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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ДАЗД
Държавна агенция за закрила на детето
ЗБППМН
Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
ЗЗД
Закон за закрила на детето
Законопроект
Проект на МП за Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане
2018
на възпитателни мерки на непълнолетни лица, 2018 г.
Концепция 2011 Концепция за държавната политика в областта на правосъдието за детето,
приета от МС през 2011 г.
КПД
Конвенция на ООН за правата на детето
НК
Наказателен кодекс на Република България
НПК
Наказателен процесуален кодекс на Република България
Законопроект
Закон за възпитателните мерки спрямо лицата, извършили като непълнолетни
2019
престъпление или административно нарушение
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1. Методология и цели на изследването
Настоящото изследване има за цел комплексна аналитична оценка на ефективността
на нормативната реформа на детското правосъдие с фокус върху:
- оценка на Законопроект 2019 от гледище на неговата съгласуваност със
стратегическите документи на реформата, задължителните наднационални актове и
вътрешното законодателство, вкл. връзки с нормативни актове от същия и по-висок ранг, и
задължителна практика на наднационалните юрисдикции (ЕСПЧ и др.);
- прогнозните ефекти на Законопроект 2019 и адекватност спрямо установените чрез
неправни анализи обществени потребности, явления и процеси;
- извеждане на препоръки съобразно направените изводи с групиране по адресат,
съдържание, степен на спешност, последователност и взаимна обвързаност.
Резултатите са получени на основата на следните методи:
•

SWAT анализ и специализирани методи за прогнозна оценка на въздействието на
Законопроект 2019;

•

Специализирани методи за оценка на съгласуваност на Законопроект 2019 с други
нормативни и с правосъдни стандарти, вкл. относими наднационални стандарти;

•

Анализ на стратегически документи, рамкиращи принципи, приоритети и насоки на
държавната политика в изследваната област;

•

Събиране, подбор и анализ на статистически данни и аналитични източници;

•

Интервюиране на участници в процеса на вземане на решения и изготвяне
Законопроект 2019.
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2. Терминологични бележки
2.1. Основни понятия
В настоящото изследване описаните по-долу понятия се използват и обсъждат със
следното съдържание, което е възприето от Концепция 2011, действащите български закони
и научната литература:
1. Дете

Физическо лице, ненавършило 18-годишна възраст (КДП, ЗЗД).
Понятието

е

универсално

и

има

еднакво

съдържание

в

международните и националните правни стандарти.
2. Обществено-

Всяко деяние, което разкрива от обективна страна белезите на

опасно деяние

престъпление

и

може

да

бъде

извършено

както

от

на дете

наказателноотговорно дете (непълнолетно, действащо виновно), така
и от наказателнонеотговорно дете (малолетно или освободено от
наказателна отговорност непълнолетно). В първия случай деянието се
третира като престъпление и деецът може да бъде наказан, а във
втория деянието се третира като отклоняващо се поведение
(девиация), за което на извършителя се налага ненаказателна
(закрилна) мярка, установена със закон.

3. Отклоняващо

Поведение, което устойчиво и последователно се отличава

се поведение

съществено от научно възприетото за нормално за възрастта на

на дете

конкретното дете, като застрашава или уврежда развитието му,

(девиация)

независимо

дали

извършеното

е

противоправно

или

не.

Отклоняващото се поведение е криминогенно, когато обективно
насочва детето към общественоопасно поведение, и виктимогенно,
когато го насочва към поведение, което обективно създава или
повишава вероятността (риска) детето да пострада от престъпно
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посегателство в сравнение с другите деца от същата възрастова група.
Това поведение е основание за държавна намеса, тъй като е
обусловено от и създава рискове за детето.
4. Най-добрия

Съвкупността от правата и законните интереси на конкретно дете

интерес на

в

конкретна

обстановка,

включително

индивидуалните

му

детето

възможности за развитие и субективното му преживяване за
достойнство, заедно с най-подходящите условия за тяхното пълно
зачитане в конкретната обстановка. Съгласно Пар 1, т. 5 от ДР на ЗЗД
понятието обхваща преценка на:
а) желанията и чувствата на детето;
б) физическите, психическите и емоционалните потребности на
детето;
в) възрастта, пола, миналото и други характеристики на детето;
г) опасността или вредата, която е причинена на детето или има
вероятност да му бъде причинена;
д) способността на родителите да се грижат за детето;
е) последиците, които ще настъпят за детето при промяна на
обстоятелствата;
ж) други обстоятелства, имащи отношение към детето.

5. Наказателно

Всички лица на възраст до 14 години (малолетни), както и лицата

неотговорни

между 14 и 18 години (непълнолетни), които са били освободени от

деца

наказателна отговорност или за които е прието, че не са разбирали
свойството или значението на извършено общественоопасно деяние
или не са можели да го ръководят към момента на извършването му.
Тази група лица не подлежат на наказателно преследване и не носят
наказателна отговорност.
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6. Мярка

Действие или серия действия, предприемани на правно
основание от държавен орган, които водят до промяна в правното
положение на детето или елементи от правния му статус и са насочени
към постигане на определена в закон цел. Мярката може да включва
или да се изразява в предоставяне на услуга, когато това е изрично
установено със закон. Така например, съгласно чл. 4 от ЗЗД
предоставянето на услуги в семейна среда и от резидентен тип и
настаняването в приемно семейство и в специализирана институция са
мерки за закрила, приложими към всички категории деца, включително
децата в конфликт и в контакт със закона. В тези случаи една и съща
дейност може да се прояви едновременно като мярка (цели закрила) и
като услуга (цели социално включване). Извън тези случаи мярката
няма правната характеристика на услуга.

7. Възпитателна
мярка

Актуално това е мярка по чл. 13 от ЗБППМН. В изследването се
споделя възгледа, изложен в Концепцията за държавна политика в
областта на правосъдието в полза на детето, за репресивна наказателна
правна природа на мерките, характеризираща ги като видове
наказания в противоречие с чл. 32 от НК, КПД, ЕКПЧ и КРБ (вж.
изложените в Концепцията подробни мотиви). Тези мерки, дори когато
са концептуализирани като мерки за превенция на престъпно
поведение, нямат признаците на ,,услуга“, а ангажираните с
прилагането им органи (МКБППМН и съд) не са доставчици на социални
услуги.
Според Законопроект 2019 възпитателната мярка е алтернатива
на наказанието, предвидена в Глава Втора на Законопроекта и
приложима към лица на възраст до 20 години, извършили като
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непълнолетни престъпление или административно нарушение, която
има за цел да насърчи тяхното законосъобразно поведение чрез
подкрепа и стимулиране на тяхното интегриране в обществото (чл. 2 от
Законопроекта).
8. Наказание

Мярка на най-тежката държавна принуда, предвидена в НК (чл.
62, връзка с чл. 37, ал. 1 от НК) и налагана от съд на непълнолетно
наказателноотговорно лице заради извършено от него престъпление.

9. Алтернатива на
наказанието

Съгласно действащото законодателство това е възпитателна
мярка,

наложена

по

реда

на

ЗБППМН

като

последица

от

освобождаването на непълнолетен извършител на престъпление от
наказателна отговорност на основание чл. 61 от НК или от изтърпяване
на наложено наказание на основание чл. 64 от НК.
След отмяна на специалния закон алтернатива на наказанието е
всяка мярка, изрично посочена от институтите на чл. 61 и чл. 64 от НК
като приложима вместо наказателната репресия. Алтернативните на
наказанието мерки по принцип могат да се прилагат и успоредно с него
(например в изпитателния срок на условно осъждане на основание чл.
66 от НК), но същественото за тяхната правна природа е възможността
на държавата да ги приложи като единствена реакция спрямо
реализирано от дете общественоопасно поведение, изключваща
наказателна репресия.
Такива са мерките по чл. 7 и сл. от Законопроект 2019, към който
нормата на чл. 61 от НК би препращала, ако той влезе в сила.
10. Детско
правосъдие

Институционална и нормативна система за отговор срещу
общественоопасно поведение на наказателно неотговорни деца и
нейните практики.
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11. Реформа на
детското

Планирани от държавата нормативни и институционални
промени съобразно действащи стратегически документи.

правосъдие

2.2. Понятието ,,дете в конфликт със закона“
Понятието ,,дете в конфликт със закона“ се използва от чл. 40 от КПД в смисъла на
всяко дете, „заподозряно, обвинено или признато за виновно в нарушаване на
наказателния закон”. То е въведено за целите на КПД и предназначено да обслужи
специалните гаранции за правата на децата, чиято наказателна отговорност се ангажира за
извършено престъпление. В контекста на българската правна система, която не го използва,
такова е всяко наказателноотговорно непълнолетно дете от привличането му като
обвиняемо в наказателно производство за извършено от него престъпление до момента, в
който държавата упражни изцяло или загуби правата си да реализира наказателната му
отговорност на някакво правно основание. Понятието зависи от преценка дали деянието е
престъпление и дали за него от детето следва да се търси наказателна отговорност, а тази
преценка се извършва от компетентен орган на наказателното правосъдие (прокурор или
съд)1. То е въведено за целите на КПД и е предназначено да обслужи специалните гаранции
за правата на децата, чиято наказателна отговорност се ангажира за извършено
престъпление. Поради казаното понятието е разпознаваемо в системата на наказателното
правосъдие, а не в сектори извън него, и принадлежи към концепцията за дете, спрямо
което се прилага наказателна репресия, а не нейни алтернативи.
Тъй като понятието ,,дете в конфликт със закона“ се използва неточно в редица
стратегически и методически документи, е важно изрично да се отбележи, че в него не се
включват:
1
В контекста на достъпа на децата до правосъдие понятието е използвано и в Стратегията на Съвета
на Европа за правата на детето за 2016-2020 г.
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- малолетните извършители на деяния, които разкриват формалните признаци на
престъпления. На основание чл. 32 от НК тези лица не са наказателноотговорни, поради
което не могат да бъдат ,,заподозрени, обвинени или признати за виновни в нарушаване на
наказателния закон“. Разширяването на понятието на КПД към групата на малолетните е
недопустимо, тъй като нарушава абсолютната законова забрана от тези лица да се търси
наказателна отговорност.
- децата, извършители на противообществени прояви по смисъла на чл. 49 от
ЗБППМН, на които е наложена възпитателна мярка по този закон. Тези лица също не са
наказателноотговорни (тъй като са или малолетни, или непълнолетни, освободени от
наказателна отговорност на основание чл. 61 от НК) и извършеното от тях не е ,,нарушение
на наказателния закон“ (престъпление по смисъла на чл. 9, ал. 1 от НК). В процедурата по
налагане на възпитателна мярка те нямат положението на ,,заподозрени, обвинени в
нарушение на наказателния закон“, а налагането на мярката не означава признаването им
за ,,виновни“ в такова нарушение.
- деца, групирани по критерий извън критериите на чл. 40 от КПД, като например
,,деца, изтърпели лишаване от свобода“2, деца, адресати на възпитателни мерки и мерки
за закрила3 и дори адресати на социални услуги4.
Репресивната и закрилната система са подчинени на противоположни подходи и
цели, поради което понятието не може да има еднакво съдържание и полезност и в двете.
Петрова-Димитова, Н. Правосъдие, адаптирано към потребностите на децата, ИСДП.
БХК. Деца, лишени от свобода в Централна и Източна Европа – между наследството и реформата,
2014 г.; ,,Доклад на Омбудсмана за децата в конфликт със закона. Тематичен доклад от извършени проверки и
оценка на състоянието и спазването на правата на децата, настанени в СПИ и ВУИ в Република България“,
ноември –декември 2015 г.; Наръчник за професионалисти ,,Социално включване на деца в конфликт със
закона – нови модели и практики“, ИСДП, С., 2014 г. Видно от този наръчник, поведението ,,в конфликт със
закона“ се третира като високорисково. Вж. още ,,Важният си ти! Наръчник за деца в конфликт със закона“,
който е адресиран както към деца в производство по налагане на възпитателна мярка, така и към обвиняеми.
Вж. Доклад на ДАЗД ,,Социални услуги в общността“, с. 10 (,,децата до 18 г. с девиантно поведение и в
конфликт със закона“ са описани като една от целевите групи на услугата ,,Кризисен център“).
4
Фъртунова, Д. Анализ на правната рамка на реда и условията за настаняване на деца в затворени
институции, БХК, с.66, с. 69 и сл. с. 80 и сл.
2
3
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Така например, системата на наказателното правосъдие е подчинена на обществения
интерес от разкриване и наказване на престъпления и въздействието ѝ върху детето
обичайно създава рискове за него. Правата на детето в тази система са насочени към
ограничаване на тези рискове и въздържане на системата от прекомерна репресивност.
Обратно, системата за закрила е насочена към осигуряване на най-добрия интерес на детето
и правата му в нея са насочени към активизирането ѝ в посока подкрепа и развитие на
личността му в условия на индивидуален подход, независимо как други системи оценяват
неговото поведение. Системата на закрилата оценява престъпното поведение на детето не
от гледище на съгласуваността му със закона (това е задача на правосъдието), а в контекста
на породилите го рискове, свързаните с него образователни, възпитателни, здравни и др.
дефицити и потребности
Употребата на понятието ,,дете в конфликт със закона“ извън целите на правосъдието
създава рискове от смесване на принудително-репресивни мерки, прилагани в
правосъдната система, със социални, възпитателни и закрилни мерки, представляващи
алтернатива на наказанието5.
И накрая, понятието ,,дете в конфликт със закона“ носи риск от стигматизиране на
децата, попадащи в него6.
Основателно това понятие, използвано с неясно значение от Законопроект 2018, е
изоставено в Законопроект 2019.

Подробно Пушкарова, И. Услуги за деца в досег с държавата. Преглед, анализ и оценка на
съществуващите в България услуги за деца в конфликт и в контакт със закона. Национална мрежа за детето,
София, 2016.
6
Признаци за стигматизиращо разделение могат да се разпознаят например в Алтернативния доклад
за изпълнението на задълженията на България по Конвенцията на ООН за правата на детето, БХК, юни 2015
г., в който се критикува невъзможността да се осигури разделяне на групите на децата-жертви от ,,децата в
конфликт със закона“ при предоставяне на услуги в кризисен център (с.61). При неяснотата на понятието ,,деца
в конфликт със закона“, което често включва наказателнонеотговорни деца, пострадали от насилие,
разделянето на двете е дискриминационно.
5
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2.3. Понятието ,,отклоняване“ на наказателна репресия
Понятието е в основата на Законопроект 2018. То не е правно, не е нормативно
използвано или дефинирано и е чуждо на българската правна система и практика, в която
не е възприето. То е с жаргонен произход, отвеждащ към чуждестранни правни
конструкции, и концептуално принадлежи към езикови описания на институти за
освобождаване от наказателна отговорност, т.е. относимо е към непълнолетни
извършители на общественоопасно деяние, от които държавата се отказва да търси
наказателна отговорност и я замества с последици от друг вид (закрилни, възпитателни,
социални или др. мерки). Тези институти у нас се уреждат от наказателния закон и се
прилагат от орган на наказателно преследване (прокурор) или съд, като за тях е трайно
възприета друга терминология.
Понятието с основание е критикувано като неуместно и неясно7 и изоставено в
Законопроект 2019.

3. Резюме на основните изводи
3.1. Статистическото наблюдение върху отклоняващото се поведение на децата е
силно и трайно компрометирано от липсата на единни и приспособени към спецификата
на явлението статистически методики и крайно неясните и противоречиво интерпретирани
от различните институции понятия, които са в основата на използваните статистически
показатели.
Препоръка:

въвеждане

на

единна,

понятийно

ясна

и

съгласувана

със

законодателството система за статистическо наблюдение на отклоняващото се поведение
при децата.

