така 
нареченият електронен мониторинг, но това е нещо много скъпо и дори и богата 
Германия не може да си го позволи. Цитирам точно думите на прокурора, 
завеждащ отдел „Непълнолетни” от Федералното министерство на правосъдието, 
бях там през 2003 г., не могат да изпълняват тази мярка – имат я тази мярка, но не 
могат да я изпълняват. 

Правило 22 акцентира върху необходимостта от професионална квалификация и 
непрестанно усъвършенстване на специалистите, които работят с непълнолетни 
правонарушители. В съответствие с това правило към Централната комисия 
функционира Център за квалификация на кадрите от системата. За 
квалификационните занятия са привлечени хабилитирани лица, университетски 
преподаватели, висококвалифицирани лица от практиката, действащи магистрати, 
добре запознати с националното и международното законодателство за деца, 
включително и хора, които са специализирали в Западна Европа.  

И след като това е така, аз не виждам къде е противоречието между българската 
система и международното право. Ако говорим за противоречие между 
задължителната за нас Конвенция на ООН за правата на детето и 
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действителността в България, то тези противоречия ще ги намерим  в чл. 17 на 
Конвенцията, според който се акцентира на ролята на медиите за социално, 
морално и духовно благосъстояние на детето за физическото и умственото му 
здраве и защитата на детето от информация и материали, вредни за него. Няма да 
ви обяснявам какво тече по кабеларките, защото всички имате телевизори вкъщи. 

По отношение на морала, за който говорихме в началото, на две места в 
Конвенцията, тогава когато се говори за необходимостта от това детето да е с 
родителите си и да може спокойно да напуска страната си, се казва, че 
ограничения на това право се допускат тогава, когато е необходимо за защита на 
националната сигурност, общественото здраве и морал. Думата морал присъства 
два пъти в ограничаване на правата не само на детето, но и на родителите. 

Според член 26 от Конвенцията детето има право на образование, но държавите 
членки са длъжни да предприемат всички необходими мерки за спазване на 
училищната дисциплина. Не знам някой от вас скоро ходил ли е в българско 
училище, лично аз не съм, но имах възможност преди две седмици да видя един 
нарочно заснет по телевизията филм – как си носят ножове в чантите и как се 
слушат в класните стаи. Мисля, че освен правила трябва да имат и задължение. 
Защото на моето право да спя от 10 ч. до 6 ч. сутринта стои вашето право да не 
слушате право да слушате чалга в съседния апартамент. 

Още едно противоречие, на което искам да спра вниманието ви и което считам, че 
Българският хелзинкски комитет би следвало да предприеме именно в тази 
насока, е задължението на държавите членки да премахнат традиционни (се казва 
в Конвенцията) практики, които нанасят вреда на здравето на децата. Не е тайна 
за никого продажбата на момичета за булки в един етнос в България. И то 
момичета, ненавършили пълнолетие, дори малолетни момичета. Ако това не е 
флагрантно нарушаване правата на децата, аз не знам какво е. 

Така че би следвало Българският хелзинкски комитет да се позаинтересува от 
тези проблеми, това е моето мнение, и да направи необходимото в тази област, 
ако иска да бъде действителен защитник на правата на децата в България. 

От мен – толкова. Ако имате въпроси, заповядайте. 

ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: Въпроси ще имаме със сигурност в дискусията, 
но ми позволете сега да дам думата на госпожа Ива Пушкарова. 

ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИЯТ ПОГЛЕД ВЪРХУ СИСТЕМАТА ЗА БОРБА 
СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 

(Ива Пушкарова) 

ИВА ПУШКАРОВА: Колеги, добър ден! Моята задача днес е да представя 
виждането на колеги съдии, които се занимават с прилагането на Закона за борба 
с противообществените прояви и с наказателния закон, който засяга малолетните 
и непълнолетните. 
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Преди всичко искам да представя малко фактологична информация, която имаме 
през вече четвъртата година, от която работим в тясно сътрудничество с ВУИ - 
Подем. В резултат на нашите изследвания целевата група, тоест малолетните и 
непълнолетните момичета, които са ,,потребители” на възпитателните, съответно 
наказателните мерки по Наказателния кодекс. Тази група включва 15, 16 и 17 
годишни, като всяка една от тези самостоятелни групи е горе-долу равномерно 
представена. 

Като цяло те произхождат от дисфункционални семейства. Това са семейства, 
които или физически липсват, или в рамките на които детето бива увреждано чрез 
разнообразни форми на злоупотреба, от които най-често срещаните са 
сексуалното насилие (74 %) и други форми на домашно насилие (87 %). Ниските 
нива на грамотност, ниският социален и икономически статус са изключително 
съществен фактор. Те обосновават елементи на основна ориентация на трудовия 
пазар и липса на основна правна култура. Това следва да се разбира по следния 
начин. Децата нямат разбиране за това, че те могат със собствени сили да бъдат 
законно платени за законна работа. Те си представят доходите си по някакъв не 
много легален път или чрез не съвсем законна работа. 

Липсата на основна правна култура означава, че децата нямат основна базисна 
представа за права и задължения, което е сериозен проблем и при носенето на 
отговорност от тяхна страна.  

Големият проблем за основанията, на които се налагат възпитателни мерки и 
наказания, беше засегнат вече днес. Общо взето, очевидно има противоречия в 
различните професионални общности по този въпрос. Какво е мнението на 
съдиите, които тълкуват член 49а от Закона за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни, който дефинира противообществените 
прояви? Добре е да кажем, че между 1958 г., когато влиза в сила този закон, и 
2004 г. такава дефиниция в закона липсва. При тези условия е много трудно да се 
изгради стабилна и последователна съдебна практика върху понятие, което е без 
ясно определено съдържание. 

Общественоопасни и противоправни деяния са първата категория 
противообществени прояви. От наказателното право е известно какво означава 
общественоопасни и противоправни. Общественоопасно е деяние, което уврежда 
или застрашава реално съществуващи обществени отношения. Противоправни са 
деянията, които противоречат на норма в нормативен акт, без значение от какъв 
ранг е. 

Същественото в нашия случай с тълкуването на това понятие е, че 
общественоопасни и противоправни са два от елементите на престъплението по 
чл. 9 от Наказателния кодекс. Само че, освен да е общественоопасно и 
противоправно, то трябва да бъде наказуемо и виновно, за да бъде престъпление. 
Проблемът с виновността стои малко по-сложно с непълнолетните и малолетните. 
Съвременната наказателноправна теория твърди, че наказателна репресия не се 
налага на подрастващи, защото те не са годни да формират виновно субективно 
отношение, а защото те не се зрели да търпят правните последици на 
наказателната отговорност. Не е обществено оправдано да бъдат налагани 
наказания като за възрастни на деца, които не са възрастни. Това не означава, че 
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те не могат да разбират своето поведение. Акселерацията на развитието на децата 
показва, че те на относително доста по-ниска възраст (последните проучвания в 
България показват, че пубертетът започва на осем-девет години) те имат познание 
за свойството и значението на постъпките си и в значителна степен могат да ги 
ръководят. 

По отношение на вината е хубаво да се кажат още две неща. Когато наказателната 
отговорност при един непълнолетен се заменя с възпитателна мярка (например, 
това е хипотезата, при която едно дете между 14 и 18 години извърши кражба, т.е. 
престъпление, за което се носи наказателна отговорност), това означава, че в 
конкретния случай е направен извод, че деянието е с ниска обществена опасност, 
извършено е поради лекомислие или увлечение и поради това следва 
наказателната отговорност да бъде заменена с възпитателна такава. В този случай 
съдът изследва дали деянието е извършено виновно. И ако то не е извършено 
виновно, тогава не се налага никаква мярка, защото за лицето никаква 
отговорност, включително и възпитателна, не възниква. 