7
Вж. и становищата по Консултационна процедура по Проект на МП за Закон за отклоняване от
наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица, февруари-март 2018 г.
(официална интернет страница на МП).
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3.2. Общественоопасното поведение на непълнолетните има относително трайна
структура що се отнася до видовете негативни прояви и факторовата среда. Тенденциите
следват общите процеси на траен и прогресивен спад на общите нива на престъпността.
Това позволява да се прогнозира годишното натоварване на институционалната система,
предвидена от Законопроект 2019, като общо 350-370 деца.
3.3. Законопроект 2019 си служи с различни формули за обозначаване на основни
понятия, за които липсват законови дефиниции.
Препоръка: Общата понятийна рамка на закона да бъде уеднаквена и съгласувана,
вкл. с тази на други относими закони. Основното понятие – възпитателната мярка – да бъде
изрично определено.
3.4. Законопроект 2019 почива на неясна законодателна идеология. Концепция
2011 и стратегическите документи в нейно изпълнение не предвиждат създаване на закон,
който да замести ЗБППМН. Професионално-политическата теза, защитена в тези документи,
гласи, че неговата отмяна не поражда нормативна празнота, тъй като материята вече е
уредена със законите от секторите на закрилата, социалното подпомагане и образованието.
Законопроект 2019 се различава от предметния обхват и насоченост на ЗБППМН, поради
което двата не могат да се заместят. Междувременно изменения в свързани със
Законопроект 2019 отраслови закони изменят обхвата му, като изхождат от различна
концепция за подхода към непълнолетни административни правонарушители – в края на
2021 г. институтът по чл. 29 от ЗАНН (освобождаване на непълнолетен правонарушител от
административна отговорност с налагане на възпитателна мярка) е отменен, поради което
тези лица излизат от субектния обхват на Законопроект 2019.
Препоръка: Да бъде следвана оповестената в стратегическите документи държавна
концепция за отмяна на ЗБППМН, без отмяната да бъде обвързвана с появата на друг закон
с предмета на Законопроект 2019, или изрично и мотивирано да бъде променена
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политическата визия по въпроса. Ясно концептуализиране на нуждата от закон с предмета
на Законопроект 2019. Съгласуване на уредбата с тази в свързаните закони.
3.5. Законопроект 2019 не е превантивен, както неправилно се твърди в мотивите
към него, а регулира държавната реакция срещу вече извършено конкретно
правонарушение. Обстоятелството, че реакцията е алтернативна или успоредна с
наказателната, не я прави превантивна. Законопроект 2019 е основно подчинен на цел за
предотвратяване на рецидив чрез възпитателно въздействие (чл. 2), която е типична част от
съдържанието на всяка наказателна мярка. Оттук възникват рискове възпитателните
мерки да придобият характер на наказания и да утежнят правното положение на лице,
което е освободено от наказателна отговорност или търпи облекчена наказателна
репресия, като в същото време нарушат принципа за законоустановеност на наказанието.
Препоръка: Възпитателните мерки да бъдат ясно отделени от наказанията и
санкциите, като се изхожда и от практиката на ЕСПЧ относно мерките, алтернативни на
наказанията. Въвеждане на яснота относно природата на целеното с мерките въздействие.
3.6. Принципната рамка на Законопроект 2019 формулирана с предпочитане на
отрицателни формули и търпи необосновани ограничения в обхвата, непрецизно
разграничение между отделните принципи и подход на възприемане на детето като
обект на въздействие.
Препоръка: Принципите да бъдат формулирани с предпочитане на позитивни
формули, които третират правонарушителя като субект на възпитателното въздействие, при
прецизно разграничение на отделните принципи. Принципът за пропорционалност трябва
да обхваща цялата съвкупна тежест на наложените мерки, когато са повече от една.
Принципът за специализация да обхваща преди всичко материалната възпитателна
компетентност на участниците и да бъде отнесен и към най-добрите възпитателни,
образователни, закрилни и пр. професионални практики. Принципът за взаимодействие с
пълнолетните близки следва да бъде разпрострян и върху лица, които детето изрично е
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посочило и които са извън кръга на нормативно овластените да полагат грижа. Достъпът до
съдебен контрол следва да се формулира по-ясно като относим до самия съдебен контрол,
а не само до процесуалното право на сезиране на съд (,,достъпът да бъде изрично упоменат
принцип, от който уредбата в действителност изхожда - принцип на предпочитане на
семейна и близка до нея среда за изпълнение на възпитателната мярка, който е свързан и
с правото на нарушителя на семеен живот и на живот заедно с родителите съгласно
Конвенцията за правата на детето.
Правата на нарушителя, описани в чл. 5 от Законопроект 2019, следва да бъдат
прецизирани и допълнени с правата, които детето има съгласно Директива на ЕС №
2016/800. Аналогично, чл. 6 следва да бъде преформулиран достатъчно ясно, за да
удовлетворява стандартите на Директивата за индивидуална оценка, вкл. чрез пряко
препращане към нея, ако е необходимо. Поради връзката на възпитателното производство
с протеклото наказателно производство правата на адвокатска защита и на задължителна
адвокатска защита за непълнолетните при осигурена възможност за правна помощ би
следвало да се запазят без прекъсване и в периода до образуване на възпитателното
производство, като се отчете обстоятелството, че през този период лицето може да
навърши пълнолетие.
3.7. Законопроект 2019 разкрива прекомерно придържане към материалната
(природа и видове възпитателни мерки), процедурна (характеристики на възпитателното
производство) и институционалната (оправомощени органи) рамка на ЗБППМН.
Сходството на мерките с тези по ЗБППМН и с типични закрилни мерки издава
недостиг на иновативни идеи. Подходът на приспособяване на морално остарелите
инструменти по ЗБППМН към съвременната социална и правна среда е частично успешен,
тъй като репресивността им е намалена, а изолационната мярка изрично е определена като
крайно средство, приложимо само след доказано изчерпване на по-леките. Други
подобрения обаче не се наблюдават, което обезсърчава очакването за принципна
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качествена промяна. Прилагането на мерките по Законопроект 2019 ще следва структурата
и динамиката на сегашните мерки по ЗБППМН, като единствената разлика е в технически
детайли, а не в концептуалния подход към детето.
Анализът на структурата и правомощията на институционалната система по
Законопроект 2019 я очертава като излишна.
Препоръка:

Законопроект

2019

да

възприеме

модерните

подходи

на

индивидуалност и екипност при определяне на конкретните възпитателни мерки и
следване на заложените в Концепция 2011 и Пътната карта към нея координационни
механизми. Категорично се препоръчва отказ от централизирана система на възпитателни
служби и заместването ѝ с децентрализирано изграждане на специализирани звена към
вече съществуващи органи в различни сектори. Така би се постигнал по-евтин, оперативно
и процедурно икономичен и специализиран отговор на публичния интерес от ефективно
изпълнение на възпитателните мерки.
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4. Факторова среда, динамика и проявления на общественоопасното
поведение при наказателно неотговорни деца и инструменти за въздействие
4.1. Методологични
бележки
Статистическото

наблюдение

върху отклоняващото се поведение на
децата у нас е силно и трайно
компрометирано от липсата на единни
и приспособени към спецификата на
явлението статистически методики и
крайно неясните и противоречиво
интерпретирани
институции

от

понятия,

основата

различните
които

на

в

използваните
показатели8.

статистически
Статистиките

са

не

разграничават

прецизно и устойчиво престъпно от
непрестъпно
общественоопасно

поведение,
от

виктимно

поведение, като често показателите

Непълнолетната престъпност е сред явленията,
поддържащи устойчив криминологичен профил. Тя е
постоянно 10-11% от общата престъпност независимо от
различни кризисни процеси в обществото (вкл.
демографски), което предвид високата ѝ разкриваемост
(над 90% при обща средна разкриваемост за пълнолетните
42-48%) ѝ придава относително скромен дял.
В структурата ѝ преобладават користни
престъпления. Относителният дял на престъпленията
против реда и общественото спокойствие са по-високи,
отколкото при пълнолетните. Тежките умишлени
престъпления са основно убийства, телесни повреди,
грабежи и сексуални престъпления.
Непълнолетната престъпност е характерна с
липсата на трайно установен престъпен поведенчески
модел и престъпна специализация, поправимост на дееца и
силна пряка индивидуална връзка с факторите на
непосредствената среда, в която деецът живее. Поради това
ефективността на наказателната репресия зависи пряко от
приложението на адекватни и силно индивидуализирани
образователни, закрилни и интеграционни мерки вместо
или успоредно с наказанието. Изолационните наказания са
крайна мярка, чиято приложимост е оправдана при
доказано изчерпани по-леки средства за въздействие.
----------Източник: Пушкарова, И. Анализ на прилагането на
наказателния кодекс и оценка на изпълнението на Концепцията
за наказателната политика 2010-2014 г., Естат, София, 2019.
Вж. още Глобал Иконометрика, Анализ на събраните чрез
ЕИСПП данни, идентифициране на ключови криминогенни
фактори и тенденции и дефиниране на актуалната картина на
криминологичната среда, София, 2018.

обхващат поведение, което не е нито

,,Статистическите инструменти не са ориентирани към особеностите на явлението, а формалното
приложение на възрастовият критерий води до реална неприложимост на някои водещи показатели
(виновност, наказателнопроцесуално качество на лицето и пр.) за измерване на престъпността. ...
Методологията, по която се събират данните, представлява изброяване на показатели, чието съдържание
понякога е описано накратко в дефиниция (МВР и НСИ). Липсва описание на механизмите на събиране на
първичните данни, на субекта, който извършва това събиране, на механизмите за контрол на надеждността и
8
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общественоопасно, нито противоправно, няма ясна феноменология (напр. ,,бягство от
училище“, ,,преминал през ДПС“) или направо не е описано, но е статистически значимо
(,,други противообществени прояви“, традиционно заемащи около и над 40% от общия
брой прояви). Това налага сложен систематичен анализ на данните от отделните статистики,
които в съчетание са относително надеждно информативни по отношение на тенденциите
и процесите в наблюдаваното явление. Най-прецизната от тях продължава да бъде тази на
ПРБ.
Предвид предметния и субектния обхват на Законопроект 2019, ограничен до лица,
които като непълнолетни са извършили престъпление или административно нарушение, от
значение за настоящия анализ са единствено резултатите относно процесите на
криминализация в групата на непълнолетните. Относимата към тях статистика е
относително най-точна.

4.2. Общи тенденции, значими за прогнозните ефекти на Законопроект 2019
Криминологичните изследвания до 2013 г. регистрират относително трайна
тенденция на снижаване на възрастовия праг на отключване на отклоняващо се поведение
при децата в периода след началото на века при общ извод за преминаване към
обшественоопасни девиации на възраст около 12-тата година и плавна прогресивна
криминализация на групата на непълнолетните9. При наблюдение на по-дълъг период с
включване и на годините след 2013 г. и след прецизиране на статистическите показатели
достоверността, както и на субекта, който осъществява този контрол. Поради това се налага изводът, че
статистическите данни като цяло не са методологически обосновани“, Харалампиев, К., И. Пушкарова.
Количествените показатели на престъпността на децата. – В: Рискови криминогенни и виктимогенни фактори
при децата. ССБ, София, 2010 (ред. Пушкарова, И, рец. доц. Нели Петрова-Димитрова, доц. Владимир
Велинов, дм), с. 37-38.
9
Ковачева, Г. Превенция на престъпността на непълнолетните в Република България, ВСУ
,,Черноризец Храбър“, Варна, 2013; Станков, Б. Малолетни, непълнолетни, противообществени прояви,
престъпления, отговорност. Второ прераб. и доп. изд., ВСУ ,,Черноризец Храбър“, Варна, 2012.; Пушкарова,
И., Г. Петрунов, Г. Кирилов, К. Харалампиев. Рискови криминогенни и виктимогенни фактори при децата.
ССБ, София, 2010 (ред. Пушкарова, И, рец. доц. Нели Петрова-Димитрова, доц. Владимир Велинов, дм).
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само до тези, които отразяват общественоопасни и криминогенни явления, изводите
частично се променят10. Общественоопасното поведение на непълнолетните има
относително трайна структура що се отнася до видовете негативни прояви и факторовата
среда. Неговата динамика е по-скоро количествена и зависи от промените в социалните
фактори, свързани преди всичко с процеси в микросредата като реакция на по-общия
социално-икономически контекст, към които непълнолетните са силно чувствителни.
Въпреки това тенденциите следват общите процеси на престъпността - въпреки известното
нарастване на криминална активност в периода на световната криза (2009-2011 г.), след нея
както общата, така и непълнолетната престъпност трайно и прогресивно спадат.
За десетгодишния период след 2010 г. непълнолетната престъпност е свита около 3
пъти. Предвид високата ѝ разкриваемост (над 90%) и бързината на държавната реакция
срещу нея (над 95% от новообразуваните досъдебни производства срещу непълнолетен
извършител се приключват в рамките на същата година), изводът позволява да се
прогнозира годишното натоварване на институционалната система, предвидена от
Законопроект 2019. Средният брой за 2018-2020 г. е 330 лица, удовлетворяващи критериите
по чл. 4, ал. 1 от Законопроекта. Прогнозата за лицата по чл. 4, ал. 2 от Законопроекта все
още не може да се основе на ясно и трайно статистическо наблюдение, но наличните данни
дават основание за предположение, че тези лица биха били около 10 пъти по-малко, т.е.
около 30-35 на година.

Наказателни производства за престъпления, извършени от непълнолетни лица
Брой непълнолетни,
освободени от
наказателна

2010
408

2011
569

2012
445

2013
456

2014
464

2015
382

2016
369

2017
470

2018
372

2019
327

б

10
Глобал Иконометрика, Анализ на събраните чрез ЕИСПП данни, идентифициране на ключови
криминогенни фактори и тенденции и дефиниране на актуалната картина на криминологичната среда, София,
2018.
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2020
220

Наказателни производства за престъпления, извършени от непълнолетни лица
отговорност (чл. 61
НК)
Брой пълнолетни,
освободени от
наказателна
отговорност за
извършени от тях
престъпления като
непълнолетни (чл.
78а НК)
общо
Наблюдавани ДП
Новообразувани ДП

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

44

54

41

43

44

21

22

35

13

30

21

452
3998
2548

623
3912
2294

486
3319
2010

499
3281
2092

500
2888
1699

403
2379
1484

491
2413
1435

505
2650
1513

385
2006
1083

357
2007
997

241
1744
802

Източник: Годишни доклади, Прокуратура на Република България

Брой непълнолетни,
извършили
престъпление
Брой непълнолетни с
наложени
възпитателни мерки
Брой възпитателни
мерки, наложени на
непълнолетни за
извършени (общо)
престъпления
административни
нарушения

2010 2011
Няма данни

2012
4829

2013
4550

2014
3968

2015
4040

2016
3812

2017
3908

2018
3741

2019
3754

2020
3408

4413

4441

4275

3661

3479

3727

3731

4018

3955

3340

5859

5702

4645

5240
619

5172
530

4219
426

4537

Няма дани

Източник: Национален статистически институт

В досегашната практика на МКБППМН основната част от възпитателните мерки са
наложени във възпитателни производства, образувани по предложение на прокурор
(трайно над 2/3) и полицията (около 1/5), като сигналите на отделни длъжностни лица и
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граждани

са

незначителен

дял

(под

7%).

Това

очертава

утвърдено

добро

междуинституционално сътрудничество с прокуратурата и дава основание за отпимистични
очаквания след евентуално влизане в сила на Законопроект 2019, който предвижда
налагане на възпитателни мерки само на лица, които са насочени към такива мерки с акт на
съдебната власт (съд или прокурор).

4.3. Факторова среда на общественоопасното поведение на непълнолетните
Криминологичните изследвания свързват процесите на криминализация на децата в
България със следните основни комплексни фактори:
Първо, конфликтна и криминогенна семейна среда, характерна главно с
,,родителско нехайство, липса на родителски контрол, грешки във възпитанието, конфликти
в семейството, неправилно общуване, изолация“, ,,родителска безотговорност и
некомпетентност“11. Главната вреда за социализацията на детето произтича от
неспособността на семейството да отговори на негови базови потребности от внимание,
обич, подкрепа и сигурност, като дефицитите в материалното осигуряване оказват
значително по-слабо криминогенно въздействие.
Второ, криминогенна приятелска среда. Този фактор е с по-силно въздействие върху
децата в сравнение с възрастните и определя непълнолетната престъпност предимно като
неструктурирана групова (съучастническа) - при еднороден възрастов състав и по-рядко
участие на пълнолетни лица в сравнение с по-отдалечени исторически периоди – и порядко като индивидуална дейност.
Трето, отслабване на регулиращата роля на училището12 и дезорганизация на
свободното време като една от последиците.
ЦКБППМН, Ефективност на възпитателните мерки по ЗБППМН, София, 2012.
Златанова, В. Рискови фактори за насилието на непълнолетните – В: Криминологията в България
в периода на преход. Проблеми на теорията, емпиричните изследвания и обучението. БАК, София, 2008, с.
198-204.
11
12
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В резултат на съчетаното действие на описаните групи фактори изследванията
очертават изменения в ценностната система на по-новите поколения деца, влияеща на
престъпната мотивация. Нейни значими елементи са хедонистични (стремеж към
развлечение), авантюристични (търсене на силни преживявани и влечение към риск) и
егоцентрични мотиви (стремеж към извличане на ползи за себе си при нихилистично
незачитане на правата на другите), чието действие се усилва в група.

Източник: ЦКБППМН, Ефективност на възпитателните мерки по ЗБППМН, София, 2012

Структурата на факторовата среда дава достатъчно основания за извод, че мерки,
насочени към преодоляване на криминализацията на подрастващите, биха били успешни,
ако могат ефективно да повлияят семейната и приятелската среда на детето и неговата
училищна интеграция. Изследванията показват, че когато семейството, приятелите и
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учителите са едновременно критични към извършеното и подхождат към детето с
разбиране и подкрепа, то не рецидивира, но възпитателните мерки биха имали очаквано
слаб ефект при безразлична или асоциална микросреда.

5. Анализ на законопроекта и прогнозна оценка на въздействието
5.1. Общи терминологични бележки
Общата понятийна рамка на закона изисква допълнителни усилия за уеднаквяване и
съгласуване. В актуалния си вид Законопроект 2019 си служи с различни формули за
обозначаване на основни понятия – възпитателни мерки или мерки за възпитателно
въздействие (чл. 4); задължения като част от съдържанието на мярка или самата мярка и
др. – което в някои случаи внася неяснота в нормативния смисъл на нормата.
Неясноти следват и от възможни граматични неточности, които не биха имали
съществено значение, ако текстът не е нормативен, и отстраняването на които е
задължение на законодателя по чл. 9, ал. 1 от Закона за нормативните актове13.
Законопроектът би спечелил, ако неговото основно понятие – възпитателната мярка
– бъде изрично определено, за да се улесни отделянето му от мерките по други закони и от
наказанията по НК и административните санкции.

13
Така например в чл. 5, т. 2, според който субектът има право ,,да бъде информиран по начин, който
съответства на степента на неговото развитие и разбирането му за смисъла на действията, предприемани от
компетентните органи“, остава неясно за какво трябва да бъде информиран субектът. Ако смисълът на нормата
е да бъде уведомен за естеството и последиците на действията на компетентните органи, то след ,,разбирането
му“ следва да има запетайка, но тогава става неясно изразът ,,разбирането му“ за какво се отнася и вероятно
следва да отпадне като излишен или да бъде заменен с по-точен. В продължението на същата норма при
изреждането на всяко обстоятелство, за което субектът трябва да бъде ,,предварително“ уведомен, следва да
се възпроизве предлогът ,,за“: ,,да бъде предварително информиран за правата, с които разполага в
производството, [за] съдържанието на възпитателните мерки, които може да му бъдат наложени, и [за]
последиците от изразеното от него мнение“.
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5.2. Предмет, цели и принципи на Законопроект 2019. Правна природа на
уредбата
5.2.1. Формални стратегически основания на Законопроект 2019
Законопроект 2019 е формално обвързан с Мярка № 3 в изпълнение на Оперативна
цел ,,Облекчаване наказателната отговорност и реда за нейното осъществяване при
престъпления, извършени от деца“ от Пътната карта (2011-2014 г.) за изпълнение на
Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето (2011 г.) в
рамките на Стратегическа цел ,,Укрепване на правното положение на детето като система
от изчерпателно и ефективно предоставени права, предвидени в международните актове и
споразумения, по които Република България е страна, в стабилна правова среда“14. Според
описания в Мярка № 3 предметен обхват това е специален закон, който създава ,,нова
рамка за предотвратяване и противодействие на поведение на децата в конфликт със
закона, съобразена с действащите за България международни правни стандарти и
приложимите най-добри световни практики“, и отменя действащия ЗБППМНВ.
Необходимо е да се отбележи, че Концепцията не предвижда създаване на закон,
който да замести ЗБППМН след неговата отмяна. Според Концепцията с отмяната на
ЗБППМН не възниква нормативна празнота, нуждаеща се от запълване с нов закон, тъй като
материята вече е уредена със законите от секторите на закрилата, социалното подпомагане
и образованието15. В същото време планираният нов закон се различава от предметния

14
Трябва да се отбележи, че Пътната карта, планираща мерки за периода 2011-2014 г., концептуално
противоречи на Концепцията, въвежда и ползва понятиен апарат, който не е възприет нито от Концепцията,
нито от българската правна система, вкл. законодателство и практика (напр. ,,дете в конфликт със закона“) и
частично противоречи на императивни правни стандарти (напр. ,,престъпления, извършени от деца“), като
предвижда мерки с неясна относимост към целите на Концепцията. Отделен е въпросът, че в материята на
законодателството никоя от тях не е изпълнена, като законодателните инициативи в периода са били към
драстично завишаване на наказателната репресия над непълнолетните, вкл. с приложение към тях на
доживотен затвор. Законопроектът за изменение на НПК, транспониращ задължителни европейски правни
стандарти в областта и изготвен от Министерството на правосъдието, не е приет.
15
Нуждата от такъв нов закон не е защитена и от Пътната карта, а прегледът на становищата на
заинтересовани страни и протоколите от работата на работните групи очертава несвързана с целите на
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обхват и насоченост на ЗБППМН, който е тежък репресивен, а не превантивен закон (и
поради това се предвижда да бъде отменен), поради което е неясно защо законодателят
счита, че двата се заместват. В допълнение Пътната карта формулира субектния обхват на
закона чрез крайно неясното и непознато на Концепцията понятие ,,деца в конфликт със
закона“, което несъмнено обхваща и наказателнонеотговорните, а оперативната цел,
бидейки насочена към облекчаване на наказателна отговорност за извършени
престъпления, несъмнено ги изключва (чл. 33 от НК).
От своя страна Законопроект 2019 се отклонява от заложения в Пътната карта
предмет, но отклонението го сближава с целите и идеологията на Концепцията и го прави
съвместим с действащото наказателно, административно и закрилно законодателство.
5.2.2. Предметен и субектен обхват на Законопроект 2019
При разработването си Законопроект 2019 е замислен като ограничен до условията
и реда за налагане на система от мерки за възпитателно въздействие върху лица на възраст
между 14 и 20 години, които като непълнолетни са извършили престъпление или
административно нарушение и с акт на орган на съдебната власт са насочени към налагане
на възпитателна мярка в резултат на действието на императивна норма на НК (чл. 78, чл. 67,
чл. 73) или ЗАНН (чл. 29). Към края на 2021 г. обаче институтът по чл. 29 от ЗАНН –
освобождаване на непълнолетен правонарушител от административна отговорност с
налагане на възпитателна мярка – вече е отменен. Това се отразява и на обхвата на
Законопроект 2019, от който се изключват лицата, извършили административно нарушение
на възраст между 16 и 18 години (чл. 26, ал. 2 от ЗАНН) и освободени от отговорност.
От обхвата на Законопроекта основателно са изключени:
1. всички малолетни и
2. всички непълнолетни извършители на общественоопасни деяния, чиято

Концепцията загриженост към запазването на работните места на служителите от институционалната система
по ЗБППМН.
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отговорност не е ангажирана, тъй като не са разбирали свойството или
значението на извършеното или не са могли да го ръководят;
В съответствие с изискванията на чл. 33 от НК и международните стандарти в
областта на детското правосъдие тези лица остават единствено в обхвата на законите
от секторите на закрилата, социалното подпомагане и образованието, които също
предвиждат мерки с възпитателен ефект, но значително по-щадящи.
3. всички пълнолетни, които са освободени от наказателна отговорност за
извършени

от

тях

престъпления

като

непълнолетни

с

налагане

на

административно наказание (чл. 78а, ал. 6 от НК). Трябва да се отбележи, че
разпоредбата на чл. 78а, ал. 6 изрично предвижда възможност за налагане на
възпитателна мярка вместо административно наказание, което при действието на
ЗБППМН не е възможно (мерките по този закон са приложими само към
непълнолетни). При евентуално влизане в сила на Законопроект 2019 понятието
за възпитателна мярка ще се определя от него и такива мерки ще бъдат
приложими към пълнолетни до 20 годишна възраст. Тъй като Законопроект 2019
не е предвидил да действа към лицата, обхванати от чл. 78а, ал. 6 от НК, ще
възникне необходимост от съгласуване с тази хипотеза.
В субектния обхват на Законопроект 2019 следователно остават включени само
следните категории лица:
1. наказателно неотговорни лица, които са освободени от наказателна или
административна отговорност (чл. 78, вр. с чл. 61 от НК) за деяния, извършени от тях на
възраст между 14 и 18 години;
2. наказателно отговорни лица, осъдени на лишаване от свобода за престъпления,
извършени от тях на възраст между 14 и 18 години, чието наказание е отложено (чл. 67, ал.
4 от НК) или които са били предсрочно освободени (чл. 73, ал. 1 от НК) и са насочени към
възпитателно въздействие в изпитателния срок.
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5.2.3. Правна природа на уредбата
Законопроект 2019 е замислен като кодификационен в материята на възпитателните
мерки, която е разделена между материалноправна, процесуална и устройствена.
Материалноправната уредба засяга природата и видовете възпитателни мерки и
основанията за тяхното налагане, процесуалната обхваща реда за разглеждане на
възпитателните производства, правата на страните в тях и правомощията на компетентните
органи, а устройствената се отнася до състава, функциите и правомощията на националната
и териториалните служби за възпитателна подкрепа.
Тъй като Законопроект 2019 се отнася до лица, вече извършили престъпление, и
мерките му се прилагат по повод конкретно извършено престъпление, той не е
превантивен. Той регулира държавната реакция срещу конкретно престъпно поведение,
която е алтернативна или успоредна с наказателната. Нейната основна подчиненост на цел
за предотвратяване на рецидив чрез възпитателно въздействие (чл. 2 от Законопроекта) не
я прави превантивна, тъй като тези цели са типични за и се обхващат от всяка наказателна
мярка. Според ЕСПЧ ,,целите на превенцията са съвместими с целите на наказанието и
могат да бъдат разглеждани като същностни елементи на всяко наказание”16, поради което
превантивната цел на една мярка не е доказателство, че тя не е наказание.
Оттук възникват някои рискове възпитателните мерки да придобият характер на
наказания и да утежнят правното положение на лице, което е освободено от наказателна
отговорност или търпи облекчена наказателна репресия, като в същото време нарушат
принципа за законоустановеност на наказанието.

16
Решение на ЕСПЧ от 9.02.2995 г. по делото Уелч срещу Обединеното кралство (Welch v. UK),
Решение на ЕСПЧ от 28.06.1984 г. по делото Кембъл и Фел срещу Обединеното Кралсво (Campbell and Fell v.
UK)
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Съгласно постоянната практика на ЕСПЧ за наказание по чл. 7 от ЕКПЧ е
самостоятелно17 и се определя не от правни привидности и формално заявените от
националния законодател цели, а от преценка дали по същността си и действителния си
ефект даденото явление е наказание18. Критериите за това са материални и имат решаващо
предимство пред формалните (напр. вид и наименование на закона или наименование на
мярката). Характеристиката, която дава националното законодателство на мярката, т.е.
формалната позиция на закона дали мярката е наказание или не, не е решаваща и според
ЕСПЧ е без правно значение за този вид анализ19.
Основният критерий за определяне на природата на мярката е дали тя се налага във
връзка с настъпило осъждане за извършено престъпление. Такава връзка е налице при
съществена причинност между признаването на молителя за виновен в извършването на
конкретно престъпление и постановяването на мярката20. Такава причинност явно е налице,
когато непълнолетният е осъден и мярката се налага в изпитателния срок на условно
осъждане или условно предсрочно освобождаване.
Допълнителни значими според ЕСПЧ критерии, които изискват комплексна оценка,
са:

В своите решения ЕСПЧ изхожда от значително по-широка концепция за наказанието от
съвременните български, а и други национални съдилища. Резултатът от това несъответствие е признаване за
наказания на мерки, които националните юрисдикции не третират като наказания, и следователно, повишаване
на взискателността към тяхното налагане чрез разпростиране и върху тях на ограниченията, които законите
предвиждат по отношение на правото на държавата да осъди извършителя. По този начин практиката на ЕСПЧ
ограничава репресивността на националните наказателни системи, които проявяват тенденция да тълкуват
наказателните закони по начин, който утежнява положението на дееца. Решение на ЕСПЧ от 15.11.1996 г. по
делото Кантони срещу Франция (Cantoni v. France), Решение на ЕСПЧ по делото Кьом и други срещу Белгия
(Coëme and Others v. Belgium).
18
Решение на ЕСПЧ от 24.06.1982 г. по делото Ван Другенбрьок срещу Белгия (Van Droogenbroeck v.
Belgium), Решение на ЕСПЧ от 22.05.1984 г. по делото Дуинхоф и Дюиф срещу Нидерландия (Duinhof and
Duijf v. the Netherlands), Решение на ЕСПЧ от 9.02.2995 г. по делото Уелч срещу Обединеното кралство (Welch
v. UK), Решение на ЕСПЧ от 15.11.1996 г. по делото Кантони срещу Франция (Cantoni v. France), Решение на
ЕСПЧ по делото Кьоем и други срещу Белгия (Coëme and Others v. Belgium). Същите аргументи с позоваване
на решения на ЕСПЧ и в Решение на ААСГ № 1791/15.04.2011 г. по АдмД № 165/2011 г.
19
Решение на ЕСПЧ от 5.10.2000 г. по делото Маауя срещу Франция (Maaouia v. France).
20
Решение на ЕСПЧ от 17.12.2009 г. по делото М. срещу Германия.
17
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- риск неизпълнението на мярката да доведе до наказание или до
трансформацията на мярката в наказание. Ако той съществува, по необходимост законът
преследва с тази мярка и целите на наказанието спрямо извършителя. Мярката
следователно би била наказание, когато е предназначена да мотивира извършителя към
определено поведение под страх от наказание лишаване от свобода, както и когато е
обективно насочена към ограничаване на правата на дееца и може да доведе до наказание
лишаване от свобода21. Макар възпитателните мерки по Законопроект 2019 да имат
принудителен характер, такъв риск е избегнат от Законопроекта и НК, нито един от който не
предвижда санкционни наказателни последици при неизпълнение на възпитателната
мярка от страна на нарушителя.
- процедурата по налагане и по изпълнение на мярката. При този критерий Съдът
преценява дали мярката е наложена от наказателен съд в рамките на наказателно
производство, дали критериите за налагането ѝ са относими към индивидуализацията на
наказателната отговорност, сравнява режимите на изпълнение на мярката и близки до нея
наказания. Съгласно Законопроект 2019 възпитателните производства са отделни от
наказателното и протичат след като то е завършило, но режимите за изпълнение на
изолационната мярка аналогизират с тези на наказанието лишаване от свобода и изискват
самостоятелен анализ дали мярката не достига стандарта за наказание.
- тежест на мярката. Сам по себе си този критерий не превръща мярката в наказание,
но в редица свои решения ЕСПЧ основава извода си за наказателния ѝ характер единствено
с констатация за нейната тежест22. Така например, според Съда тежестта и строгостта на

Решение на ЕСПЧ от 25.05.1995 г. по делото Джамил срещу Франция (Jamil v. France), Решение на
ЕСПЧ от 8.06.1976 г. по делото Енгел и други срещу Нидерландия (Engel and Others v. the Netherlands),
Решение на ЕСПЧ от 21.02.1984 г. по делото Йозтюрк срещу Германия (Öztürk v. Germany), Решение на ЕСПЧ
от 27.02.1980 г. по делото Де Веер срещу Белгия (De Weer v. Belgium).
22
Решение на ЕСПЧ от 9.02.2995 г. по делото Уелч срещу Обединеното кралство (Welch v. UK),
Решение на ЕСПЧ от 28.06.1984 г. по делото Кембъл и Фел срещу Обединеното Кралсво (Campbell and Fell v.
the United Kingdom)
21
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предвиденото като основно наказание „задържане в поделенията на МВР” са сред
основанията да бъде направен извод, че то е равнозначно на наказанието „лишаване от
свобода”23. От гледище на обсъждания Законопроект 2019 риск съществува само по
отношение на изолационната възпитателна мярка.
5.2.4. Принципи
Според чл. 3 от Законопроекта прилагането е поставено в зависимост от следването
на 10 принципа, изброени според тяхното относително предимство:
1. защита на най-добрия интерес на непълнолетния правонарушител при
зачитане на неговото достойнство, както и достойнството на пострадалия от
нарушението. В тази си част нормата следва да се преформулира. Първо, достойнството на
пострадалия не е част от принципа за най-добър интерес на детето. Доколкото
пострадалият не е засегнат от възпитателните мерки, на които не е адресат и в
производството, по които не е страна, неговото достойнство няма как да пострада от
тяхното налагане, поради което тази част от нормата следва да отпадне. Второ, зачитането
на достойнството на самия нарушител е самостоятелен принцип. То е част от защитата на
най-добрия му интерес, докато нарушителят е дете, но този принцип престава да действа с
навършване на пълнолетие;
2. недопускане на дискриминация. Следва да се отдаде предпочитание на
позитивното формулиране на принципа като гарантиране на равнопоставеността на
гражданите пред закона. Съгласно практиката на ЕСПЧ държавите имат позитивно
задължение да осигуряват равенство, което надхвърля негативното задължение за
недопускане на неравенство;
3. индивидуализация на мерките за възпитателно въздействие при съобразяване

Решение на ЕСПЧ от 23.04.2009 г. по делото Камбуров срещу България; Решение на ЕСПЧ от
1.10.2009 г. по делото Станчев срещу България; Решение на ЕСПЧ от 21.12.2006 г. по делото Борисова срещу
България; Решение на ЕСПЧ от 14.01.2010 г. по делото Цонев срещу България; Решение на ЕСПЧ от 7.06.2007
г. по делото Сергей Золотухин срещу Русия (Sergey Zolotukhin v. Russia ([GC]).
23
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на физическото, интелектуалното, нравственото и социалното развитие на
непълнолетния правонарушител, както и на правото му на образование. Така
формулиран, принципът е ориентиран към нарушителя като обект на въздействие. Тъй като
мерките са възпитателни и целят социализацията на нарушителя, която е двустранен
процес, е необходимо принципът да бъде преформулиран с включване на възпитателните,
образователните, социалните и други потребности на лицето;
4. прилагане на най-малко ограничаващата

мярка, чрез която може да се

постигне целта на закона. Принципът за пропорционалност би следвало да се разпростре
не само върху конкретна мярка, а и върху съчетанието от мерки, когато по отношение на
лицето се прилагат едновременно няколко мерки;
5. специални познания на участниците във възпитателната дейност за правата
на детето и международните стандарти за работата с непълнолетни и лица в
младежка възраст. Принципът за специализация ограничително е отнесен само към
нормативни и международни стандарти. Би следвало да обхваща преди всичко
материалната възпитателна компетентност на участниците, т.е. да бъде отнесен и към найдобрите възпитателни, образователни, закрилни и пр. професионални практики;
6. взаимодействие с родителите, попечителите и другите лица, които по закон
полагат грижи за непълнолетния правонарушител, освен ако това противоречи на
неговия

най-добър

интерес

или

би

възпрепятствало

съществено

хода

на

производството. Би следвало принципът да бъде разпрострян и върху пълнолетни лица,
които детето изрично е посочило и които са извън кръга на нормативно овластените да
полагат грижа. Такъв подход би съгласувал Законопроект 2019 с императивни изисквания
на Директива на ЕС № 2016/800;
7. достъп до съдебен контрол върху ограниченията на правата на лицето,
насочено към възпитателни мерки. Налице е известна неяснота дали принципът се отнася
до самия съдебен контрол или само до процесуалното право на сезиране на съд (,,достъп“).
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Би следвало да се постигне яснота, че става дума за първото;
8 и 9. право на адвокатска защита през цялото производство и задължителна
адвокатска защита за непълнолетните при осигурена възможност за получаване на
правна помощ по реда и при условията на Закона за правната помощ. В наказателния
процес защитата на непълнолетния е задължителна и правата му възникват от
привличането му като обвиняем, съответно задържането му – което настъпи по-рано – до
края на наказателния процес. Поради връзката на възпитателното производство с
протеклото наказателно производство би следвало правата на нарушителя да се запазят без
прекъсване и в периода до образуване на възпитателното производство, като се отчете
обстоятелството, че през този период лицето може да навърши пълнолетие;
10. бързина на производството. Основателно принципът отстъпва по предимство
на всички останали.
Следва да се отбележи, че уредбата изхожда от принцип, който не е изрично
оповестен в чл. 4 и би било препоръчително да бъде – принцип на предпочитане на семейна
и близка до нея среда за изпълнение на възпитателната мярка, който е свързан и с правото
на нарушителя на семеен живот и на живот заедно с родителите съгласно Конвенцията за
правата на детето.
Правата на нарушителя, описани в чл. 5 от Законопроект 2019, следва да бъдат
прецизирани и допълнени с правата, които детето има съгласно Директива на ЕС №
2016/800. Аналогично, чл. 6 следва да бъде преформулиран достатъчно ясно, за да
удовлетворява стандартите на Директивата за индивидуална оценка, вкл. чрез пряко
препращане към нея, ако е необходимо.