Добре е да споменем тук и относително новото законодателство в сферата на 
противообществените прояви и това е Законът за спортното хулиганство. В 
неговия чл. 12 се дава дефиниция за спортно хулиганство. Текстът е много дълъг, 
включва доста примерни изброявания, но основната му част е следната. Законът 
нарича противообществена проява ,,футболно хулиганство” такова деяние, което 
нарушава обществения ред, не съставлява престъпление по смисъла на 
Наказателния кодекс и е извършено умишлено. Законът за спортното хулиганство 
препраща към Закона за борба с противообществените прояви за малолетни и 
непълнолетни. 

Очевидно е, че спортното хулиганство е вид противообществена проява по 
смисъла на чл. 49а от Закона за борба с противообществените прояви. Само че 
при него законодателят обръща внимание на субективната страна. Той иска 
деянието да е виновно. Излиза, че ако едно дете извърши невиновно спортно 
хулиганство, то няма да търпи никакви последици. А ако избяга от къщи 
невиновно, ще търпи такива последици. Аз мисля, че е очевидна разликата в 
степента на обществена опасност на едното и на другото, както и различният 
законодателен подход в единия и в другия случай. 

Ще ми се да обърна внимание и на още нещо, свързано с общественоопасните и 
противоправни деяния. И то е свързано с това, че една значителна част от децата, 
които са адресати на Закона за борба с противообществените прояви, разкриват 
белезите и на жертви, и на правонарушители. Една значителна част от тях преди 
да станат правонарушители, са били възпитавани като жертва, преди всичко са 
търпяли престъпления срещу себе си в качеството си на пострадало лице и след 
това са започнало да формират стратегии за справяне, които имат 
противообществен характер. В този момент се оказва, че детето търпи като своя 
отговорност последиците от противоправното поведение на близки негови лица, 
които са възрастни. Когато се заличи разликата между жертвата и 
правонарушителя през една правна норма, това означава несъразмерно тежка 
реакция по отношение на правонарушителя у детето и никаква реакция по 
отношение на жертвата. Детето в качеството си на жертва не се чувства 
подкрепено, а в качеството си на правонарушител се чувства твърде силно 
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наказано. Дали това е обективно вярно или не, в случая е без съществено 
значение, защото, за да бъде една възпитателна или наказателна мярка успешна и 
ефективна, тя трябва да бъде убедителна за своя адресат, за да доведе до 
преустройство на мисленето му. Ако този адресат изначално има съпротиви 
срещу нея, защото я възприема като несправедлива, тази мярка, без значение как 
ще я наречем, не може да има положително въздействие върху него. 

Мерките по Закона за борба с противообществените прояви би следвало да бъдат 
свързани с укоримо съзнателно отношение на извършителя, което е по безспорен 
начин установимо в състезателна съдебна процедура и може да бъде коригирано с 
възпитателна мярка. 

По отношение на следващата категория противообществени прояви по чл. 49, 
хубаво е да кажем две неща, които са важни. Едното е чисто техническо – законът 
говори за противоречие с морал или добрите нрави. Става въпрос за тавтология, 
която е почти автоматично пренесена от едно друго време, когато тоталитарният 
законодател е използвал ,,правила на социалистическото общежитие”. По-
същественият въпрос е, че тази категория неморални деяния не са обществено 
опасни и не са противоправни. И те не са такива, защото ако бяха, щяха да бъдат в 
първата категория и нямаше да се квалифицират като деяния, противоречащи на 
морала и добрите нрави, а като общественоопасни и противоправни. 

Говорим за това дали законът е основан на морала и дали моралът е източник на 
право. Без съмнение моралът е източник на правото, това ни е добре известно от 
правната теория. Въпросът е, че в правовата държава, когато става въпрос за 
отговорности, принципът на върховенството на закона означава следното: всяко 
лице е задължено да спазва закона. То може да има какъвто си иска морал, това е 
част от неговата свобода; докато този морал е в границите на закона, никой няма 
право да го съди и няма право да изменя този морал. 

Какво се случва с неморалните деяния? Когато някой извърши неморално деяние, 
ако то е в границите на закона, не се носи отговорност. Ако е извън границите на 
закона, се носи отговорност за нарушаването на границите на закона, а не за 
неморалност. Това е смисълът на връзката между морала и правото по отношение 
на наказателна и всякакъв друг вид отговорност в правовата държава. И това е 
пряко следствие от Конституцията. 

Обстоятелството, че е възможно да имаме деяния, които са неморални, но не са 
общественоопасни, каквото е например едно бягство от училище, или са 
неморални, но не са противоправни, каквато е проституцията или 
хомосексуалността, или не са нито едно от двете, каквото е например 
невъзпитаното поведение, недостатъчно за квалификация хулиганство, са все 
деяния, които не би трябвало да водят до никакви последици за детето, защото те 
не водят до последици и за възрастни. 

Репресивна по смисъла на правовия принцип мярка е тази, която се налага 
независимо от волята на адресата. Няма значение дали той е съгласен или не. 
Наказанието в правовата държава не е нещо, което е непременно наложено 
против волята на адресата. Той може и да е съгласен да лежи в затвора, има хора, 
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които се стремят към това да прекарат зимните месеци в затвора. Това не 
означава, че лишаването от свобода спрямо тях не е наказание.  

За мен основанията по чл. 49а не отговарят основни конституционни изисквания 
за яснота на правната причина, поради която се носи репресивна, наказателна 
отговорност. И в този смисъл, след като законовата рамка не е ясна, то тя дава 
възможност за несправедливо третиране с институционални средства. 

Съвсем малко ще кажа за третия вид противообществени прояви, Това са деяния, 
за извършването на които специален нормативен акт предвижда настаняване в 
поправителен дом. Тази норма в момента не действа, слава Богу, тъй като тя има 
един много съществен недостатък – тя не казва какво означава специален 
нормативен акт. Ако това е една наредба или една инструкция на министерство, 
това също са специални нормативни актове, но те нямат ранг на закон. А 
Конституцията е изрична, че всяко поведение, което води до наказателна 
репресия, трябва да бъде изрично законоустановено, а не просто 
нормативноустановено. 

По отношение на процедурата много неща се казаха. Аз ще обърна внимание 
единствено на следното. Дори и тогава, колеги, когато основанието е 
правосъобразно, ако то не е наложено в рамките на справедлива процедура, 
крайният резултат отново е отрицателен. Това, което виждате на списъка, са 
основните дефекти, които съдебната практика вижда в процедурата по 
настаняване във възпитателни училища и СПИ-та. Това са: решаваща 
компетентност на органи, които не са безпристрастни и независими (прокурор, 
МКБППМН); липса на изискване за доказване на обвинението; негарантирано 
право на адвокатска защита; негарантирано право на мълчание; негарантирана 
презумпция за невиновност; негарантирана свобода срещу самообвинение; 
негарантирано право на разумен срок за подготовка на защита.  

Когато се говори за решаваща компетентност на органи, които не са 
безпристрастни и независими, няма се предвид, колеги, че прокурорът действа в 
ущърб на интересите на детето. Няма такава презумпция. Напротив, 
презумпцията е в обратна посока – че държавните органи винаги се грижат за 
най-добрия интерес на детето. Но съгласно международния стандарт органът, 
който налага мярка настаняване в корекционно заведение или в специализирана 
институция, трябва да бъде безпристрастен и независим, трябва да бъде съд. А 
прокурорът в нашата съдебна власт не е такъв орган. 

Липсва изискване за доказване на обвинението. Това може да се види при анализ 
на съдебните дела. По същия начин не е гарантирано правото на адвокатска 
защита. Какво имам предвид под негарантирано право? Все повече съдии се 
ориентират към това служебно да назначават защитник тогава, когато такъв не е 
привлечен по някакъв друг ред. Но тези защитници са формално установени в 
процеса, те често така и не се запознават с детето, което представляват. Това, 
което излиза от обратната връзка, която децата дават, е, че те не познават своя 
защитник, никога не са го виждали, не знаят къде му е мястото в съдебната зала, 
не знаят, че изобщо е имало такъв и с изненада установяват, четейки протокола от 
заседание, на което са присъствали, че техният защитник нещо е казал. Тази 
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фактическа обстановка означава, че не е гарантирано правото на адвокатска 
защита.  

Не е гарантирано и правото на мълчание. Това се вижда от процедурите на 
досъдебната фаза на наказателния процес, когато чрез най-различни 
манипулативни техники следствените органи принуждават детето да говори. 
Изследването не показва, че това задължително става чрез насилие. 

Всичко дотук вече означава, че не е гарантирана презумпцията за невиновност, 
както и че не е гарантирана свободата от самообвинение, а по отношение на 
разумния срок за подготовката за защита самият факт, че детето не познава 
защитника си означава, че въпросът за такъв разумен срок изобщо не стои. 

Представям ви крайните резултати от едно изследване, което е съвсем скорошно 
и което правихме с възпитаници от възпитателното училище в с. Подем. Като 
говорим за система, това е системата, настанила детето във възпитателното 
училище. Това е всичко от детските педагогически стаи, първите срещи със 
социални работници, първите срещи с полицията, първата среща евентуално с 
дознател или със следовател, минаването през съдебната фаза на процеса до входа 
на ВУИ. В изключителното мнозинство от случаите, според изследването, 
служителите от детските педагогически стаи и социалните работници реагират 
критично по отношение на децата. Не са толкова редки случаите на насилие, 
включително физическо. Като цяло децата декларират, че не срещат разбиране 
или нямат усещане, че ги разбират. 

Тук не отчитам случаите на много добри впечатления от служителите в детските 
педагогически стаи и от социалните работници, но те са в сферата на 
изключението. Правя тази уговорка, че все пак ние сме работили с 20 дълбочинни 
интервюта, които съвсем не дават основание за снимка на всички детски 
педагогически стаи и социални работници. Ние се опитваме в момента да видим 
как са реагирали децата, а не следим подробно работата на самите звена на 
системата. 

Полицията, общо взето е с най-отрицателен образ. При нея има сведения за 
практики на насилие и на манипулиране на процедурите във вреда на децата. 
Реакцията, която децата формират в резултат на това поведение, е основно страх 
и фрустрация. Дори и тогава, когато децата не са имали достъп  с полицията, те са 
под влияние на стереотипни очаквания, формирани в микросредата им, че 
полицията е нещо, където ще ги набият, ще им се карат, ще ги заключат. Това е 
образът на полицията за тях. 

Както споменах вече, защитникът в огромното мнозинство от случаите обективно 
отсъства и това директно води до чувство за беззащитност и изживяване за 
малоценност от страна на децата. Изключително плашещо е, че децата не 
разбират какво значи защита, не знаят, че такава им е необходима, не могат да 
кажат в какъв момент някой има нужда от защита и какво представлява защитата. 
Когато нямат съзнание за защита, на тях им е много трудно да обяснят дали това, 
което им се случва, е добро или лошо. Те не знаят дали начинът, по който 
системата функционира по отношение на тях, е за тяхно добро или е за тяхно зло. 
Не могат да формират никакво отношение нито към системата, нито към 
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законодателството, нито към обществото като цяло. И изводът на моите колеги е, 
че това е един от основните проблеми пред тяхната бъдеща интеграция. 

По отношение на съдебната власт нещата в много голяма степен са предсказуеми. 
Когато детето достига до съдебната власт, то вече е в много голяма степен 
уплашено, отдръпнало се е от системата. Самата съдебната власт му е 
безразлична. То не прави разлика между съдия и прокурор. Поради редица 
професионални изкривявания и липсата на специализирани съдилища и 
специализирани магистрати, които да работят с деца, съдебните органи се държат 
с децата като с всеки възрастен. Те са безпристрастни и не проявяват разбиране и 
съчувствие. Резултатът е, че детето смята, че тях не ги интересува нищо за него. 
Позицията му е: след като тях аз не ги интересувам, и те не ме интересуват! 
Отношението на децата към съдебната система е абсолютно безразлично, за тях 
тази система емоционално не съществува, въпреки че те са се срещали с нея. 

В крайна сметка, големият въпрос е дали става въпрос за репресия или закрила, 
когато говорим за прилагането на Закона за борба с противообществените прояви. 
Много важно е да кажем, че мярката се налага независимо от волята на детето. 
Това я определя като репресивна съгласно българската наказателноправна 
доктрина, която не се е сменяла в близкия век и половина. В тази посока са и 
ясните указания на международните актове. 

От друга страна, мярката се налага, за да бъде предпазено детето от бъдещо 
увреждане. Това е закрилническата функция на държавата. Но тя се налага както 
за закрила на жертви, така и за санкциониране на нарушители. Всички отиват на 
едно и също място и за тях режимът е един и същ. Което също заличава 
разбирането на децата къде е разграничението между тяхната вина и ваната на 
чуждия, между тяхното погрешно поведение и погрешното поведение на 
околните, кое поведение е правилното за тях и кое е правилното поведение за 
другите. А без това базисно разбиране за човешките отношения и за границите, за 
това къде минава законът по тези граници, не е възможно функционирането  на 
личността в съвременното правово общество, което се регулира от правила и от 
граници. 

Така че изводът, който правят колеги от Съюза на съдиите, които се занимават с 
тази проблематика, е, че липсата на докрай диференцирано законодателно 
разбиране между това какво точно представлява закрилата и какво точно 
представлява наказанието за едно дете, което тепърва формира представи за 
отговорност и за собствено поведение, е основен проблем, защото, когато се 
заличи границата между закрилата и наказанието, детето всъщност става негодно 
да функционира по социално желателен начин. 

Аз съм готова да отговоря на всички ваши въпроси. 

ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: Благодаря. 

Сега е време за въпроси и коментари. Заповядайте. 

ИЛИАНА КЕХАЙОВА: Аз имам един въпрос във връзка с настаняването на 
деца, навършили 16 години. Колко такива случаи имаме? 
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ИВА ПУШКАРОВА: Вашият въпрос е във връзка със съдебни решения за 
настаняването на деца над 16 годишна възраст. Това е в противоречие със Закона 
за борба с противообществените прояви. Също както е незаконна практиката да 
се настаняват в такива институции деца с немотивирани определения или 
решения. От тези магистрати следва да бъде търсена дисциплинарна отговорност. 
Правните последици от едно такова настаняване е, че този акт е незаконен, той не 
произвежда правни последици. Едно такова настаняване също е незаконно. 
Прокуратурата или полицията, които изпълняват такова решение, са изключение. 

Моята информация е, че такива случаи са шест за страната. 

ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: С определение има много настанени и за 
съжаление това е практика на някои от съдилищата. 

Аз искам да задам един въпрос към господин Томанов. Конвенцията по правата 
на детето ясно казва, да, Вие сте прав, компетентен независим и безпристрастен 
орган или съд. Може и едното, може и другото. Въпросът е доколко ние можем да 
наречем местните комисии независими. 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: От кого са зависими? 

ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: Те са назначени от кмета? 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: И какво от това? Съдиите не се ли назначават от 
Висшия съдебен съвет? 

ИВА ПУШКАРОВА: Не е вярно! Назначават се в резултат на сложен 
фактически състав. Те не се назначават от Висшия съдебен съвет, те встъпват в 
длъжност в резултат на заповед, но основанието да станат съдии е издържан 
конкурс. 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: Значи те не са зависими от Висшия съдебен съвет, 
а местните комисии са зависими от кмета. По Закона за местното самоуправление 
и местната администрация кметът е органът по опазване на обществения ред. 

ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: Той е органът по опазване на обществения ред и 
едновременно с това назначава една комисия, която разглежда дела, свързани с 
опазването на обществения ред. Как можем да наречем един такъв орган 
независим? 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: Кметът от кого е зависим? 

ИВА ПУШКАРОВА: От политическата сила, която го е издигнала. 

СТАНИМИР ПЕТРОВ: Господин Томанов, има ли образователен ценз за 
членовете на местните комисии? 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: Съгласно закона в местните комисии членуват 
представители на органите по образованието, по здравеопазването. Тоест това са 



 

 69 6
 

хора, които са с висше образование. Едва ли Вие като кмет ще назначите един 
човек със средно образование. 

СТАНИМИР ПЕТРОВ: Няма изискване да бъде с по-високо от средно 
образование. 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: Има длъжностна характеристика. 

ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: До 2000 г., докато се промени 
Наказателнопроцесуалният кодекс, мерки за задържане под стража се налагаха от 
прокуратурата и не подлежаха на съдебен контрол. След това започнаха да 
подлежат на съдебен контрол, след това се налагаха само от съда. Когато се 
налагаха от прокуратурата, Европейският съд по правата на човека прие, че 
българската прокуратура не е независим орган, българската прокуратура не 
отговаря на изискванията за независим орган. По ред причини, няма смисъл да 
навлизаме в конкретните аргументи на съда. Но ако българската прокуратура не е 
независим орган, аз не виждам как местната комисия може да бъде определена 
като независим орган. И аз мисля, че не напразно се въведе съдебен контрол 
върху решенията на местните комисии. Ако те отговаряха на изискването за 
независим орган, за какво е нужно да въвеждаме съдебен контрол върху техните 
решения? Ако те отговарят и на Конвенцията за правата на детето, и на 
Европейската конвенция за правата на човека, това не беше нужно. Съдебният 
контрол беше въведен точно заради това че те не са независим орган. Това е 
широко познато в българското общество. 

Да, съдебно обжалване има на органите, които не са независими, на 
административните органи. Местната комисия е пар екселанс административен 
орган. Няма как другояче да се определи и нейното решение е едно 
административно решение. То затова подлежи на съдебен контрол, така както 
подлежат на съдебен контрол решенията на всякакви други административни 
органи. 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: Аз не виждам къде е противоречието тук. 

ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: Противоречието е  в това, че комисията гледа 
дела, като съд. 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: Не е съд! Това изобщо не е съд. 

ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: Но има едно вътрешно решение на комисията, с 
което налага възпитателна мярка, която подлежи формално на съдебен контрол – 
но ако детето си намери адвокат, ако родителят му плати адвоката. Аз очаквам от 
вас да ми кажете колко примерно от мерките на местните комисии са обжалвани в 
съдилищата. 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: Не мога да ви кажа конкретната цифра на 
мерките, които са обжалвани, но аз не мога да се съглася с това, че прокурорът не 
е независим орган, както и не мога да се съглася с това, че местната комисия не е 
независим орган. 
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А що се касае до повтаряемостта на деянията, доколко децата повтарят деянията 
си, поради което системата е неефективна, искам да кажа само, че дотолкова 
доколкото се поставя въпросът ефективни ли са тези възпитателни мерки и 
вършат ли работа, националната статистика казва следното. Ако тази година са 
гледани на 100 деца възпитателни дела, от тези 100 деца само 17 повтарят! От сто 
деца повтарят само 17. Тоест ние имаме коефициент на полезно действие 83%. 
Кажете ми друга система с този коефициент на полезно действие! 

ИВА ПУШКАРОВА: Аз ще си позволя да не се доверявам на статиката, защото 
за мен не ясно (това пролича и от презентациите преди обяд) какво се нарича 
противообществена проява физически. Тоест това бягство от училище ли е, колко 
бягства са, как ги броим тези бягства? Бягства от институции ли или само бягства 
от училище, от каква институция? След като не е ясно, защото различните 
комисии имат различни разбирания за нещата, аз не виждам как може да се каже 
кой какво повтаря тук. 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: Ако не признавате националната статистика, 
тогава ще ви кажа статистиката на Интерпол. И нея ли няма да признаете? 

ИВА ПУШКАРОВА: Аз работя със статистиката на Интерпол. И тя има съвсем 
различно разбиране за нещата. 

ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: Да чуем сега директорите. 

ЦВЕТАНА ГРИБАЧЕВА: Аз започвам с това, което представихте тук, че 80% от 
случаите, когато се настаняват деца, причините са в семействата. Кой е виновен 
да бъде настанено дете в институция – детето или възрастният? 

И второ, колко от родителите са санкционирани и как са санкционирани те, за да 
полагат грижи за децата си? Има ли я институцията приемно семейство в 
България? Ако някой може да отговори утвърдително, аз моля да разкаже. Ако 
80% от случаите, когато с децата има проблем, виновни са родителите, какво 
излиза? Кой нарушава пръв правата на детето? 

Аз мисля, че тук присъстващите наистина трябва да работим в една посока и с 
грижа за детето, без да се доверяваме толкова на европейските институции с 
цялото ми уважение към тях. Защото ние не сме аборигени. Аз лично не смятам за 
абориген. 

ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: Никой не казва, че сме аборигени. Тези 
европейски институции разглеждат дела и от България, и от Англия, и от Белгия. 

ЦВЕТАНА ГРИБАЧЕВА: Според мен това е много сериозен проблем в 
българската държава. Господин Кънев, аз не знам вие имали ли сте подобни 
изследвания, можете ли да споделите, да дадете някаква информация търси ли се 
отговорност от родителите, как се търси, санкционират ли се? Защо децата трябва 
да се санкционират за родителски грешки? 

Друг един тревожен факт е, че ние наистина сме свикнали да обвиняваме само 
циганите. А от вашите презентации пролича, че за съжаление от децата, които са 
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в специализираните институции, са точно от българския етнос. Това е 
изключително тревожно на фона на факта, че децата в България намаляват.  

От тази гледна точка аз мисля, че за тези 350 деца, които са настанени в 
специализираните институции – СПИ и ВУИ, е необходимо да се полагат 
наистина адекватни мерки. Ще споделя само някои неща за СПИ – Стойките. 

Много се говори за права – децата имат права. Аз мисля, че това не звучи много 
добре, защото на децата им се внушава, че те имат само права. За наша част в 
Стойките ние работим вече пета година по този въпрос. Ние казва: да вие имате 
право, но имате и отговорност. Например, вие имате право на образование, но 
имате и отговорността да посещавате училище. Тоест вие сами си нарушавате 
правото, ако не посещавате училище. Имате право на здравеопазване, но и 
отговорността да не излезеш гол през зимата. Ако не работим в тази посока, че 
освен права децата имат и отговорности, нищо че са деца, как ще ги възпитаме? 