5.3. Възпитателни мерки
Възпитателната мярка е концептуализирана като мярка на държавна принуда за
насърчаване на законосъобразното поведение на лица, извършили престъпление като
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непълнолетни, чрез подкрепа и стимулиране на тяхното интегриране в обществото (чл. 2 от
Законопроекта).

Вид мярка (чл. 7)

Съдържание и цел

Предупреждение Разясняване
(чл. 9)

Материален и субектен обхват

Срок

на може да се наложи без да се неприложимо

противоправността и налагат и други възпитателни
обществената

мерки, когато нарушението е с

опасност

на невисока степен на обществена

нарушението,

опасност

и

причинените вреди и непълнолетния

данните

за

извършител,

последиците

от неговата самокритичност и ясно

извършването

на изразеното намерение да спазва

противоправни

изискванията на закона занапред

деяния в бъдеще.

сочат, че мярката е достатъчна за
постигане на целта на закона.

Възстановяващи

Насочени

мерки (чл. 10)

поемане

към Изискват съгласие на пострадалия
на

отговорност от дееца
и/или компенсиране
на

вредите

от

деянието:
- извинение

изпълнява се в съдебното
заседание

- частично или пълно Когато извършителят е навършил До 30 часа в рамките на до
поправяне

на 16 г. Мярката се съобразява с 30 работни дни, освен при

вредите с личен труд

трудовата
образователни

квалификация, изрично съгласие на дееца
права

и и съдебно одобрение за по-

Проект „На фокус: Реформата в детското правосъдие” се изпълнява от Българско училище за политика „Димитър Паница“ и се
финансира от Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

35

Вид мярка (чл. 7)

Съдържание и цел

Материален и субектен обхват
задължения

и

здравословно кратък срок или по-голямо

състояние
Специален

Наблюдение

надзор

начина на живот на (на

(чл. 11-15)

лицето

Срок

натоварване

върху Когато надзорът не е родителски От 3 до 12 месеца, но когато
родител,

попечител

или надзорът е родителски (от

и приемно семейство), се изисква родител,

възпитателно

съгласието на надзорника.

попечител

приемно семейство), той не

въздействие,

може

да

насочено

към

пълнолетието

подкрепа

и

надзиравания

стимулиране

надхвърли
на

на

неговото
законосъобразно
поведение,
личностно развитие
и

интегриране

в

обществото, които се
осъществяват от:

1.

родител

попечител;

/ Не може да се назначи на
пълнолетно лице.
Изисква надзорникът да може да
изпълнява

надзора

според

указанията на съда и да гарантира
придружаващите

или

възпитателни

мерки, ако са наложени
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Вид мярка (чл. 7)

Съдържание и цел

Материален и субектен обхват

Срок

2. възпитател;

Субсидиарна мярка, която се
налага, когато надзорът не може
да бъде осигурен от родител /
попечител

или

лицето

е

навършило пълнолетие. За срока
на

надзора

непълнолетният

продължава да живее със своите
родители / попечители. Мярката
следва

индивидуален

разработен
3. роднини / близки;

план,

заедно

с

надзиравания
Субсидиарна мярка, приложима
независимо

от

пълнолетието,

когато е необходимо нарушителят
да бъде изведен от обичайната
среда на живот и настанен в поблагоприятна за развитието му,
ако надзорникът има капацитет да
4. приемно

изпълнява надзора.

семейство.

Субсидиарна мярка, която се
прилага при неприложимост на
предходните, тъй като който и да
е

от

другите

несъвместим

с

надзори

е

най-добрия

интерес на детето и не е подходящ
за постигане на целите на закона,
докато това положение е налице.
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Вид мярка (чл. 7)

Съдържание и цел

Материален и субектен обхват

Срок

Ако то се прекрати, се преминава
към друга надзорна мярка.
Насочване

към Нарушителят

се Мярката се налага, когато таква Срокът се определя при

програми

и включва в програми програма

услуги

в и услуги за социална, оказване

общността

психологическа,
здравна

е

необходима
на

за налагане на мярката

положително

влияние върху бъдещия живот и
и поведение на нарушителя

образователна
подкрепа
Възлагане

на 1.

да

приеме При

налагане

на

едно

или Срокът

задължения

подкрепа

в няколко от задълженията по т. 1 – задължение

(чл. 17-22)24

съответствие

с 4

на
по

всяко
т.

1-4

се отчитат индивидуалните поотделно е до 1 година

образователните си възможности и способности на
потребности;
2.

да

лицето,

а

по

т.

6

и

7

– Задължението по т. 5 е до

посещава индивидуалните му интереси и

редовно

учебни потребности.

занятия;
3.

да

60 часа в рамките на 90 дни

Сроковете на останалите
изпълнява Задължението по т. 5 се налага задължения се определят

трудовите

си така,

задължения;

че

да

не

образователната

и

пречи

на индивидуално

трудовата

4. да се включи в заетост на лицето, както и да не
професионално

накърнява неговото достойнство,

обучение;

като

5.

да

определени

се

извърши здравословни

изпълнява
и

при

безопасни

условия

24
Мярката е назована с известни разлики – възлагане на задължения (чл. 7) и налагане на задължения
(чл. 16) – което следва да се отстрани в окончателната редакция. Аналогично с мярката ,,налагане на забрани“.
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Вид мярка (чл. 7)

Съдържание и цел

Материален и субектен обхват

Срок

дейности в полза на
обществото

Задължението по т. 8 се налага,

безвъзмездно;

когато е установено психическо

6.

да

участва

културни

в разстройство на лицето, от което

прояви произтича

и/или консултиращи непосредствена
дейности;
7.

да

реална

и

опасност

за

неговия живот или здраве, както и
участва

в за живота или здравето на други

спортни дейности;

лица

8. да се включи в курс
за

специализирана

рехабилитация
се

подложи

или
на

лечение

за

преодоляване

на

зависимост.
Налагане
забрани
(чл.23)

на 1. да
посещава
определено място;
2. да
установява
контакт
с
определени лица;
3. да
променя
местоживеенето си
без разрешение на
съда;
4.
да
напуска
жилището си без
определения от съда
придружител нощем
(от 19.00 часа до 7.00
часа)

Всяка

от

забраните

се

налага за срок до една
година.

Минимална

продължителност

не

предвидена
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е

Вид мярка (чл. 7)
Настаняване
център

Съдържание и цел

в Комплексна
за изолационна мярка

Материален и субектен обхват

Срок

Крайна мярка, когато целите на Мярката се налага за срок
този закон не могат да бъдат от 3 до 12 месеца

възпитателен

постигнати с другите мерки.

надзор

Налага се, когато е необходимо

(чл. 24)

правонарушителят да се отдели от
непосредствената си
съчетание

с

среда

прилагане

в
на

постоянен надзор и специално
разработени програми
Неприложима

към

бременни

жени и лица, които отглеждат
деца до 3 годишна възраст, както
и когато нарушителят е освободен
от административно-наказателна
отговорност

Мярката не може да се наложи
като първоначална в случаите по
чл. 67, ал. 4, чл. 73, ал. 1 и чл. 78,
ал. 1, както и чл. 78, ал. 3 от НК,
когато

освобождаването

от

наказателна отговорност е за
престъпление,

за

което

се

предвижда наказание лишаване
от свобода до три години или
друго по-леко наказание, ако е
умишлено,

или

лишаване

от
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Вид мярка (чл. 7)

Съдържание и цел

Материален и субектен обхват

Срок

свобода до пет години или друго
по-леко

наказание,

ако

е

непредпазливо, и деянието не е
извършено в пияно състояние или
след употреба на наркотични
вещества и техните аналози

Вид

мярка

по

Законопроект

Мярка по ЗБППМН

Среден

Вид сходна мярка по чл. 13

Честота

2019

на

прилагане

към коефициент

непълнолетни
201125

201826

2019

2020

Предупреждение

Предупреждение

2179

2228

1839

2082

Възстановяващи

Задължаване да се извини на 198

106

86

75

89

мерки

пострадалия
22

28

33

28

715

712

561

663

обществен

1100

1108

905

1038

участва

426

403

333

387

236

213

172

207

Задължаване за отстраняване на
вредата с личен труд
Специален

Поставяне

под

надзор

родителски надзор
Поставяне

възпитателен

под

възпитателен надзор
Насочване

към Задължаване

програми и услуги консултации,
в общността
Възлагане
задължения

25
26

да

обучения

в
и

програми
на Задължаване да извърши работа 323
в полза на обществото

По ЦКБППМН, Ефективност на възпитателните мерки по ЗБППМН, София, 2012
Данни на НСИ. За минали периоди липсват данни.
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Вид

мярка

по

Законопроект

Мярка по ЗБППМН
Вид сходна мярка по чл. 13

2019

Среден
Честота

на

прилагане

към коефициент

непълнолетни

Налагане
забрани

Настаняване
център

201125

201826

2019

2020

на Забрана да посещава места/
да напуска адреса си

86/

29/

36/

31/

84

13

21

3

Забрана
да контактува
определени лица
в Настаняване във ВУИ

с 210

74

91

88

84

139

50

54

20

41

44

за

възпитателен
надзор

Сходството на мерките по Законопроект 2019 с тези по ЗБППМН и с типични закрилни
мерки издава известен недостиг на иновативни идеи. Подходът на приспособяване на
морално остарелите инструменти по ЗБППМН към съвременната социална и правна среда
е частично успешен, тъй като репресивността им е намалена, но други подобрения не се
наблюдават. Това създава съмнения относно потенциалите им да отговорят ефективно на
социализационните потребности на съвременните непълнолетни правонарушители.
Налице е вероятност тяхното прилагане да следва структурата на мерките по ЗБППМН.
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Средна честота на прилагане на мерките по ЗБППМН към непълнолетни (2018-2020 г.)

Настаняване във ВУИ
Забрана да контактува с определени лица
Забрана да посещава места/ да напуска адреса си

41
84
44

Задължаване да извърши работа в полза на обществото

207

задължаване да участва в консултации, обучения и
програми

387

Поставяне под обществен възпитателен надзор

1038

Поставяне под възпитателен родителски надзор
Задължаване за отстраняване на вредата с личен труд
Задължаване да се извини на пострадалия

663
28
89

Предупреждение

2082

Оттук, очакваната промяна е по-скоро в технически детайли по изпълнение на
мерките, а не в появата на концептуално нови мерки.
Качествени изследвания показват, че мерките, свързани с поставяне под надзор и
участие в консултации и програми, са с най-висока успешност и поради това се налагат
относително често, а най-неефективни са мерките, свързани с ограничения в
придвижването и в социалните контакти27. Това е съобразено от Законопроект 2019, който
изрично изхожда от разбиране за изключителен характер на изолационната мярка като
крайно средство, приложимо само след доказано изчерпване на по-леките. На този етап
обаче не е възможно да бъде прогнозирано нейното прилагане поради неяснота доколко

27

По ЦКБППМН, Ефективност на възпитателните мерки по ЗБППМН, София, 2012
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съществува изградена система от центрове за възпитателен надзор и какви мерки се
предвиждат за осигуряване на капацитета ѝ.

5.4. Възпитателно производство
Законопроект 2019 възприема принципа за съдебно налагане на възпитателните
мерки, съгласно който цялото възпитателно производство се развива пред специализиран
състав на съответно компетентния районен съд.
При това положение не е ясно какво налага включването на съответната
териториална възпитателна служба от района на съда със задължения да образува
възпитателна преписка на основата на акта на съда или прокурора и да сезира районния
съд за определяне на мярка. Тези действия усложняват и забавят процесуалното развитие
на случая в противоречие със заявения принцип за процесуална бързина и икономия. Те
не включват решаване на някакъв въпрос от компетентността на службата, а представляват
придвижване на материали в условия на обвързана компетентност между два органа на
съдебната власт. Това решение аналогизира с процедури по ЗБППМН, но по този закон
възпитателни мерки могат да се налагат от МКБППМН. Същото решение по Законопроект
2019 представлява напълно безсмислена размяна на книжа и натоварване на службите с
безсъдържателни действия.
Това насочва към прогноза за хаотични и технически буксуващи процедурни
положения, внасящи излишно напрежение в развитието на случаите и изместващи фокуса
от потребностите на нарушителя към потребностите на администрирането на преписката.

5.5. Устройствена рамка
Устройствената рамка на Законопроект 2019 включва нови органи – служби за
възпитателна подкрепа (накратко, възпитателни служби) – организирани в централизирана
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система от Национална и нейни териториални служби към Министъра на правосъдието,
който определя и броя на териториалните служби.
Анализът на структурата и правомощията на тази система я очертава като излишна.
Първо, описаните в Законопроект 2019 функции на териториалните служби не
съдържат специфика, изискваща създаването на специален орган за изпълнението им.
Тези от тях, които нямат оперативен характер, не дублират функции на вече действащи
органи и не са неясно относими към изпълнението на възпитателните мерки, изискват
изрично обоснована държавна позиция, че са достатъчно специализирани и обемни, за да
оправдаят изграждане на нова институционална система. На този фон прави силно
впечатление отсъствието на всякакви изисквания към професионалния статус на
персоналния състав на службите и пълният властнически контрол над него на Министъра и
назначения от него директор на Националната служба.

Правомощия на службите по чл. 30 от
Законопроект 2019
извършват индивидуалната оценка на Тази оценка следва да отговаря на стандартите по Директива на ЕС
правонарушителя по чл.6

№ 2016/800, която изисква индивидуалната оценка да е извършена
в самия наказателен процес срещу нарушителя. Не е ясно дали
службите получават изключителна компетентност да я извършват
винаги когато дете е обвиняем или подсъдим и дали това не
ограничава правата на съда да избира кой да го подпомага при
изготвянето ѝ.

изискват необходимата за изпълнение Това не е самостоятелно правомощие, а оперативно право на
на правомощията си информация от достъп до информация, каквото има всеки държавен орган, с оглед
държавните и общинските органи, решенията, които взема. Само по себе си това правомощие е
институции, организации и други лица, безсъдържателно.
които са длъжни да им сътрудничат.
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Правомощия на службите по чл. 30 от
Законопроект 2019
съдействат на съда за избора на Съдът е самостоятелен в избора си кой да му съдейства при
възпитателна

мярка, като отчитат вземане на решенията му. Освен вещите лица, на които може да

възможностите за изпълнението й на възложи експертиза, съдът разчита още на всички органи от
територията, която обслужват

секторите на образованието, закрилата и социалното подпомагане.
Законопроект 2019 не поставя състава на службите под изисквания
за професионална квалификация, на основата на които тези служби
да получат конкурентни предимства спрямо съществуващия
специализиран апарат.

организират,

координират

и Това правомощие силно зависи от вида на мярката. При бъдещата

проследяват

изпълнението

на предварителна оценка на въздействието, която законодателят

наложените

от

съда

възпитателни дължи, е необходимо да се мотивира в какви по сложност и обем

мерки

действия за изразява задължението за мониторинг, за да се
оправдае създаването на отделна институционална система за него
и какви алтернативни варианти съществуват

организират

изготвянето

индивидуалните

планове

на Правомощието

се

намира

в

известно

противоречие

със

за задълженията на други лица и органи по изготвяне на

възпитателно въздействие и дават възпитателните планове – вкл. надзорници и служители във
методически

указания

съдържанието

на

по възпитателния център - което налага прецизирането му.

индивидуалните

планове за изпълнение на мярката
настаняване в център за възпитателно
въздействие, като обръщат особено
внимание

на

качеството

на

образователната подкрепа
осигуряват периодично обучение на Това правомощие не предполага самостоятелна институционална
физическите и юридически лица, които система и се изпълнява и в момента от органите в секторите на
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Правомощия на службите по чл. 30 от
Законопроект 2019
участват

в

изпълнението

възпитателните мерки

на закрилата и образованието, специализирани правозащитни органи
и неправителствения сектор.
Отделно, юридически лица не могат да се обучават.

организират

полагането

на Правомощието е неясно. На изпълнение подлежи наложената от

възпитателни грижи в случаите на съд мярка. Ако тя не се изпълнява поради отлагане или спиране,
отлагане или спиране на изпълнението възниква въпросът дали с въпросните възпитателни грижи – които
на мярката

не са определени никъде в Законопроект 2019 – не се заобикалят
изискванията и режимите за налагане на възпитателни мерки.