Ние работим, мисля, че сме добре. Вие можете да дойдете и да констатирате, че 
нещо не е добре. Може да дойде друг компетентен орган, който да каже: това не е 
добре. Аз се радвам, когато чуя друго мнение.  

Искам да попитам вие имате ли някакъв поглед върху общообразователните 
училища? Тоест наистина е важно да се защитават правата на детето, но някак си 
напоследък много институции и организации, било правителствени или 
неправителствени, се фокусираха изключително върху СПИ и ВУИ. Едва ли не 
ние сме хора, които репресираме тези деца. Това е много обидно. Пак ви казвам, 
нямам предвид вашата организация. Но това пък е моята гледна точка. На мен ми 
е обидно, когато се фокусира и едва ли не аз съм престъпник, бия, тормозя, 
мачкам, унищожавам и т.н. 

Следващият ми въпрос. Децата, които постъпват в СПИ и ВУИ, откъде идват? 
доколкото знам, или от общообразователни училища, ако изобщо ходят на 
училище, или от улицата, защото имаме немалко случаи, в които на 14, 15, 
включително и на 16 години, постъпват деца, които са абсолютно неграмотни. 
Постъпването в СПИ е една възможност детето да се научи да чете и пише.  

Друг е въпросът, че реална реинтеграция според мен не може да има, ако ние не 
привлечем за сътрудник семейството. От тази гледна точка аз мисля, че 
социалните служби са много далеч и встрани по няколко причини. 

Първо, отделите за закрила на детето толкова се фокусираха да обгрижват децата 
и да ги закрилят от нас, честно ви казвам, това наистина е обидно и унизително, 
че забравиха да търсят семейство, разширено семейство, близки, приятели и т.н. 
И ако искаме да постигнем някакъв резултат, ние това го правим сами, защото 
знаем, че без този фактор – родител, семейство – ние сме обречени на неуспех. 
Много малко са случаите, в които детето без подкрепата на семейството може да 
си стъпи на краката. Как го постигаме, с какви усилия, това е тема за дълъг 
разговор. 

Имам още много какво да кажа, но искам да дам възможност на останалите да 
споделят нещо. 
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ТЕМЕНУЖКА СИМЕОНОВА: Не е театър, но току-що получих поредното 
съобщение, че едно дете иска да се върне при нас. И искам да ви кажа, че такива 
съобщения получавам денонощно. 

ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: Ние не отричаме, че хората се поправят при вас. 
Не сме казали, че от вашата работа няма никакъв ефект. Ние не казваме, че вие ги 
репресирате и т.н., говорим за структурните дефекти на системата за насочване 
към тях. 

ИВА ПУШКАРОВА: Аз искам много да благодаря за това, което ни казахте. 
Наистина искрено съжалявам за това, че се закриват Стойките. 

ЦВЕТАНА ГРИБАЧЕВА: Още не са ни закрили. Има заповед, но не сме 
стигнали до края. 

ИВА ПУШКАРОВА: Надявам се да не се стигне до края.  

Това, което искам да кажа, е, че никой не отрича, напротив, колегите, с които аз 
работя и личното ми мнение, включително от личните ми впечатления, които не 
са от еднократно посещение, е, че институциите полагат усилия, които имат 
ефект върху децата. От обратната връзка от самите деца личи, че на тях ВУИ им е 
повлияло много. Нито аз, нито някой, с който работя, поставяме под съмнение 
националната съпричастност и добросъвестност на колегите, които са ангажирани 
с работата с тези деца и цялата трудност на тази работа. Възраженията са 
единство в посока на правната рамка. Защото най-добрите намерения, поставени в 
тази правна рамка, не са толкова ефективни, колкото същите тези намерения биха 
били в друга правна рамка. И промяната на тази правна рамка е в наш общ 
интерес. Защото тази правна рамка ще унищожи отрицателните предразсъдъци 
към ВУИ и СПИ, няма да ги има тези отрицателни стереотипни настроения, че 
това са стари институции, че това е закон, който отдавна е изчерпил 
възможностите си във вида, в който е, с международните стандарти. 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: Напротив! Той е в пълно съответствие с 
международните стандарти. 

ИВА ПУШКАРОВА: Тук имаме противоречие. 

ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: Все пак имаме едни препоръки на Комитета по 
правата на детето. Тези препоръки са основани на тълкуванието на този орган на 
Конвенцията. 

Преди да дам почивка ще дам думата на Любомир Стойчев да отговори на 
въпросите. 

ЛЮБОМИР СТОЙЧЕВ: Вие питате за налагането на мерки на родителите. 
Общо взето средно на година се налагат 507 мерки от местните комисии. На 
всеки 18 деца местните комисии наказват едни родители. 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: Ако вашата теза е, че трябва да наказваме и 
двамата родители, аз съм готов да я подкрепя. Защото за мен нещата тръгват от 
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абдикирането на родителите от тяхната отговорност. И от хипертрофията на 
правата на децата, наложена в последните 20 години от правителствени и 
неправителствени организации. Задълженията ги няма никъде. 

ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: Предлагам да направим почивка от 20 минути и 
след това да продължим. 

(След почивката.) 

ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: Предстои ни да чуем нещо много интересно и то 
е много пряко свързано с работата на директорите. Както знаете, правихме много 
интервюта с вашите питомци и от презентацията на Любомир Стойчев ще видим 
какво е тяхното отношение към институцията. 

 

ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА С ОТКЛОНЯВАЩО СЕ 
ПОВЕДЕНИЕ ОТ 8 ДО 17 ГОДИНИ - ЧАСТ II27

Попадналите в изследването интернати са тези в Подем, Ракитово, Завет, 
Варненци, Драгоданово, Стойките и Стралжда. Принципът на подбор е случаен и 
всички отзовали се на поканата за беседа и споделили мнението са го направили 
доброволно. Впоследствие от извадката съм извадил случаи на деца с очевидна 

 

(Любомир Стойчев) 

II част:Отношението на настанените във ВУИ и СПИ към 
институцията 

ЛЮБОМИР СТОЙЧЕВ: Във втората част на моето изложение ще се спра на 
някои проблеми на Възпитателните училища-интернати и Социално-
педагогическите интернати. Идеята на резултатите, които ще представя е да се 
чуе мнението не само на специалистите, работещите в институциите и 
изследователите, но и мнението на настанените деца във въпросните институции. 

Накратко за методологията на изследването. 

Съвместно с Станимир Петров и Вяра Иванова успяхме да обхванем мнението на 
доста деца от седем ВУИ и СПИ (от общо девет функциониращи към момента). 
Проведохме събеседванията в рамките на последните девет календарни месеца, 
като през летните месеци на ваканцията не са провеждани интервюта. 
Представените резултати са извадкови, тоест става дума не за реалните 
параметри, а за оценки на тези параметри. Отклонението на оценките е много 
малко, тъй като изследваните деца обхващат приблизително около 25 % от 
генералната съвкупност. 

                                                 
27 Изследването е резултат от работата по едногодишен проект на БХК, финансиран от 
Институт “Отворено общество” - Будапеща за изследване на правата на малолетните и 
непълнолетните лица, настанени във възпитателни училища-интернати и социално педагогически 
интернати. 
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неадекватност (като лека форма на олигофрения). Такива деца, при които сме 
забелязали, че не са в състояние да изразява становище по проблеми поради 
факта, че нямат достатъчно развито мислене и самосъзнание, за да разберат по 
същество дискутираните въпроси и да вземат отношение. 

Заслужава внимание една особеност на генералната съвкупност, а именно, че тя 
всъщност съществува само по документи/списъци. Няма как да проведем 
изследванията напълно ръководени по този критерий, защото не е имало 
институция, която да посетим и там да са налични 100% от децата. Така, че се 
беседвали с тези деца, които са били налични реално.  