организират

извършването

на Това правомощие е неясно. В хода на възпитателното производство

необходимите медицински прегледи здраволсовното състояние на нарушителя се установява с
на правонарушителите и сключват предвидените в процесуалния закон средства – медицинска
договори със съответни специалисти

експертиза. Не е ясно какви други медицински прегледи са
необходими и защо се осъществяват извън здравноосигурителната
система, както и колко често ще се налага провеждането им.
Доколкото

нарушителят

е

преминал

през

наказателно

производство, в което здравният му статус също е бил установен,
законодателят следва да защити внасянето на това правомощие в
компетентността на службите.
съдействат на лицата, които напускат Такива задължения имат органите от системите на образованието,
центровете за възпитателен надзор, за закрилата, трудовия пазар и социалното подпомагане по
уреждане на основните им битови, отношение на всички лица с описаните проблеми. Законодателят
трудови, образователни и социални следва да защити възгледа си, че службите ще допринесат значимо
проблеми

за разрешаването им конкретно по отношение на лицата,
преминали през центровете, които по прогноза са не повече от 40
на година.
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Правомощия на службите по чл. 30 от
Законопроект 2019
уведомяват компетентните органи за Правомощието е стандартно за всички изпълнителни органи
нарушения при изпълнение на мерките
по този закон
упражняват контрол за спазване от Правомощието е неясно и навлиза в правомощия на бюрата по
работодателите на режима и условията труда.
за работа, установени за лицата,
настанени на работа при тях по този
закон,

като

нарушения

при

установяване

сезират

на

компетентните

органи
на

местно

действията

ниво
на

координират Правомощието дублира правомощието по координиране на

държавните

и изпълнението на наложените от съда възпитателни мерки

общинските органи, институциите и
лицата, които предоставят услуги, при
изпълнение на възпитателните мерки

Второ, предвид правомощията на службите концептуално неиздържано е
системата да е на подчинение на Министъра на правосъдието. Централните правомощия
са мониторингови и организационно-координационни или конкурират функции на органи
от системата на закрилата, образованието, труда и здравеопазването. Предвид целите на
Законопроект 2019, тези правомощия сближават службите най-тясно с тези от секторите на
образованието и закрилата. Подходът на законопроекта отново издава консервативно
придържане към рамката на ЗБППМН. То е напълно неоснователно, доколкото
институциите следва да са структурни и функционално съответни на целите, които се
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преследват със закона, който ги учредява. Разликите в целите и предмета на Законопроект
2019 и ЗБППМН предполага разлика в институционалната рамка.
Ако тази рамка се запази в предвидения вид, прогнозата е за неефективно
функциониране, необходимост от множество законови промени с цел ,,въвеждане в
експлоатация“ на институциите и вероятност от усложнения във функционирането на онези
вече съществуващи други органи, в чиято компетентност новите навлизат.
При отказ от централизирана система на възпитателни служби и заместването ѝ с
децентрализирано изграждане на специализирани звена към вече съществуващи органи в
различни сектори, би се постигнал по-евтин, оперативно и процедурно икономичен и
специализиран отговор на публичния интерес от ефективно изпълнение на възпитателните
мерки. За такива цели Концепция 2011 и Пътната карта към нея предвижда изграждане на
координационни механизми.
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ДЕТСКО ПРАВОСЪДИЕ: БЪЛГАРСКИ РЕАЛНОСТИ
Анализ на фокус групи
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1. Увод
Анализът на фокус групите с представители на заинтересовани страни в областта на
детското правосъдие е по проект „На фокус: реформата в детското правосъдие“ на
Асоциация Българско училище за политика „Димитър Паница“. Анализът има за цел да
очертае представата на заинтересованите страни за това какво представлява реформата в
детското правосъдие, кои са бариерите, които забавят процеса, кои са факторите, които го
стимулират, като очертае основните предизвикателства по отношение на нуждите на
индивида, семейството, обкръжението и общността. Той цели също да идентифицира
проблемните зони на системата, свързани със законодателството и предоставянето на
услугите, да представи работещи модели за превенция.

2. Методология и ограничения
Методологията на фокус групите е подходяща за изследване на мотивации, роли и
отговорности на заинтересованите страни, които са ангажирани с детско правосъдие.
Различните гледни точки на отделните заинтересовани страна могат внимателно да бъдат
обсъдени чрез дискусиите във фокус групите, което позволява на участниците да отразят
различни проблеми, да бъдат предизвикани от друга гледна точка и да ревизират мнението
си.
Основното ограничение на метода на фокус групите е, че заключенията нямат
представителен характер за групите, които представляват. Фокус групите осигуряват
ограничен обхват на въздействието върху социално-икономически условия.
За да бъдат постигнати целите на изследването, бяха организирани шест фокус групи
с 47 участника, разделени в два етапа. В първия етап бяха проведени четири смесени фокус
групи с представители на всички заинтересовани страни, а във втория етап бяха проведени
две контролни групи със социални работници и студенти „Социална педагогика“ във висши
учебни заведения. Фокус групите бяха проведени чрез онлайн платформа Zoom. Направен
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беше видеозапис с разрешение на участниците и след това записите бяха свалени и
анонимизирани. Данните от фокус групите са обобщени за всички фокус групи. Бяха
направени изводи за отделните групи от заинтересовани страни. Форматът на фокус групите
позволи да се установи професионалната позиция и опит на различните заинтересовани
страни и двете контролни групи.
В

таблицата

по-долу

е

представено

разпределението

между

отделните

заинтересовани страни:
•

Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)

•

Отдел „Закрила на детето“ – Дирекция „Социално подпомагане“ (ОЗД)

•

Детски и клинични психолози

•

Инспектори от Детска педагогическа стая (ДПС)

•

Експерти с опит във Възпитателните училища-интернати (ВУИ) и социалнопедагогическите интернати (СПИ)

•

Централна и местна комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН и МКБППМН)

•

Училищни психолози

•

Педагози с опит с деца с отклоняващо се поведение

•

Полицаи

•

Прокурори

•

Съдии

•

Адвокати

•

Неправителствени организации (НПО)
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Във втория етап бяха проведени две контролни фокус групи за валидиране на
резултатите със социални работници и студенти „Социална педагогика“.

Вид заинтересована страна

Длъжност

Процент от общия брой
участниците

Съдебна система и

Съдии, прокурори, адвокати

25%

Правоприлагащи органи

Полицаи

13%

Закрилна система

Експертен и управленски

21%

адвокатура

състав от ДАЗД, социални
работници
Образователна система

Училищни педагози и

28%

психолози, секретари на
МКБППМН
Неправителствен сектор

НПО

13%

В селекцията на участниците бяха заложени и критерии за равнопоставеност по пол,
етническа характеристика. Във всяка група бяха включени между 5-8 участници.
Фокус групите бяха проведени в географски региони с различни характеристики –
столица, голям, среден и малък град, съответно София, Варна, Перник, Велинград.
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Сесия на фокус групата

Време

Място на участниците

Фокус група 1

17.02.2022

Перник

Фокус група 2

04.04.2022

Велинград

Фокус група 3

08.04.2022

Варна

Фокус група 4

20.04.2022

София

Контролна група 1

02.06.2022

Студенти

Контролна група 2

09.06.2022

Социални работници

Посредством полуструктуриран въпросник на участниците бяха зададени различни
въпроси от няколко области на детското правосъдие: същност, нужди и рискове пред
заинтересованите страни, роли на заинтересованите страни, система, превенция и бъдеще.
Форматът на фокус групите е гъвкав, въпреки че има разработени въпроси и позволява
дискусия по отделни теми за навлизане в дълбочина на проблематиката.
Времето за дискусии беше 1,30 часа, което позволи да се очертаят основните
предизвикателства пред забавянето на реформите в детското правосъдие и ролята на
отделните заинтересовани страни в този процес, а така също и участниците да направят
своите препоръки за подобряване на процеса. Повечето участници присъстваха през цялото
време на отделните дискусии.
Динамиката в групите беше водена от фасилитатор, което позволи на участниците да
бъдат активни в дискусиите, да споделят свободно мнението си и всеки да вземе участие.
Потенциалните ограничения при метода „анализ на фокус групи“ са свързана найвече с това, че данните, събрани и анализирани чрез фокус групи, нямат представителен
характер за популацията. Те дават представи, очаквания, нагласи, опит на основните
заинтересовани страни.
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3. Тема: Предизвикателства пред реформата в детското правосъдие в
България
3.1. Реформата в детското правосъдие
3.1.1. Ключови елементи на темата
Подтема

Основна
представа

Представата за
реформата

Пример

Предизвикателство

Препоръка

„Новото в

Реформата в

Приемане и
налагане на
реформата в
детското
правосъдие.

реформата на детското правосъдие
детското

да влезе в дневния

правосъдие е,

ред на

че няма

политическата класа

реформа.“

и обществото.

Причини за

Липсата на

„През

Имитация на

забавянето на

политическа

последните

реформа и липса на

реформата

воля и

години много

политическа

инициатива.

се говори и

инициатива.

много се
направи по

Информиране,
ангажиране и
застъпване на
политическата
класа за
гарантиране
интересите и
правата на
децата.

реформата в
детското
правосъдие,
обаче нещата
останаха на
работни
групи.“
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Оценка на

Ниска оценка.

реформата

„Ние сме

Много ниски

поставили

резултати за

оценка по

действията по

шестобалната реформа в детското
система 3.28.“

правосъдие.

3.1.2. Ключови наблюдения върху темата
Всички участници във фокус групите са сериозно ангажирани както професионално,
така и емоционално с темата за детското правосъдие. От една страна, когато става дума за
деца, всички осъзнават отговорността, която носят и от друга - от реформата в детското
правосъдие зависи, те да вършат своята работа по-качествено и ефективно. Поради тази
причина участниците разбират важността на темата и й дават висок приоритет.
Основният консенсус, който се оформи в дискусията за реформата в детското
правосъдие е, че тя е „закъсняла“, „забавена“ и „в застой“ от десетилетия. Като пример се
посочва морално остарелият Закон за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), който е в сила от 15 март 1958 г. и който не
отговаря на съвременните нужди и потребности на децата.
Темата за процесите в детското правосъдие е близка на участниците, те познават в
детайли отделни нейни аспекти, но за съжаление не виждат прогрес. Оценяват
положително усилията за обсъждания, дискусии, работни групи при разговорите за ново
законодателство, но не виждат промени нито на законодателно, нито на практическо ниво.
Транспонирането на

европейските директиви за процесуалните гаранции на деца,

заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство и установяването
на минимални стандарти за правата, подкрепата за жертвите на престъпления (Директива
(ЕС) 2016/800 и Директива 2012/29/ЕС), се припознават като начин за стимулиране на
процеса, но участниците не смятат, че фиксирането в законодателството е полезно.
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„Реформата, която искаме, е и на практика да се случват нещата, а не само
на ниво концепции.“ (АГ, мъж, главен инспектор ДАЗД, София)
Основните причини за забавянето на процеса, които посочват участниците, са
липсата на политическа воля и инициатива за придвижване на законодателни промени и
невъзможността за адресиране на конфликтни теми при различните заинтересовани
страни. Като пример представителите на МКБППМН посочват неясната ситуацията с
наказателно неотговорните деца до 14 години – кой, как и къде поема грижата за тях при
отмяната на ЗБППМН.
Оценката, която дават участниците на реформата, варира от „не е висока“ до
„реформа въобще няма“.
„Нашата оценка по отношение на реформата в детско правосъдие не е
твърде висока. Даже ние сме поставили оценка по шестобалната система
3.28 в ежегодния мониторингов доклад, който Национална мрежа за децата
изготвя всяка година.“ (ГЕ, мъж, юрист от НПО, София)
Категорично ниската оценка, около която се обединяват участниците, показва, че
съществуващото положение е незадоволително и са необходими стъпки за преодоляването
му. Реформата е абсолютно належаща, защото липсата й поставя деца в риск и не гарантира
адекватна защита на техните интереси. Приемането и налагането на реформата в детското
правосъдие е начин, по който може да се приложи цялостен подход спрямо децата в
сферата на правосъдието.
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3.2. Децата с общественоопасно поведение: нужди и рискове
3.2.1. Ключови елементи на темата – рискови фактори
Подтема
Индивид

Основна представа

Пример

Предизвикателство

Препоръка

Деца, извършили
„Девиантни -те
Трудности за
Оценка на ранен
общественоопасни
деца нямат
определяне и
етап още в
прояви, имат различни
добро място за
разграничаване на детската градина.
дефицити –
принадлежност.“
тези дефицити.
индивидуални
(психологически,
Трудности за
емоционални
идентифицирането
поведенчески), семейни,
им.
общностни, които не им
позволяват да
Липса на мрежа от
функционират
подготвени
пълноценно в семейна,
специалисти за
училищна, общностна
оценка.
среда.
Деца със СОП.

Семейство

Обкръжение и
училище

Нисък родителски
капацитет.
Слаба връзка „родители деца“. Родителско
отчуждение и
неглижиране.
Родителски конфликти.
Злоупотреба и насилие с
дете в семейството.

Отпадане от училище.
Насилие в училище.
Участие в банди.
Училище със слаби
резултати.

Бариери пред
включване на
родителите и
семейството.
Нежелание за
съдействие.
Непознаване
системата на
детското правосъдие
в България.

Модерни и
адекватни
семейни
програми.

Преодолява-не
на стигмите.
Училища за
родители.

Недокладване на Система за
слабите резултати на задължително
училищата и
докладване.
противообществените прояви,
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Негативна нагласа към
училището.
Антисоциален любовен
партньор.
Дете от институция.

Общност

заради запазване
авторитета на
училището.

Събиране на
обективна
информация по
едни и същи
индикатори.
Ранно
предупреждение.

Дезинформация.

Повишаване на
медийната и
дигиталната
грамотност на
деца, учители,
социални
работници,
представите -ли
на институциите.
Критично
мислене.
Гражданско
образование

Висока престъпност.
Мобилност/нестабилност
– родители в чужбина.
Район с трайно
безработни.

Общество Обществото не знае
много за децата с
общественоопасно
поведение.

Програма за
сексуално
образование Перник

Фалшиви новини.

Темата е далечна и
непривлекателна.

Равнопоставеност

Стигма върху деца с
различен социален и
етнически произход.
Чувствителни ли са
хората в
институциите към
деца с различен
произход?
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3.2.2. Ключови наблюдения върху темата
Участниците

във

фокус

групите

споделят

представата,

че

децата

с

противообществени прояви имат емоционални и/или поведенчески проблеми. Освен това
децата с общественоопасно поведение са изложени на редица рискови фактори, свързани
със семейството, обкръжението, училището, местната общност и обществото.
„Децата с противообществени прояви, когато започнем да работим с тях,
излиза, че това са деца с много тежко страдание, с насилие от най-ранна
възраст. И това, което ние научаваме, е, че има нещо нередно в
семейството, това е чрез детските градини и чрез училищата. Едва, когато
в училище детето започне да се разпознава като девиантно дете и започне
работата с детски психолог, се препраща при директора и ние разбираме, че
нещо се случва и има нужда от подкрепа.“ (МЕ, жена, адвокат от НПО,
Перник).
Децата, извършили общественоопасни прояви имат различни дефицити –
индивидуални (психологически, емоционални, поведенчески), семейни, общностни, които
не им позволяват да функционират пълноценно в семейна, училищна, общностна среда.
Участниците споделят, че няма достатъчно подготвени специалисти по места и в училище,
които да направят разлика на индивидуално ниво между деца с девиантно поведение и
тийнейджъри, които изпитват страх, депресия, импулсивност, хиперактивност или нужда от
себеизразяване и себедоказване.
Психолозите в една от фокус групите отделят специално внимание на една от групите
– децата със специални образователни потребности (СОП), чиито специфични
индивидуални потребности, ако не се адресират адекватно, могат да доведат до агресия,
която училището не може да овладее. Според тях е много важно да има обучени
специалисти, които да правят разлика между деца със СОП и деца с девиантно поведение,
защото от това зависи каква помощ и подкрепа трябва да се окаже на тези деца. И докато
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за децата със СОП съществуват механизми за допълнителна подкрепа под формата на
ресурсни специалисти както в училище, така и в Центровете за социална подкрепа, то за
децата с девиантно поведение, за които също е необходима продължителна и системна
подкрепа, липсва такава.
„Много често деца със СОП не разбират естеството на извършените от
тях деяния, тъй като техните индивидуални потребности са различни и
имат по-намален капацитет за разбиране на нещата.“ (КХ, жена, психолог
от РЦПО-МОН, София)
Всички участници във фокус групите се обединяват около това, че при децата с
отклоняващо се поведение има незадоволени потребности в семейството. Семейството,
когато е стабилно и безопасно, осигурява тази структурираност и подреденост в живота на
децата. То определя правилата, ограниченията и съблюдава за тяхното спазване. Когато
тази среда липсва, рисковите фактори върху децата оказват значително въздействие.
„Едно дете, родено в семейство с девиантно поведение и нисък родителски
капацитет, то вече е в риск. Има случаи, в които родителският капацитет не е
достатъчен, за да взимат решения и смятам, че техните права трябва да бъдат
ограничени в определени ситуации.“ (АГ, жена, психолог от РЦПО-МОН, София)
Участниците очертават основни типове семейства, които поставят децата в риск и
могат да повишат вероятността от девиация при тях:
•

семейства, които неглижират децата;

•

семейства без достатъчен родителски контрол;

•

семейства с липсващи родители;

•

непълни семейства – с един родител или родители в чужбина;

•

семейства с осиновени, разсиновени деца;

•

семейства с нисък родителски капацитет;

•

семейства с родителски конфликти;
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•

семейства, в които има човек с психично разстройство;

•

семейства, с фамилна история на криминални прояви;

•

семейства със зависимости – употреба на наркотици и алкохол;

•

социално слаби семейства;

•

семейства, в които се упражняват физически наказания и насилие;

•

семейства, в които децата са жертва на злоупотреба.

Тези семейства не функционират добре и не успяват да осигурят достатъчно грижа и
подкрепа да децата си. Децата наблюдават модели на съжителство в тези семейства, които
смятат за обичайни и нормални и е много трудно да се окаже въздействие върху тях, ако
родителите не са ангажирани.
„Аз по-скоро не съм сигурен, доколко агресията ще отличава семейството на
едно дете. Ако детето наблюдава едни модели, които не се считат за
агресия, как да очакваме да знае това дете, че това нещо е агресия. Няма как
в семейството да се случва нещо и ние наобратно да му промием
мозъка.“ (АМ, мъж, юрист от НПО, Велинград)
Голяма част от участниците от различните институции споделят невъзможността да
ангажират родителите в един по-продължителен процес. Особено силно това се проявява
при Местните комисии, които изпитват трудности за работа с родители. Вероятността това
да е защитна реакция на родителите е голяма, тъй като те могат да се чувстват като
„провалени родители“. Затова е необходимо повече време за работа с тях, за да осъзнаят
отговорността си като родители и да разберат смисъла и ползите за самите тях от
назначените услуги. Необходимо е самите родители да бъдат информирани и запознати
как работи системата и защо едно деяние на дете, което търси внимание и себеизява, може
да бъде включено в системата на Детска педагогическа стая и Местната комисия за борба
с противообществените прояви.
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„Последното беше като оцветиха Паметника на руския войн в София, покрай
войната в Украйна и как родителите във форумите се разделиха на двата
полюса. Едните смятаха, че това е противообществена проява и тези деца
трябва да се накажат по някакъв начин или да се консултират, а другите
казаха: „Браво, деца! Вие сте герои!“ По-скоро разминаването на етичните
норми е не само в семейството, но и в самото общество. Кое е приемливо и
кое не е приемливо? (ЛМ, жена, началник-отдел ДАЗД, Варна)
Основните бариери за неангажираността на родителите участниците виждат в
липсата на доверие към институциите и че те са в състояние да им окажат помощ и
подкрепа. Родителите виждат в МВР и Местните комисии органи за репресия и санкция „от
гестаповски тип“, а социалните служби като „заплаха“ за децата.
„Тук не бих искала да звуча като адвокат на Отделите за закрила на детето
и социалните служби, но наистина в страната ни имаше много силна атака,
надявам никога да не се възроди това нещо, която подкопа доверието на
гражданите към социалните ни системи.“ (ИК, жена, педагог, Перник)
Трябва да се спомене, че представителите на институциите от по-малките градове –
Велинград, Перник - споделят, че постигат много добри резултати с деца с отклоняващо
поведение. В малкия град има трайно установени обществени норми и както споделят
участниците, „тук всички се познаваме“, моралната санкция на обществото е много посилна. Самите родители в тези градове изпитват срам от постъпките на децата си и търсят
начини и съдействие от Детска педагогическа стая към МВР или Местните комисии в
Общината за решаване на проблема.
Представителите на ДПС и Местните комисии предлагат санкции за родители, които
не се ангажират и не изпълняват наложените консултации, терапия или друг вид мерки.
Всички участници са убедени, че под някаква форма трябва да се предлага услуга, като
„Училище за родители“. С изключение на представителите на съдебната система (съдии,
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прокурори, адвокати) и някои специализирани НПО, останалите участници в процеса –
педагози, социални работници, психолози в ЦОП - не са запознати с по-модерния подход
на „възстановителното правосъдие“ и възстановяване на щетите.
Мерките, които се налагат на родителите, се определят от участниците като:
•

„липсващи“– въпреки огромната нужда, няма Програми за наркозависими
родители;

•

„недостатъчни като време“ – пет консултации с психолог са абсолютно
недостатъчни;

•

„недостатъчен обхват“ – услугата Зона „ЗаКрила“ е само в три града по проект на
УНИЦЕФ;

•

„неспециализирани“ – няма програми с лекари-психиатри за лекуване на тежки
психични разстройства.

Необходимо е да се работи проактивно от страна на институциите за преодоляване
на бариерите за включване на родителите, отчитане на техните индивидуални потребности
и за премахване на стигмите, свързани с етнически произход, психични разстройства и
травми.
Юристите във фокус групите отделят особено внимание на децата в семейства с
т.нар. „каскаден родителски конфликт“, при който споровете между родители при делата
за развод или спорове за промяна на мерките, свързани с родителската отговорност и
режим на лични отношения, да се решават само в съда и през съдебни процедури. Това
поставя децата в неблагоприятна и травмираща среда в продължение на години, което
води до отчуждаване на единия родител от живота на детето.
„Ние, Мрежата за правна помощ, имахме случай на дете, чийто родители са
инициирали под една или друга форма над 80 сигнала през последните 5
години, които са сигнали до прокуратура, полиция, съд, МОН. Този
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антагонизъм между двамата родители продължава с години и ще
продължава, докато детето не навърши пълнолетие.“ ГЕ, мъж, юрист от
НПО, София)
„Аз в рамките на производството виждам, че трябва да се работи с единия
родител, така че той да приеме необходимостта от провеждане на лични
отношения с другия, а от друга страна трябва да се работи с другия
родител, който иска личните отношения, за да осъзнае, че те не могат да
се случат незабавно, след като детето е отчуждено. Трябва с това дете да
се работи за постепенно изграждане на тази връзка, но аз нямам механизъм,
при който да насоча тези хора към някаква услуга или да им предложа
някакво съдействие.“ (МД, жена съдия, София)
Дискусията в групите по този повод е, доколко задължителната медиация може да е
успешен подход за разрешаване на тези конфликти. Голям проблем е неизпълнението на
режима на лични отношения и липсата на орган, който да следи за изпълнението, така че
то да бъде в интерес на детето.
„Във Варна едва ли ще намерите ЧСИ, който да ви изпълни едно такова
решение. Водим си делата при ЧСИ и в момента, в който им кажеш, че имаш
Изпълнителен лист и не се изпълнява решението на съда, те отговарят:
„Ама, моля ти се, предай го на държавните съдебни изпълнители!“ „Кауза
пердута“ е да си изпълниш съдебното решение по „режим на родителски
контакти“. (МС, жена, адвокат, Варна)
Проблемът е многопластов, защото трябва да се работи на много нива със
семейството от различни специалисти, така че да се постигне споразумение в интерес на
детето, като се избегне травмиращата среда в съдебната зала и се избегнат случаите на
„програмиране“ на децата за отчуждаване от единия родител. За това е необходимо да има
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както добре подготвени съдии, адвокати и прокурори за работа с деца, така и
специализирани услуги, към които да бъде насочено семейството.
Приятелската и училищната среда е друг основен фактор, който посочват
участниците, за въздействие върху децата при извършването на противообществени
прояви. Като се има предвид, че огромна част от времето си децата прекарват именно сред
връстници и в училище, е ясно защо към училището има големи очаквания. Докато самите
представители на образователните институции не искат да поемат допълнителни роли
извън техните отговорности, свързани с образованието.
Приятелската среда в тийнейджърска възраст е от изключително значение за децата,
за тяхното самоутвърждаване и принадлежност към отделни групи. Участието в групи с
антисоциално поведение, „банди“, компенсира някои индивидуални и семейни дефицити
на деца с противообществени прояви.
Тук не трябва да се подминават и романтичните връзки, когато става дума за
партньор с антисоциално поведение. Той може да има огромно влияние върху млади
момичета, да застраши тяхната безопасност и сигурност, както и да ги подтикне към
нарушаване на закона.
„Имам един случай като индивидуална заявка на непълнолетно момиче. Той
пак касаеше насилие. Но проблемът, който възникна, беше, че въпросното
междупартньорско насилие няма как да бъде квалифицирано като домашно
насилие, защото става въпрос за младо момиче, ученичка, което не
съжителства с извършителя. И в тази насока също очакваме реформа в
самия ЗДНН, така че да допусне защита и в такива случаи.“ (ЕК, жена,
адвокат, Варна)
Основните рискови фактори в училище за деца с противообществени прояви, които
участниците идентифицират, са:
•

непосещаване на училище и огромен брой неизвинени отсъствия;
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•

негативна нагласа към училището;

•

небезопасна училищна среда, с прояви на агресия;

•

слаби академични резултати на училището;

•

училища, в които и децата, и персоналът са недоволни;

•

деца в резидентни услуги.

Основното предизвикателство в училище е как се идентифицират децата с
противообществени прояви и как да се насочват към Местните комисии. Какви са основните
индикатори, по които едно училище или директор определят това дете като обект за
Местната комисия.
Децата, които не посещават училище, се насочват към Местните комисии, което
според представителите на Комисиите е непродуктивно, защото те нямат нито информация
за детето, нито ресурса, с който разполага училището и образователните институции, за да
ги насърчат да посещават училище.
Освен това средата в училище е близка, позната за детето, а Местната комисия се
възприема като санкционираща институция. Това отговаря и на съвременните разбирания
за използване на адекватен за развитието, позитивен подход към младежите. В училище
децата имат възможност да се възползват от различни инициативи и програми, които по
позитивен начин да ги насърчат да посещават училище и да постигат добри резултати.
„Другото, което се вменява на Местните комисии, е, че ни се изпращат
сигнали на деца, непосещаващи училище. Аз мисля, че не сме ние органът,
който да ги издирва. Има Механизъм за обхват и те към него трябва да се
обърнат, още повече че повечето училищата имат и образователни
медиатори, които са мостът между родителя и училището.“ (ТТ, секретар
на МКБППМН, Перник)
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Някои от участниците споделиха, че директори на училища не докладват деца с
противообществени прояви в Местните комисии, за да не се наруши авторитетът на
училището. Това показва, че няма обективна система за събиране на данни в най-ранния
етап от проявите, когато на детето може да се помогне. Всички експерти във фокус групите
са съгласни, че колкото по-рано се идентифицира едно дете с проблеми и се започне работа
с него, толкова вероятността да се получи рецидив е по-малка.
Проблемът със събирането на обективна информация е голям и заради това, че всяка
институция събира данни по собствени индикатори, което води до големи разминавания и
до невъзможност да се планират подходящи програми и мерки.
Така че изготвянето на ясни критерии за събиране на информация за деца, жертви
на насилие и деца с противообществени прояви, достъпни и разбираеми за всички
институции, е ключово за изграждане на система за ранно предупреждение на деца в риск
и бързото им насочване към адекватна помощ и подкрепа.
Тук трябва да се обърне специално внимание на децата във ВУИ и СПИ, като според
социален работник от Варна там много рядко има деца, които идват от семейна среда.
Повечето от тях преди това са пребивавали в услуги от резидентен тип, което е риск за
противообществена проява. В тези институции деца, които нямат принадлежност, могат да
променят представата за себе си и да се приобщят към група, която има сериозни
правонарушения. Те не могат да постигат и добри академични резултати, защото това не е
ценност за тях.
„Там са децата от услуги. Понякога за много дребни деяния, но заради
неспазване на правилата в институцията или за най-малкото нещо ги
настаняват в интернат.“ (ЛМ, жена, началник-отдел ДАЗД, Варна)
„Докато сега в последния месец имаме две деца с единични прояви, за тях
излезе решение за настаняване. Не мога да си обясня защо това е така.
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Може би са единични случаи, но разликата е голяма.“ СК, жена, социален
работник, Варна)
Така приятелската и училищната среда може да изиграе роля на защитен фактор за
децата с противообществени прояви, ако тя е безопасна, без прояви на физическо и
психическо насилие, даваща възможност за позитивно развитие на децата и постигане на
добри академични резултати.
Участниците във фокус групите дават значителна тежест на микросоциалните
рискови фактори - семейството, приятелския кръг, училищната среда, защото те са първите,
които се споменават, когато се попита какво провокира общественоопасно поведение у
децата.
Участниците във фокус групата посочват и група социални фактори, които могат да
окажат влияние на деца да извършат противообществени прояви, когато произхождат от
райони:
•

с висока мобилност на семейства в чужбина;

•

висока престъпност;

•

район с трайно безработни.

„Най-често имаме извършители на кражби. Когато разговарям с деца, които
са откраднали нещо и като ги попитам защо са го направили, те винаги ми
казват, че е по финансови причини. Когато семействата са социално слаби и
средата е криминогенна, защото доста от родителите са извършители на
престъпления, нямат пари да си купят храна.“ (СИ, жена, инспектор от ДПС,
Перник)
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Но според участниците тези фактори не са определящи. Те повишават вероятността
децата да извършат противообществена проява, но когато са съчетани с рискови фактори
като индивидуалните особености, семейната и училищната среда.
Специален акцент участниците правят на виртуалната среда като възможност за
психически и емоционален тормоз над децата, който има своето нарастващо значение
особено по времето на извънредната епидемиологична обстановка заради коронавируса,
когато това бе единствения канал за комуникация на децата.
На последно място е отношението на обществото към децата с противообществени
прояви и децата-нарушители. Всички участници са съгласни, че това е далечна тема за
българското общество и то не познава нито проблемите на децата, нито особеностите на
системите, които се занимават с тях. Темата се появява в живота на семействата, само в
случаи, когато е пряко е засегнато тяхното дете.
В същото време участниците признават, че обществото е пасивно и хората не
подават сигнали за насилие върху деца. Това според тях се дължи както на страх от
ненамеса в личния живот, така и от непознаване на системите за помощ и подкрепа, липса
на информация към кого да се обърнат при възникнал проблем. Опитът на участниците
показва, че хората не са достатъчно запознати с правомощията и обхвата на отделните
институциите и къде могат да бъдат адресирани сигналите.
Респондентите смятат, че българското общество все още има консервативни
нагласи и трудно приема, че децата имат права, които трябва да бъдат гарантирани и
защитавани.

Утежняващо обстоятелство за налагане реформи по отношение на детското
правосъдие в обществото е засилената дезинформация и фалшиви новини. Участниците
споделят, че се затрудняват във всекидневната си работа от недоверието, което достига
своя връх по време на кампаниите за приемане на Стратегията за детето и Истанбулската
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конвенция. Неразбирането в обществото, че действащата към момента съдебна система
не е щадяща и не е пригодена за деца, които са жертви или свидетели на насилие, води
разпространението на фалшиви новини.
Липсата на критично мислене по отношение на ползването на информация от
медиите и идентифициране на достоверни източници за информация способстват
недоверието към институциите да се превърне в заплаха за децата в риск. Примерът, който
беше даден, е провалът на Програма за сексуалното образование на деца от детските
градини в Перник, поради ширещи се конспирации и фалшиви новини.

4. Тема: Детското правосъдие в България – анализ на проблемните
зони
4.1. Системни предизвикателства пред законодателството
4.1.1. Ключови елементи на темата
Подтема

Основна

Пример

Предизвикателство

Препоръка

представа
Липса на

Не отговаря на

Възстановително

Премахване на

Популяризиране

модерно

съвременните

правосъдие

остарели, сложни и

на

законодателство

реалности.

Стратегия за детето

неясни

възстановителното

законодателни и

правосъдие сред

Не са

административни

всички

транспонирани

процедури.

заинтересовани

основни

страни.

европейски

Дете, което е

директиви.

извършило
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престъпление, не се
Правната рамка

възприема като дете

позволява

в риск.

ревиктимизация.
Права на децата

Приемането на

Центровете за

Стереотипи и

Безплатна правна

децата като

ресоциализация

предразсъдъци в

помощ.

обект на права, а

правораздавателната

не субект т.е.

система спрямо

върху тях трябва

детето.

да се въздейства
чрез мерки,
програми и т.н.
Достъп до

Забавено

„Детето навършва

Липса на

Осигуряването на

правосъдие

правосъдие за

пълнолетие, докато

деца

премине през съдебните

и възможност за

достъп до

процедури.“

втори шанс.

правосъдие.

„Сини стаи“.

Достъп до

Осигуряване на

качествена,

безплатна

възпитателен ефект бърз и справедлив

Капацитет на

Липса на детски

правосъдната

съдилища и

система

недостатъчно

Исландска инициатива

специализирана

специализирана

обучени съдии,

„Под един покрив“.

правна помощ,

качествена правна

прокурори,

защото тя е от

помощ -

адвокати,

ключово значение за

процедури за

полицаи,

осигуряването на

оказване на

следователи.
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Нещадяща

справедлив достъп помощ и подкрепа

за децата среда в

до правосъдие.

за децата.

съда.

4.1.2. Ключови наблюдения върху темата
Участниците във фокус групите бяха помолени да коментират правната рамка на
детското правосъдие в България. Всички те посочват като проблем 64-годишния Закон за
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН), който
според тях трябва да бъде отменен. Те описват Закона като „морално остарял“ ,
„неефективен“, „неадекватен“.
Основните слабости, които участниците във фокус групите виждат в ЗБППМН, са
следните:
•

не отговаря на съвременните реалности и мерките, заложени в него, са
неефективни;

•

не е чувствителен към правата и нуждите на децата;

•

не отговаря на двете европейските директиви - Директива 2018/800 и Директива
2012/29, свързани с процесуалните гаранции за деца, заподозрени или обвиняеми
в рамките на наказателното производство и относно установяването на минимални
стандарти за правата и подкрепата за жертвите на престъпления;

•

не отговаря на съвременните разбирания за правосъдие при децата и не прилага
модерните форми на възстановително правосъдие.