Извадката обхваща 110 деца от всички, за които става дума, като в първия случай 
тя представлява 24% от всички настанени в периода на изследването деца (457 по 
документи) във ВУИ и СПИ. Във втория случай – броят на изследваните деца 
достига около 36% от всички реално пребиваващи към момента на посещенията. 
Може да се каже, че е постигната добра представителност. 

Всички деца, попаднали в изследването са родени и живели през периода на 
Прехода, тоест от 1990 година насам, което означава, че тези данни са 
представителни за точно тази категория деца – децата на прехода.  

Някои социо-демографски характеристики на изследваната съвкупност 

Средната възраст на изследваните деца в институциите е 15 години, която 
стандартно се отклонява с 2 %. Най-младият участник е на едва 8 години, а най-
възрастният е на 19 години.  

Образованието на тези деца варира от първи до дванадесети клас. Средно 
мнозинството са седми клас, а в 68% от случаите варират между пети и девети 
клас. Наблюдавани са и няколко екстремни случаи като този, когато е беседвано с 
дете в първи клас на 16 години. Образователният статус на децата може да се 
оцени позитивно, като се има предвид в какви условия са живели децата преди да 
постъпят. Фундаменталният проблем, с който се сблъсквахме обаче при 
провежданите беседи с тях е, че качеството на образованието бе доста под 
очакванията. Лично съм задавал въпроси на деца в шести клас колко е шест по 
седем и не съм получавал многократно незадоволителен отговор. 

Половото извадково разпределение е малко в полза на момичетата спрямо 
реалното. Те са почти 37%, а момчетата са 63%. Реално е придадена малко повече 
тежест на момичетата. От една страна те се развиват по-бързо и счетохме, че 
могат да дадат зряла оценка. От друга, една от институциите, от която не 
попаднаха изследвани лица е с изцяло мъжки състав. 

Мнозинството от децата са от пълни семейства – 74%. Пълните сираци са едва 
4%. Броят на полусираците е приблизително една пета от всички деца в 
изследването. 

41% от децата в изследването имат двама родители, които са живи, но са 
разведени и разделени. Съществен е дялът на тези деца, чиито двама родители са 
заедно и продължават да живеят заедно – една трета от анкетираните деца. Децата 
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от семействата на вдовици и вдовци са около 22 %, 4 % са деца, които не са имали 
никакви родители преди момента на последната институционализация.  

Броят на децата в семейството е средно 3.75 деца на семейство, но с доста голямо 
е стандартното отклонение – 2,28. Броят на децата в семействата на изследваните 
варира от 1 дете (характерни предимно за семейства от българския етнос), до 12 
братя и сестри, които са характерни по-често за етническите малцинствени 
общности. Прави впечатление, че и не малко български деца, които съм 
интервюирал, са от многодетни семейства.  

Етническата картина на децата в институциите е както следва: 53% от децата са 
роми, 38% са българи, 6% са с турски произход, и 3% са “други”. Под категорията 
други влизат татари, деца от смесени бракове между българи и монголци, деца от 
смесени бракове между българка и турчин, помаци и т.н. 

Изследваните лица по причини за настаняване 

Причините за настаняване са проверявани и с документацията и за ВУИ и за 
СПИ. Резултатите показват, че 36% от децата са настанени за извършени 
противообществени прояви – бягства от къщи, бягства от училище и т.н. В 
първата част на презентацията коментирах какво се регистрира като 
противообществена проява. 64% са за извършени престъпления, като основно са 
кражби.  

Изключително малък е броят на настанените за убийства, изнасилване и други 
престъпления с висока степен на обществена опасност. Имаме случаи на кражба 
на боеприпаси и палежи. Случаите на убийства и изнасилване се броят на пръсти. 
В общи линии това е профилът на децата, които са там и взеха участие в 
изследването.. 

Социално неприемливи навици на децата във ВУИ и СПИ 

Аспект, който също изследвахме, са така наречените социално неприемливи 
навици, а именно злоупотреби са наркотици, тютюн и алкохол. 85% от децата 
открито декларираха, че пушат. Въпросът откъде взимат пари за цигари показа, че 
интензивността на пушенето им зависи от това за колко цигари имат пари. Само 
15% не са активни пушачи, тоест пушат от време на време, не пушат изобщо или 
са такива, които са престанали да пушат напълно (следствие на терапия). Тоест в 
тези 15% влизат тези три категории. 85% е доста висок процент на вреден навик 
като тютюнопушенето, особено за деца, немалка част, от които са на възраст 9, 10 
или 11 години.  

При консумацията на алкохол нещата изглеждат по-позитивни. Ако 
тютюнопушенето е проблем, който изглежда почти като норма, защото когато 
85% от дадена общност счита нещо за приемливо и естествено в същата тази 
общност, това спокойно може да се определи като норма, то при консумацията на 
алкохол нещата са по-разделени – 54% декларират, че употребяват алкохол, като 
интензивността на употребата на алкохол отново зависи от средствата и 
възможностите. 46% заявяват, че не употребяват алкохол активно, не са опитвали 
изобщо или са престанали да пият по различни причини.  
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Злоупотребата с наркотици също е беше част от въпросите, които проучихме. 
Разделих характера злоупотребяващите в шест групи. Едната група са лицата, 
които никога не са опитвали наркотици (или поне така твърдят) – 73%, Другите 
27% са интересно разпределени, защото те фактически са лица, които редовно са 
(зло)употребявали наркотици.  

Първата група са лица (политоксикомани), които какъвто и наркотик да им се 
предложи, те са готови да го ползват, пробвали са каквото са имали възможност и 
познават добре въпросите, свързани с наркотиците. Те са взимали/взимат 
вещества като хероин, кокаин, амфетамини и т.н. и биха си купили и ползвали, за 
каквото намерят пари. Делът на тези лица е малък, възлизат на около 6%. 

Втората група – 2% от изследваните деца, са такива, които злоупотребяват или са 
злоупотребявали с инхаланти. Става дума най-често за вдишване на различни 
смески, сред които най-популярната е лепило. Тук следва да отбележа, че това 
типичен начин за дрогиране при ромите и децата без подслон. 

Третата група, 3% от децата, която е много интересна, защото по тяхно мнение те 
не считат това, което са правели/т за наркомания, са лица, които взимат/ли така 
наречените синтетични или полу-синтетични дроги – екстази, амфетамини и 
метаамфетамини, „бонбони” и т.н.  

3% са и децата, които употребяват хероин или други деривати на опиума – 
кокаин, морфин или каквото са били в състояние да намерят.  

И най-много, 13% са лицата, които са употребявали/т канабис, хашиш, марихуана 
и прочие производни на канабиса. 

Може да се каже, че проблемът с наркотиците вече стои с пълна сила пред 
институциите, защото 27% от лицата са имали, а и доста от тях продължават да 
имат такива увлечения, а някои и зависимости. Вероятно дялът е и по-голям, 
защото това не е нещо, което човек признава открито и лесно като например 
пушенето. 