Две трети от участниците в групите са участвали в различен тип обществени
обсъждания за промяна на правната рамка, така че тя да е адекватна и работеща, но не
виждат резултат от това, защото няма законодателни промени. Като бариера за отмяната
на Закона представителите на Местните комисии за борба с противообществените прояви
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виждат невъзможността да се адресира адекватно проблемът, за това какво се случва с
децата под 14 години, дали те да са обект само на социалните служби или подлежат на
специални възпитателни мерки.
Основната препоръка, въпреки нестабилната политическа обстановка, е този Закон
да бъде отменен и да се предприемат стъпки за “един много по-съвременен, холистичен,
приобщаващ, децентриран подход в сферата на наказателното правосъдие.“
Според участниците през последните години са направени доста законодателни
промени с цел реализиране на по-щадящо детско правосъдие за деца, но въпреки това
липсва цялостен подход за адресиране на проблемите на детето. Липсата на политическа
воля и политическо лидерство е основната причина за буксуването на реформата в детското
правосъдие, посочват участниците.
Модерният подход за възстановителното правосъдие е известен само на
представителите на съдебната система и то предимно на съдии, както и на някои
специализирани неправителствени организации, които имат възможност да участват в
специализирани обучения и проекти. Останалите участници не са запознати с подхода и
мерките, които позволява възстановителното правосъдие. Динамиката в смесените фокус
групи, в които взимат участие представители на различни заинтересовани страни, показа,
че това е добър формат за обмяна на опит и практики в тази посока.
Липсата на модерна законодателна рамка е проблем, който води до неспазване на
принципа „най-добър интерес на детето“, заложен в Закона за закрила на (ЗЗД) , параграф
1, точка 5.
Законодателството и процедурите, свързани с децата в конфликт със закона, не са
актуализирани с години и подходът към тях не отговоря на съвременните правни
изисквания и зачитането на техните права.
„Напълно споделям, че Законът за борба с противообществените прояви е
тотално неадекватен на актуалното състояние и на разбирането, че
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децата са субекти на права, а не обекти на въздействие. Законодателна
промяна е категорично наложителна.“ (ВВ, мъж, съдия, Перник)
Според настоящата правна рамка на децата, извършили противообществени прояви,
се налагат възпитателни мерки. Децата са обект на тези мерки, те не участват активно в тях
и съответно мерките не постигат желания ефект. Ползите, свързани с очакваните резултати
върху децата вследствие на възпитателно дело или след наложените мерки, не са особено
големи. От гледна точка на детето това преживяване е тежко поради много причини, една
от които е, че не им е позволено да участват активно в определянето на мярката. Често се
случва детето да не бъде чуто, да не разбира за какво е делото и защо му се налага тази
конкретна мярка. Няма законна процедура, която да гарантира, че детето ще бъде
информирано по достъпен и разбираем за него начин.
„Оказа се, че не е толкова важна процедурата, защото тя си е стандартна,
но средата и подходът за уреждане на конфликтни ситуации създават една
такава стабилна основа. Детето може да заяви себе си, усеща се, че е чуто
и по тази причина насилието вече не е водещо. (ВВ, мъж, съдия, Перник)
Законодателните процедури, свързани с деца, които са жертви или свидетели по
съдебни процедури или са в конфликт със закона, не са адаптирани и съобразени с техните
нужди. Според участниците по същество това са наказателни мерки, които не отчитат в
дълбочина проблемите на децата в риск. В липсата на индивидуален подход към всяко едно
дете, социалните работници в групите виждат неефективността на налаганите мерки.
Например, липсва общо разбиране между отделните системи – социална,
образователна, правосъдна - какво представлява индивидуалната оценки на деца, жертви
или извършители на престъпления. При дискусиите във фокус групите пролича, че
отделните заинтересовани страни – съдии, прокурори, адвокати, социални работници,
инспектори в ДПС, психолози и учители - влагат различни тълкувания в индивидуалната
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оценка на детето. Тези оценки имат различни цели, правят се по различно време, от
различни експерти и не защитават в достатъчна степен детето от излишни процедури.
„Ние правим сериозно проучване на сигнала – срещи с детето, посещения на
семейството, среща с личния лекар, с класния ръководител, с други
институции, имащи отношение към детето и изготвяме един документ,
който при нас се нарича Социален доклад за оценка на постъпил сигнал. В
края на този документ се прави заключение дали има или няма риск за
детето. Ако има риск, тогава в ОЗД открива случай за него, предприема се
мярка за закрила.“ (ИТ, мъж, социален работник, Велинград)
„В Местната комисия имаме Карта за оценка на риска на малолетни и
непълнолетни, като тя се прави, когато детето попадне в Местната
комисия по подаден сигнал от полицията, от прокуратурата или от
гражданин. Оценката се извършва на база семейното положение на детето,
приятелската среда, работят ли институции с него, колко
противообществени прояви има преди да дойде в Комисията, как се справя в
училище, има ли отсъствия?“ (ЕБ, жена, прокурор, Велинград)
„И тук според мен е работата на училищните психолози, които трябва да
правят едно сериозно наблюдение и те да са първите, които да направят
оценка на риска. Оттам, ако те съответно са констатирали някакъв
проблем, да го артикулират към други институции – ОЗД, ЦОП, специален
психолог. Според мен всеки проблем трябва да се решава според причината.
Ако причината са родителите, нека да работим с тях.“ (ЛТ, жена, съдия,
Велинград)
Въпреки че всички участници споделят добрия пример при използването на „Сини
стаи“ в съдебната процедури, те смятат, че тази практика е ограничена в своя обхват.
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Настоящите правни процедури позволяват повторни разпити на детето и то е принудено да
дава показания по няколко пъти в различни процедури, което води до ревиктимизация.

„В гражданското съдопроизводство, особено за осъществяване на домашно
насилие особено от единия родител спрямо детето и другия родител, ако
детето е над 10-годишно Законът за закрила на детето изисква
задължителното му изслушване от съд, ако това не противоречи на
неговите интереси. Разбирате, че ако детето е подложено на единична, а
след това повторно на тройна психична експертиза, ако детето е
принудено да говори пред орган на МВР и пред прокурор при евентуални
данни за осъществено престъпление спрямо детето предвид осъществен
акт на насилие, ние ще преминем една спирала постоянни поставяния на
детето в среда, която да нарушава неговото и без това разклатено и
крехко психоемоционално състояние. Така че според мен е добре да се
помисли при последващи законодателни промени да бъде съставен такъв
колективен орган. (ПТ, мъж, съдия, Варна)
Според представителите на ДАЗД нарушаването на правата на децата най-често се
случва при налагането на най-тежката мярка – настаняване във възпитателно училищеинтернат. (чл. 13 (1) т.13 от ЗБППМН) и това най-често се случва за деца от резидентни услуги
или институции.
„Преди две години направихме едно проучване и посещавахме такива
институции. Оказа се, че там са събрани деца, чиито най-тежки прояви
бяха, че крадат от глад или мизерия или пък деца, които са избягали от
домовете си заради насилие. Оказа се, че деца, които са насилвани, попадат
в тези интернати или училища и в крайна сметка те пак се наказват, а не се
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работи с тях превантивно, възпитателно.“ (МЕ, жена, адвокат от НПО,
Перник)
Пропуските

в

законодателството,

усложнените

процедури

и

липсата

на

чувствителност в правосъдната система към децата нанасят вреди, не ги стимулират да
търсят защита на правата си. Интересно беше наблюдението, че повечето от участниците
във фокус групите бяха изненадани от въпроса, дали дете се е обръщало към тях за помощ
т.е. децата не виждат в техните институции възможност за закрила и подкрепа. Особено
впечатление прави това при адвокатите, чиято мисия е да защитават правата и законните
интереси на подзащитните си.
Необходимо е да се работи в посока улесняване процедурите, които са съобразени
с нуждите на децата и които се водят от професионалисти – адвокати, съдии, прокурори,
социални работници, психолози и т.н.
По отношение достъпа на децата до правосъдие, основният проблем, който беше
засегнат от участниците в групите, беше безплатната правна помощ за осигуряване на
справедлив достъп до правосъдие. Децата-правонарушители са въвлечени в сложни
административни и правни процедури, без да имат възможност да бъдат информирани
подходящо от професионалисти в детското правосъдие какво им се случва.
„Това, което аз забелязвам по делата, които разглеждам, е
обстоятелството, че децата, поради липса на ефективна законодателна
рамка, стават жертва на т.нар. „двойна виктимизация“ т.е.
необходимостта да изказват случилото се пред няколко органа на
съответната власт. В най-добрия случай те трябва да го кажат поне три
пъти, а в най-лошия - поне няколко пъти. Тоест в най-лошия случай е
връщане не детето в съответната ситуация, която го е поставила в
ситуацията на дете в риск,. Това създава опасност от психо-емоционална
травма.“ (ПТ, мъж, съдия, Варна)
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На децата-правонарушители трябва да им се осигуряват широки възможности да
бъдат чути, да участват и да бъдат овластени в процедурите, в които участват.
Липсата на достатъчно обучени и специализирани в работата с деца полицаи и
служители на МВР, съдии, прокурори, следователи, адвокати, пробационни служители,
обществени възпитатели, служители в затворени институции като ВУИ и СПИ, значително
затруднява достъпа до качествена, специализирана правна помощ.
Въпреки добрите практики, като „Зона ЗаКрила“ и „Сините стаи“, в които работят
специално обучени специалисти, те са ограничени по обхват и засягат само големите
градове.
„Като слабост на сегашното детско правосъдие отчитаме, че то не е в
достатъчна степен щадящо децата, които участват в съдебни
производства. Имам предвид малкия брой „Сини стаи“. Във Велинград
нямаме, има в Пазарджик и това в известна степен затруднява работата.
(ИТ, мъж, социален работник, Велинград)
Съдебните процедури, в които участват деца, трябва да бъдат съобразени с техните
особености и децата не трябва да бъдат третирани като възрастните нарушители, защото
нямат нито житейски опит, нито са достигнали съответното ниво на зрялост.
„Все пак ти си дете и трябва да отидеш на някакво съдебно дело, нещо
което по начало е стресово за всеки гражданин и там да не срещнеш поне
адаптирано отношение, съобразено с твоите потребности от грижа и
внимание. Това ме е натоварвало винаги.“ (ДГ, жена социален работник,
София)
„Изводът, който може да се направи, е, че винаги съдебните процедури
забавят мерките и ги затрудняват. Тези мерки, които не включват съдебно
производство, може би са по-бързи и по-ефективни. За по-тежките случаи се
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стига до късна съдебна процедура. Или децата стават пълнолетни, или
навършват 16 години и не могат да се предприемат съответните мерки. Но
това са неизбежни за системата дефекти и трябва да работим в тази
среда.“ (МД, жена, съдия, София)
Правната рамка на детското правосъдие е специфична и тя трябва да отчита нуждите
и правата на детето, спецификите на съдебния процес, достъпа до квалифицирана правна
помощ, възможност за самостоятелно упълномощаване на адвокат и задължително
процесуално представителство на детето във всички производства, в които могат да му
бъдат наложени принудителни мерки.

4.2. Предизвикателства пред детската правосъдна система
4.2.1. Ключови елементи на темата

Подтема

Основна представа

Пример

Предизвикателство

Препоръка

Услуги

Недостатъчни като

Услуги за

Многообразни по

Добре таргетирани и

брой,

наркозависими

вид услуги:

програмирани услуги

специализация и

родители.

образователни,

спрямо нуждите на

здравни, социални,

децата и техните

юридически.

семейства.

обхват.

Недостатъчна
мотивация за
използване на
услугите.
Организационен

Ранно

Липса на инвестиции

Система за ранно

капацитет

идентифициране на

и ресурси -

предупреждение.
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дете в риск за

материални,

девиантно

човешки и

поведение.

организационни.

Инвестиции.

Обучения на
Липсват умения за

представителите на

работа с деца с

институциите за

девиантно

спецификите на

поведение.

децата с девиантно
поведение.

Стратегия за
проактивни услуги, а
не реактивни
Координация

Недостатъчно добре

Механизъм

Липса на достатъчно

Работа в

работещи

срещу

ефективна

мултидисциплинарни

механизми за

агресията в

координация и

екипи на всяко ниво

координация.

училище.

сътрудничество

за деца с девиантно

между институции на

поведение –

Прехвърляне

различни

идентифициране,

на деца от

министерства.

насочване към

услуга в

помощ и подкрепа,

услуга.

оценка на
ефективността.
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4.2.2. Ключови наблюдения върху темата
Целта на услугите и интервенционните дейности, предназначени за деца в конфликт
със закона, целят да осигурят обществената безопасност и да насърчат законосъобразното
поведение на младежите, които да получат подкрепа за интегриране в обществото. Според
участниците проблемът е, че децата в конфликт със закона са фокус на различни системи –
образователна,

социална,

правосъдна.

Системата

е

изправена

пред

различни

предизвикателства, свързани с услугите, които се предоставят, с капацитета на
доставчиците и с координацията между отделните институции.
За да бъде ефективна тази система е необходимо:
•

да предоставя услуги, които са ефективни по отношение на децата-жертви и
децата-правонарушители;

•

да използва ефикасно ресурсите – материални, човешки и организационни.
За да се постигат резултати по отношение на намаляване на престъпността сред

малолетните и непълнолетните и за да бъде този резултат устойчив, е необходим единен
подход в детското правосъдие, което включва – модерна законодателна рамка, ефективни
услуги и адекватна превенция.
Основният проблем, който декларират участниците във фокус групите, е липсата на
единен подход в детското правосъдие, като те го определят като липса на ясна и
целенасочена политика, облекчени административни процедури, подходящо финансиране
и адекватни практики.
Консенсус във фокус групите е, че децата, които са достигнали до правосъдната
система, са „провал на закрилната система“ и на услугите, които са им предоставени до този
момент.
На базата на опита, който участниците имат, те казват, че услугите, предназначени за
деца-жертви и деца-правонарушители, са недостатъчни като брой, специализация и обхват.
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Причините, които изброяват, са разнообразни и засягат различни елементи от
процеса на предоставяне на услугите – дизайн, изпълнение, оценка.
Количество на услугите. Липсата на единна система за събиране, проследяване и
анализиране на данни, свързани с детското правосъдие, затруднява процеса за създаване
и прилагане на адекватни услуги. Към момента данните се събират от различни институции
с различни цели, по различна методология и с влагане на различно съдържание в
дефинициите и не кореспондират помежду си. Като пример една от неправителствените
организации дава данните за посегателства на деца за 2020 г., чийто брой се различава в
данните между отделните институции.
„Веднага давам пример от нашия ежегоден мониторингов доклад –
Бележник на НМД. Там събираме конкретни данни за престъпления и
посегателства над деца за 2020 г. Според НСИ случаите на умишлено
убийство на деца са само 2. Според данните, които получихме по ЗДОИ от
МВР обаче, случаите са 11, а по данни на българската прокуратура случаите
са 36. (ГЕ, мъж, юрист от НПО, София)
Отделно от това данните от една и съща институция, но за различни години, също се
разминават, защото са събирани при променена методология и не позволяват да се прави
сравнение. Липсата на стандарти за дефиниции и минимални изисквания за отчитане на
данните, води до невъзможност данните да бъдат обработвани, анализирани и използвани.
По този начин не може да се прецени, дали количеството услуги е достатъчно, защото
трябва да се навлезе в дълбочина на процеси, които са сложни, отнемат много време и
варират в различните региони. Това затруднява значително и създаването на адекватни
услуги, тъй като те не могат да бъдат таргетирани.
„Аз също съм член на Работната група за Националната програма и План за
действие за превенция на насилието и експлоатацията. Опитахме се да
съберем информация от всички институции, защото всяка една има
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индикатор, критерий, различен начин на отчитане и събиране на
информацията. Това е една от идеите да се изведат ясни, точни
индикатори и да се уеднакви събирането на данни, за да не се получават
такива разминавания.“ (АГ, мъж, главен инспектор ДАЗД, София)
Качество на услугите. Недостатъчно доброто проследяване на младежите, които
влизат в отделни елементи на системата на детското правосъдие – Детска педагогическа
стая, Местна комисия за борба с противопобществените прояви, отдел „Закрила на детето“,
съд – води до неефективна работа с тях.
„В съдебното производство като разглеждам дела с пострадали деца,
жертва на престъпление, те обикновено, докато се стигне до съдебното
производство, вече дълбоко са съжалили, че изобщо са се опитали да
потърсят правата си и да получат някаква справедливост. Те предпочитат
да се отрекат от показанията си, да кажат, че нищо подобно не се е
случило, само и само да се прекрати този тормоз, който самото
производство представлява за тях, конфликтите, в които ги вкарва с
родители, близки и т.н.“ (МД, жена, съдия, София)
Липсва отговор на основен въпрос: как тези деца минават през системата? Няма
уникален идентификатор за детето, през който да се проследява през какви услуги
преминава и каква е тяхната ефективност. Социални работници дават примери за деца,
които преминават от услуга в услуга, без да се отчита доколко тези услуги са съобразени с
нуждите им и дали отговарят на потребности им. Липсва и оценка за качеството на
предоставените услуги – дали младежите преминали през тях постигат корекции в
поведението. Данни за това не се предоставят и не може да се оцени качеството на услугата.
По отношение на качеството на предоставяните услуги ключова е координацията
между отделните институции. Въпреки че Координационният механизъм за действие при
случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, или при кризисна интервенция
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(Закон да социалните услуги) влиза в сила от 01.07.2020 г., социалните услуги все още не са
преработени и това все още е само изискване, без ефективно да се случва на практика.
Причината от една страна е административна неяснота, а от друга - нежеланието
отделните институции да споделят данни и информация едни с други. А за да бъдат
ефективни интервенциите при децата в конфликт със закона, е необходимо данни от
различни системи – здравна, образователна, социална, съдебна - да бъдат анализирани на
едно място, защото случаите са комплексни и изискват различна подкрепа.
Към момента услугите се предоставят от различни доставчици, но не се следи тяхната
ефективност и ефикасност. Липсва обвързаност между използването на ресурси и
ефективността на услугите. Не се насърчават и мултиплицират добрите практики, които са
предоставени от различни неправителствени организации, в областта на възстановително
правосъдие, работа с деца-жерви и деца-правонарушители.
Въпреки че съществува Координационен механизъм споделянето на данни между
институциите не е практика, а само изискване. Например в съда съдията изисква доклад от
социалните служби, но този доклад се предоставя само за целите на съдебното дело. Той
не се анализира от останалите институции. Обобщена информация не се предоставя на
заинтересованите страни, взимащи решения и те не могат да разберат как функционира
системата, доколко ефективно и ефикасно се изразходват ресурсите за нея.
„Тревожната е констатацията на колеги, които гледат дела. Констатира
се, че дори при посещение на дете на адрес, където се иска съдействие от
социалните да направят доклад, те се ограничават до това да дадат
безконфликтна снимка на ситуацията. Ограничават се до това, което им е
казано да видят. Въпросът е обаче, че когато се възлага такъв доклад,
съдията очаква да разбере всичко, което е относимо към въпроса. Освен
това социалните работници нямат самочувствие по въпроса да изложат
становище, кое е в интерес на детето. На практика се оказва, че за първи
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път страните са сблъсквани с този проблем, едва когато чуят съдебното
решение.“ (ВВ, мъж, съдия, Перник)
Специализация на услугите. Липсата на достатъчно специализирани услуги и
програми, по които да се работи с децата нарушители преди да достигнат до съдебната
система, също е проблем, посочен от участниците. Основната причина е липсата на
инвестиции и ресурси за развиването на специалисти и експерти с различна квалификация
(учители, психолози, полицаи, социални работници и други) за работа с деца с девиантно
поведение. Тези специалисти имат нужда от непрекъснати обучения и подкрепа, за да
могат да справят с ежедневния стрес и „прегарянето“ в работата.
„За децата, които са с тежко психическо страдание, се оказа, че няма
подготвени детски психиатри. В България на пръстите на едната ръка се
броят детските психиатри, които могат да работят с такива деца, а това
е много необходимо. Децата, които са с наркотична зависимост, освен че
няма програми за детокс, няма и кой да работи с тях. Когато сме работили
с такива деца, сме обикаляли страната, за да търсим детски психиатър, за
да може да се лекува медикаментозно, освен чрез педагог и психолог. Освен
че тези деца се местят от услуга в услуга, те се местят от училище в
училище.“ (МЕ, жена, адвокат от НПО, Перник)
Малко на брой и само в големите градове са услугите за децата-правонарушители,
които се предоставят от специалисти. Отново тези услуги не са таргетирани достатъчно
добре и не се създават след широко обсъждане с различни заинтересовани страни, не са
съобразени със спецификите на географския район.
Не се акцентира върху услуги, които предлагат супервизия и израстване на
младежите, като отчитат особеностите на юношеството и силното влияние на връстниците
и неформалните общности. Не се включват в достатъчна степен позитивни модели за
подражание.
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Обхват на услугите. Липсва и механизъм за преванитивен скрининг на деца с рисково
поведение, който да оценява риска, нуждата на детето и насочването му към подходящи
услуги и отклоняването му от извършване на престъпления. А този инструмент трябва да
има достатъчна тежест при вземането на решения за децата. Пренасочването на деца от
услуга в услуга не се извършва на базата на нуждите и риска на детето, а най-често на базата
на наличните в населеното място услуги и къде има възможност детето да бъде настанено.
Това води до един омагьосан кръг на повторение и не осигурява нужната подкрепа на
детето. В тези резидентни услуги попадат деца с различни нужди и невинаги те са
съобразени с конкретните случаи.
„Имала съм случай в резидентна социална услуга на много силно агресиращо
дете в тийнейджърска възраст и просто се наложи да извикам полиция, тъй
като ние нямаме механизми да овладеем една такава сериозна агресивна
проява. Нямаме право да влизаме във физически контакт. Ситуацията беше
изключително нелепа, защото два часа по-късно детето ни беше върнато
от полицията с чувството за ненаказаност и всемогъщество, което е
контрапродуктивно във всяко едно отношение. Това предопредели редица
други проблеми, защото детето вече е много сериозно овластено в тази си
агресия.“ (ДГ, жена, социален работник, София)
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5. Тема: Детското правосъдие – ефективни модели за превeнция
5.1. Процес на превенция
5.1.1 Ключови елементи на темата