Отношението на настанените деца към ВУИ и СПИ 

Време е да преминем и към резултатите от основния въпрос на проведеното 
изследване, който можем да обобщим накратко като тяхното отношение към ВУИ 
и СПИ. Оценките, които те даваха на институциите, варираха много: от крайно 
одобрение до силен негативизъм. Затова се наложи да разпределим отговорите в 
три големи групи според типа на отношението им. 
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Фиг. 1 Отношение на настанените деца във ВУИ и СПИ към институцията 

В първата група попадат лицата, които декларират, че не знаят или нямат мнение 
относно какво е тяхното отношение към ВУИ/СПИ. В тази група също влизат и 
децата, които не пожелаха да изразят мнение по една или друга причина, т.е. 
въздържалите се от мнение – общо около 4-5 лица. Въпросите с които 
установявахме какво е отношението им бяха свързани с това дали предпочитат в 
къщи или във ВУИ/СПИ, как оценяват качеството на храната, как оценяват 
условията на живот, какви са отношенията с персонала и с другите настанени и 
т.н . В тази група отговори най-честият беше  “не мога да кажа”. Приблизително 3 
% е делът на тези деца (виж фиг.1). 

В другите две групи – съответно с дялове от 40% и 57% децата вече изразяват 
ясно мнение и отношение.  

57% от случаите, което може да се приеме като позитивна оценка за работата на 
ВУИ/СПИ, изразяват по-скоро положително или силно положително мнение. 
Тоест това са деца, които практически застават за позиции като “тук е по-добре, 
ако бях навън, по-лошо”, имало е дори случаи и на такива, които са в крайно 
позитивна (стигаща и до неадекватност) позиция. Останалите 40% от децата не са 
доволни в една или друга степен. Те определено не се чувстват щастливи в 
институцията и приемат това, че са (пре)възпитавани там като наказание. 
Оценките, за които става дума са изцяло на децата, а това което ние забелязахме 
е, че те много зависят  от това какво са видели те в живота преди да постъпят във 
ВУИ/СПИ.  

 

 

Отношение на децата, настанени във ВУИ и СПИ към 
институцията

3%
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57%
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Фиг. 2 Отношение на настанените деца във ВУИ и СПИ по въпроса дали 
пребиваването им в институцията благоприятства реализацията на техните 
бъдещи планове и намерения 

Другият обобщен резултат (виж фиг.2), свързан с отношението на децата към 
ВУИ/СПИ, е комбинация от различни въпроси по отношение техните намерения, 
планове и прочие за в бъдеще и респективно как те оценяват институцията от тази 
позиция, тоест дали тя ще благоприятства реализацията на техните бъдещи 
планове и намерения или напротив. Преведено на езика на едно дете, това 
означава: “Ти какъв искаш да станеш? Какво искаш да постигнеш в бъдеще? А 
това, че си тук помага ли ти да постигнеш това, което искаш? Ако беше извън 
ВУИ/СПИ щеше ли да ти по-добре/лесно за теб или щеше да ти е по-трудно да 
постигнеш желаното от теб?” и други подобни проективни въпроси.  

По този въпрос 5% от децата се оказаха без мнение. В тези 5% има и такива, 
които не се интересуват, в смисъл, че отговарят на въпросите с “не ме 
интересува”. Отрицателно или по-скоро отрицателно мнение и отношение 
показаха 39%. Това се отнася особено до деца, които имат някакви по-сериозни 
амбиции, защото във ВУИ/СПИ се натъкнахме на деца, които имат амбиции и 
искат да станат адвокати, полицаи и т.н. За тях фактът, че са във ВУИ/СПИ беше 
интерпретиран като спирачка по отношение на бъдещите им планове, желания и 
намерения. На противоположното мнение бяха мнозинството от изследваните 
деца – 56 %. За тях пребиваването им във ВУИ или СПИ е възможност да се 
измъкнат от улицата и да постигнат нещо повече. 

Тук искам да отворя една скоба и да спомена, че в Западна Европа, под различни 
форми на асоциации, сдружения и т.н. съществуват институции, които работят 

Отношение на децата настанени във ВУИ и СПИ по въпроса 
дали пребиваването им в институцията благоприятства 
реализацията на техните бъдещи планове и намерения

5%

39%56%

не знам/нямам мнение отрицателно/по-скоро отрицателно
положително/по-скоро положително



 

 79 7
 

със същия/сходен контингент като социо-демографски профил като този, който 
дискутираме. Там обаче се залага на елемента доброволност при постъпването. 
Без да се спирам в детайли по темата, считам че това е едно възможно 
усъвършенстване на системата. Основание за това, дават тези 56 % по-горе, които 
виждат възможност и полезност от пребиваването си във ВУИ/СПИ. Може да се 
предположи, че около 56-57% от децата, които в момента се 
институционализират, биха се възползвали от подобна доброволна възможност и 
биха постъпвали в институция по различна причини като например: 1/ следват 
съвет и имат формирано от близки/приятели позитивно отношение към ВУИ/СПИ 
и считат, че това ще им помогне по-добре, отколкото да останат при семейството 
си или на улицата 2/ алтернатива на лишаването от свобода в поправителен дом 
или други мерки и наказания, свързани лишаване от едни или други права, които 
децата приемат като по-тежки.  

В нашата система към момента действащият принцип на настаняването е 
принудата, и спокойно можем да кажем, че общо взето почти няма дете, което 
доброволно да е дошло в институция, т.е. това дава основание да се говори за 
липса на вътрешна мотивация сред мнозинството от настанените да се променят в 
положителна посока. Това определено рефлектира и на резултатите от работата с 
децата във ВУИ/СПИ. Въвеждането на принципа на доброволността би създало 
допълнителна позитивна вътрешна нагласа у детето и подпомогнало 
корекционно-възпитателния процес. Много важно е обаче да се обърне и 
сериозно внимание и на тези почти 40%, които не намират смисъл на престоя си 
във ВУИ/СПИ. Причините за това са многобройни. Част от изтъкваните от самите 
деца са, че стоят продължителни часове заключени, без смислени дейности, не 
получават желаните образователни, социални, медицински и прочие услуги, 
подложени са на условия на живот, които са трудно-поносими и ги травмират 
(става дума както за материални, така и за условия свързани с психологическия 
климат и атмосферата във ВУИ/СПИ). На практика те поставят много съществени 
и ключови въпроси пред отговорните за политиката спрямо тях в България и 
разбира се и пред управленските и педагогически състави на институциите. Всяко 
продължаващо подминаване на тези въпроси може да се възприеме като бягство 
от решаване на реалните проблеми, които стоят дори и пред тези деца, които 
намират престоя си за смислен и полезен. Резултатите от беседите и 
наблюденията ни подсказват, че има още много какво да се направи в редица 
аспекти на работата на ВУИ/СПИ по тази линия.  

Някои изводи и обобщения 

В заключение ми се иска да направя някои изводи въз основа на резултатите и 
наблюденията, които проведохме:  

Политиката по отношение на подпомагане на семействата с различни услуги 
и средства трябва да е насочена по посока на характера на взаимоотношенията 
и отговорностите на родителите. Държавно подпомагане във всякакъв смисъл 
по качествени, а не само по количествени критерии. Не само броят на 
родителите и децата са важни. Характерът на отношенията между тях, 
отношенията им с децата и отговорностите им спрямо децата също са 
ключови. 
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Подобряване на качеството и обогатяване на образователните, 
професионалните, социалните, медицинските и прочие услуги във ВУИ/СПИ 
вече е повече от наложително. Институционализацията сама по себе си не 
решава въпросите, свързани с нуждите на децата. 

Значителният дял на децата, които употребяват особено тютюн и алкохол, 
както и високата степен на злоупотреба с наркотици предполага наличие на 
повече или по-качествена и психологична помощ. Към днешна дата във 
ВУИ/СПИ дори не правят тестове за наркотици на децата, които споделят за 
подобни проблеми. 

Значителният дял на децата с негативно отношение към ВУИ и СПИ – 
приблизително 40%, предполага, че принудителното въдворяване в тях не е 
оптималното решение от гледна точка на криминалната политика. 
Необходимо е да се прави нещо по това тези институции да са привлекателни, 
да виждат децата в това собствена алтернатива към по-добро.  

Необходимо е да се осигуряват образователни, социални услуги и условия, 
които да формират у децата позитивно отношение за смисъла на техния 
престой. Притеснителни са отговори като този: “толкова ми е тъпо тук, по цял 
ден няма какво да правя”. 

Въвеждане на дейности и програми, които да занимават развиват децата. Има 
неправителствени организации, които работят по подобни въпроси и не им 
липсват идеи как може да се организира такова сътрудничество и постигнат 
резултати. Почти не съм срещал деца от тези, с които беседвахме, които да са 
имали негативно отношение към проекти за алтернативни социални услуги 
предоставяни от други организации. 

Резултатите от изследването показват също, че около 15% от общия брой във 
ВУИ и СПИ, са били трайно институционализирани (повече от 3 години). 
Тези деца споделят, че не им е много ясно как ще се върнат в обществото 
после и какво ще правят. Както и че нямат умения и знания и не се чувстват 
готови за пълноценен законосъобразен живот. На този въпрос следва бързо да 
се потърси отговор.  

Необходим е също различен подход и стил работа с децата, които са 
постъпили по различни причини в институциите. Едни трябва да са 
програмите с деца, които са проявявали насилие. Съвсем  други трябва да са 
програмите за работа при тези, които са там заради кражби, взломни или 
джебчийски. А съвсем различен трябва да е подходът към тези, които са 
настанени (основно в СПИ) за бягство от къщи, просия и др. Един много 
елементарен отговор на настанено дете подсказва всичко гореказано. На 
въпроса защо то проси, то отговаря многозначително “за да не крада”. 

Благодаря за вниманието! 

ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: Ние сме почти на приключване. Някакви 
въпроси към Любомир Стойчев? 
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ИЛИАНА КЕХАЙОВА: Ако може, да получим тази презентация, защото беше 
много интересна. 

ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: Цялата кръгла маса ще бъде оформена в една 
брошура, която ще разпространим сред всички вас със сигурност, включително 
публикациите с данните. 

ДОРА МИХАЙЛОВА: Презентацията беше много интересна. Само бих искала 
да добавя, че за тези деца наистина е трудно, когато напуснат тези заведения. Но 
за това все пак е помислено, тъй като за тези деца, които са излезли от ВУИ и 
СПИ се определя обществен възпитател, който да им помага да намерят своята 
социализация, разбира се, и да учат, да намерят работа и т.н. Има немалко такива 
услуги. Даже на някои им осигуряват и жилище. 

ЛЮБОМИР СТОЙЧЕВ: Може би самите институции трябва да обясняват на 
децата, че не е толкова фрапиращо положението какво ще се случи с тях, като 
напуснат институцията. Но това е мнението на децата. 

ДОРА МИХАЙЛОВА: Може би не са информирани. 

ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: Аз мисля, че въпросът със средния престой във 
ВУИ и СПИ предстои да се реши. Този среден престой, който изчисляваме тук на 
базата на интервюта, е по-нисък от реалния среден престой, защото всички тези, 
които са интервюирани, предстои да останат още в институциите. Такива данни 
трябва да се събират и от министерството, и от местните, и от централната 
комисия може би, от Националния статистически институт. Ние говорим за 
средния престой в институциите, защото знаете, че има много деца, които 
минават първоначално през СПИ и след това попадат във ВУИ. Тоест тук вече 
средният престой става доста по-висок. 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: Аз пак ще кажа, че в никакъв случай не съм фен 
на ВУИ и СПИ.В никакъв случай, защото за мен няма по-добро за детето от това 
да расте вкъщи. Това е азбучна истина. Но когато семейството го праща да краде, 
институцията се явява едно необходимо зло. Поне до този момент не знам как да 
се намери една неправителствена организация и да каже: ето ние правим един дом 
за такива деца. Защото такива домове аз съм виждал в Англия. 

ИВА ПУШКАРОВА: Нямаме правен режим. 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: Ами като нямаме правен режим, ще го създадем, 
колега! 

ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: Как да го направи една неправителствена 
организация и да го държи празен, като няма законова база? 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: Ние написахме концепция по времето на Жан 
Виденов, когато аз лично я занесох в Министерския съвет. Централната комисия 
беше още към Главна прокуратура. Питам къде е тази концепция? Няма я! 

ИВА ПУШКАРОВА: Аз съм я чела, значи някъде я има. 
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ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: Това са все пак институции, които са държавни, 
от затворен тип. То е все едно да направим една такава кръгла маса с Главно 
управление на местата за лишаване от свобода и някой да ни каже: как една 
неправителствена организация не създаде затвор? 

КОНСТАНТИН ТОМАНОВ: Има го, господин Кънев. В Англия се нарича “На 
средата на пътя”. В Англия до 1998 г. имаха само наказателна репресия. Няма да 
забравя едно посещение с тогавашния заместник-министър на правосъдието 
Златка Русева в Англия. Тогава рецидивът при непълнолетните беше докаран до 
95%. И Златка Русева каза: а аз се притеснявам, че в България се е качил от 23 на 
25%. Хората създадоха един нов закон за младежката престъпност. Все едно са 
преписали нашите местни комисии, но не коментирам в момента това. 

Какво видяхме в Англия? Осъден е юнакът на две години затвор. Отива си в 
затвора, там наказателната отговорност започва от 11 години. Една година е в 
затвора, има добро поведение, има всички индикации, че се поправя, всичко 
върви нормално. След което го преместват в една институция, която се финансира 
не от държавата, тя се финансира от неправителствена организация, а държавата 
осъществява ежедневен контрол. Като казвам ежедневен, ние бяхме един 
следобед в този дом, два пъти идваха държавни органи. Два пъти за един 
следобед! И от самата неправителствена организация ни казаха, че контролът е 
изключително строг, защото при най-малкото нарушение държавата им отнема 
лицензията. 

Това е, което казвам, че може да се направи, за да се даде на детето един 
първоначален старт. Може да се направи така, че детето да знае какво ще стане с 
него, като излезе от ВУИ.  

ПРЕДС. КРАСИМИР КЪНЕВ: Много ви благодаря за участието и се надявам 
това да не бъде нашата последна среща. 

(Край – 16:40 ч.) 

Стенографи: 

  К. Матев 

  Ст. Белова 
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СПИСЪК С УЧАСТНИЦИ 

 

Участници в кръглата маса, направили изказвания, които са включени в 

стенограмата 

 

Красимир Кънев - Български хелзинкски комитет, председател 

Станимир Петров - Български хелзинкски комитет, изследовател 

Любомир Стойчев - Български хелзинкски комитет, изследовател 

Асен Петров - Министерство на образованието и науката, директор на 

Дирекция “Образователна среда и образователна интеграция” 

Илиана Кехайова - Министерство на образованието и науката, главен експерт 

в Отдел "Интеграция на деца със специални образователни потребности" 

Константин Томанов - ЦКБППМН, секретар 

Ива Пушкарова - Съюз на съдиите в България, изпълнителен директор 

Ангелина Дичева - сп. “Обществено възпитание”, главен редактор 

Дора Михайлова - ЦКБППМН, главен експерт 

Каролина Димитрова - ВУИ "Н. Й. Вапцаров", гр. Завет, директор 

Теменужка Симеонова - СПИ "Св. Кл. Охридски", с. Лик, директор 

Цветана Грибачева - СПИ "Максим Горки", с. Стойките, директор 
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