Подтема

Основна

Пример

Предизвикателство

Препоръка

Неадекватни

Недостатъчни

Позитивни модели за

Менторски

модели за

програми за работа

подражание.

програми.

превенция.

във виртуална среда.

представа
Процес

Оценка

Липсва оценка
за
ефективността
на
превантивните
програми и
модели.

5.2.1. Ключови наблюдения върху темата
Всички участници във фокус групите подчертават изключително важната роля на
превенцията и значението, което тя има върху живота на децата. Участниците отчитат
възрастовите особености на децата, необходимостта от личностна изява, влиянието на
приятелските кръгове и обкръжението. Противообществените прояви могат да бъдат част
от израстването на децата и с ранното им идентифициране и подходяща превенция те могат
да бъдат преодолени.
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Повечето участници са съгласни с мотото „По-добре превенция, отколкото
интервенция!“
Участниците разбират, че децата с противообществени прояви имат нужда да бъдат
чути, разбрани, подкрепени с психологическа подкрепа, която е ключова както за тях, така
и за техните семейства. Участниците споделят невъзможността да се работи с тези деца
продължително и устойчиво, за да има ефект.
„А при тези деца трябва да се работи превантивно, защото проявата е
изненадваща за всички. При децата, при които става въпрос за системни
нарушения, там превантивната работа е много важна, защото аз виждам,
че стигне ли се до едно, две, три осъждания, те спират да имат какъвто и
да било ефект и тръгват в определена посока и в определен начин на живот,
от който трудно се излиза.“ (МД, жена, съдия, София)
„Превантивните мерки играят важна роля. Няма лоши деца. Децата имат
нужда от внимание и изслушване.“ (ПП, жена, секретар на ЦКБППМН, София)
Като основни институции, които имат роля в превенцията, участниците виждат
училището и извънкласните дейности в общността. Но на практика дейности по превенция
се извършват най-вече от отдел „Закрила на детето“ към ДСП и от Местните комисии за
борба с противообществените прояви. Формите, под които се извършва тази превенция, са
беседи, лекции, филми, презентации. Те акцентират върху информирането за
отговорностите

и

последствията,

които

децата

носят

при

извършване

на

противообществени прояви. Друг елемент на превенцията са спортните и артистичните
занимания.
Според опита на участниците превенцията трябва да започва още от най-ранен етап,
още в детската градина, когато могат да се идентифицират прояви на агресия у децата и да
се работи с тях и семействата им. Превенцията и ранната намеса са по-ефективни от
коригиращите мерки, когато вече се

е появило престъпно поведение. Ранната и
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навременна намеса намалява противообществените прояви и подпомага развитието на
младежите в позитивна посока. Ранната превенция предотвратява насочването към
престъпна кариера на по-късен етап.
Въпреки че в България това не се отчита, програмите за превенция са добра
финансова инвестиция на държавата.
Превенционните програми, които са насочени към млади хора с риск към престъпно
поведение, трябва да са обърнати към техните нужди и интереси, така че те да могат да
задоволят основни свои потребности –общуване с връстници, принадлежност към групи до
забавление чрез спорт и творчество.
Ефективните програми за превенция са тези, в които:
•

децата са мотивирани да участват;

•

децата се намират в сигурна и позната среда;

•

децата попадат в най-ранна възраст;

•

има съсредоточаване върху рискови фактори, които са специфични за
съответната възраст.

Ефективни според участниците могат да бъдат следните програми:
•

свързани с училищната среда и приятелите;

•

за изграждане на социални умения и разрешаване на конфликти;

•

за превенция на тормоза и агресията в училище;

•

ваканционни програми;

•

менторски програми с модели за подражание;

•

свързани с местната общност.

Освен това психолозите във фокус групите подчертават, че превенцията трябва да е
насочена към създаване на умения за разрешаване на конфликти.
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Тук участниците подчертават, че трябва да се търсят нови инструменти, които да са
съобразени с интересите на децата. Няколко пъти се подчерта ролята на виртуалната среда,
в която оперират децата. Но тя не се вижда като възможност за превенция и работа.
Основната задача на програмите за превенция е не само те да бъдат оценени, че
работят и са полезни, но и да променят живота на повече деца за добро в дългосрочен
аспект.
Много дейности по превенция са извършени от институции, неправителствени
организации и медии, но липсва оценка на тези дейности, доколко те са ефективни. Важен
момент при тях е и да се отчита все по-нарастващата роля на дезинформацията и фалшивите
новини, които могат да доведат до пълен крах на полезни и интересни програми.
Последиците от ефективната превенция според участниците във фокус групите могат
да бъдат търсени в спестяване на публични средства, подобряване на обществената
сигурност, по-редки рецидиви, отклоняване от престъпно поведение на младежите.

6. Заключения и препоръки
Анализът на фокус групите показва, че реформата в детско правосъдие е
необходима, наложителна и закъсняла. Целта на този анализ е да се представи гледната
точка на заинтересованите страни в този процес и как те виждат осъществяването й. В
същото време анализът на нуждите и рисковете, на правната рамка, системата и моделите
за превенция дава възможност да се направят изводи, препоръки и модели за действие,
така че реформата в детското правосъдие да се ускори.
За да влезе реформата на детското правосъдие в дневния ред на обществото,
вземащите решения, медиите и обществеността трябва да бъдат активно включени в
процеса. Дългогодишните усилия на законодателната, изпълнителната, съдебната власт,
както и на гражданския сектор повлияха темпото и фокуса на реформата. От силен фокус
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върху отмяна на Закона за борба с противообществените прояви, до изграждане на системи
за сканиране на рисково поведение и ефективна местна координация.
Дискурсът за реформа в детското правосъдие е изцяло нов, защото много
представители на институции участват в обществени изследвания, обществени дискусии,
програми и проекти, свързани с детското правосъдие. Така те се превръщат в актьори на
промяната, допринасят за промяна на дискурса и културата и трябва да бъдат свързани в
една обща мрежа.
Въпреки че законодателните промени вървят бавно и трудно, промени има и те са
необратими, главно във възприемането на децата с противонарушения като деца в риск, на
които трябва да бъде оказана помощ и подкрепа. Тази промяна е асимилирана от всички
институции.
Мултидисциплинарният характер на реформата в детското правосъдие е нейната
сила и нейната слабост. От една страна трябва да се балансират нуждите, проблеми и
модели за работа на различни заинтересовани страни, но от друга ежедневното
взаимодействие между тях спомага за ефективно изграждане на мрежа и работещ
координационен механизъм.
Основни препоръки:
•

Система за ранно предупреждение, която да оценява нуждите на деца в риск
от най-ранен етап. Обобщаване и анализиране на данните за детското
правосъдие в единна система, на чиято база да бъдат реорганизирани
съществуващите или създадени нови социални услуги;

•

Проактивен подход на институциите за идентифициране на деца в риск и
насочване към адекватни услуги, а не реактивно въздействие след
извършване на противообществена проява;

•

Възстановително правосъдие и освобождаване от юридическа отговорност с
налагане на алтернативни мерки;
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•

Инвестиции в материални, човешки и организационни ресурси за
предотвратяване на престъпно поведение, което води до оптимизиране на
публични разходи;

•

Местна координация и популяризиране на успешни модели за работа;

•

Адекватна превенция, съобразена с особеностите и потребностите на
младите хора;

•

Активна борба с фалшивите новини и дезинформацията за изграждане на
доверие в институциите.

Графика 1: Бариери и стимулиращи фактори за реформа в детското правосъдие
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Графика 2: Анализ на заинтересованите страни
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МЕДИЕН АНАЛИЗ
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Данните, върху които е изграден медийният анализ, съдържат количествени и
качествени индикатори.

1.

Контент анализ
Първата група данни е формирана от честотата и начина на употреба на ключови

понятия в отразяването на реформата в областта на детското правосъдие – непълнолетен,
малолетен, детска педагогическа стая. Периодът на наблюдение включва месеците март,
април, май, юни 2021 година. Контент анализът е върху публикациите в 8 интернет
базирани медии, чийто страници достигат до милион потребители информационен
капацитет на страница (виж Приложение таблици 1 част).
Данните показват, че ключовите думи за този период, чрез които българите
формират отношение към реформата са важни както за представата им относно проблема,
така и за формирането на позитивна или негативна оценка в общественото мнение.
В изследвания период вниманието и интереса към реформата в детското правосъдие
започва с по-висока честота на използване на обществено по-популярната дума за
наименуване на деца с девиантно поведение „непълнолетен“ (данни за месец март 2021
г.). Терминът „непълнолетен“ фокусира вниманието на аудиторията върху факта, че става
дума за нарушители, които не са навършили пълнолетие и по този начин формира
представа, че говорим за напреднали в процеса на социализация личности. Докато
терминът „малолетен“ се асоциира с деца в по-ниския възрастов диапазон.
През месец март този термин се комбинира с термина „детска педагогическа стая“,
което дава възможност на публиката да свърже проблема с институционалното му
решаване. Следователно, оценката следва да бъде дадена по отношение на свързаността
между проблем и решение. Прави впечатление, че ако терминът „непълнолетен“ е с почти
всекидневна употреба, то „детска педагогическа стая“ не следва тази честота. Замяната на
термина „непълнолетен“ с „малолетен“ през този първоначален период на представяне на
проблема е по-скоро с цел избягване на повторение. Информационният характер на темата
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се доказва и с ясното наличие на пикове и затихвания. При това пиковете на интерес на
медиите към темата стигат най-високи нива – над милион и половина аудитория.
През месец април данните показват ясна диференциация на използването на
термините, което е индикатор за диференцирано представяне на проблема. На първо място
като честота на употреба излиза терминът „малолетен“, което създава яснота за
разширените граници на юридическия текст и в този смисъл на самия проблем, който
реформата се опитва да реши. На второ място този термин винаги е комбиниран с
институционалното решение – детската педагогическа стая. Така, от чисто информативна
гледна точка, темата за реформата в детското правосъдие се превръща в дискусионна.
Доказателство за новия характер на представяне на темата в медиите е разграничаването
на употребата на термина „непълнолетен“ и „малолетен“. Трето, насищането на темата в
аудиторията придобива през този месец по-балансиран характер – насищането в
аудиторията на темата има пикове, но те не са така резки и единични, както в предходния
месец. Темата през април достига по-малък обем аудитория – около милион и двеста
хиляди, но насищането с темата е сумарно по-високо, защото интензивността на дискусии
и информация по темата е разположено по-равномерно в отделните дни от месеца.
През месец май медийното отразяване на реформата в детското правосъдие се
фокусира върху решението – доминира употребата на термина „детска педагогическа стая“.
Интересът и интензитетът са все още в рамките на пикове и затихвания, но графиката ясно
показва преминаване към мотивационна кампания за формиране на отношение към самата
реформа и предложените от нея институционални решения на проблема. Намаляването на
обема на достигната аудитория не е минус. Тези около 800 000 души са трайно въвлечени в
дискусия по ефективността на предлаганата реформа и са част от публика, която се очаква
да вземе информирано решение по проблем, който я интересува.
През месец юни отново се връщаме към структурата на медиен интерес, подобна на
тази, характерна за старта на кампанията за информиране относно реформата. Но това е
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само повърхностна прилика. Наличието на пикове е свързано вече с конкретни примери и
действия, които дават възможност да се дискутират институционалните и законови
решения като фактор в създаване на позиции.

2. Изводи относно кампанията в наблюдаваните медии
Данните за обобщената честота на достигане показва, че тя е най-висока в последния
месец за термина „непълнолетен“, през втория месец на наблюдението за термина
„малолетен“ и също така за термина „детска педагогическа стая“. По-значима информация
носят обобщените данни за всеки месец по трите ключови термина. Те показват, че
честотата нараства плавно от първия към последния месец на наблюдението. Тези данни
дават основание да направим извода за сравнително добрата организация по
информационната кампания, свързана с реформата. В рамките на времето за наблюдение
общо информираната публика – хората, до които са достигнали трите или поне един от
трите термина – е между милион и 2 милиона и 700 000 души.
Данните за ежедневните взаимодействия в публиката показват, че – макар и
количествено публиката да е сериозна по обем, кампанията не е добре организирана. Тя е
спорадична, с големи промеждутъци от време между отделните пикове. Натрупването на
взаимодействие всеки месец е разпределено в ясно изразени пикове на насищане. Това
обяснява факта, че взаимодействието е постоянно/ежедневно с твърде малък обем от
иначе твърде широката аудитория. Следователно, темата за реформата в детското
правосъдие, въпреки широката аудитория, постигната от честотата на достигане, остава
затворена в тесни обеми от медийната публика.
Като резултат броят интеракции, споменавания и мнения по темата показват
реалната големина на групата, която има или формира позиции по темата. Разпокъсаността
и липсата на организация на първия етап на кампанията – информационната кампания, е
фактор за ограничаване на мотивационната и поведенческа медийна кампания в доста
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тесни граници (в сравнение с тези на информационната кампания, тук говорим за обеми на
публиката от порядъка на до 3 000).
Това са хора, които формират оценъчно съждение за реформата на детското
правосъдие и на практика могат да играят ролята на фактор за налагане на създаденото
мнение и оценка. Негативните реакции са свързани предимно с термина „непълнолетен“ и
те са в пъти доминиращи над негативните конотации на другите два термина. Прави
впечатление ниското ниво на негативни реакции към термина „детска педагогическа стая“.
Това означава, че общественото мнение е склонно да формира афективно отношение по
темата, основано на персонификации по-скоро, отколкото да разсъждава относно
ефективността и отговорността на институционализацията на проблема. Нещо повече
доминиращата част от мнението и оценката на публиката се формира от статии, докато
публицистиката, форумите и блоговете не са съществено влияещ фактор за формиране на
мнение, оценка и позиции. Следователно, общественото мнение и оценка разчитат основно
на информация относно реформата, представена в класически формат, който гарантира
(според установената медийна култура) възможност за формиране на информирано
решение относно даден проблем – в случая на нашето изследване, на реформата в детското
правосъдие.
От направения извод и от данните, показващи, че Facebook е основната платформа,
можем да заключим, че тази тема е повод за интерес и дискусия сред аудитория в групи на
възраст над 35 години и в нея твърде малко участват новите поколения и младежката
аудитория.
Това, че сред реакциите доминират неутралните, означава възможност темата да се
дискутира рационално. Тези неутрални реакции обаче се отнасят предимно за
институционалните решения, а не са субектите на тази реформа. Това е положителен извод
за възможността обществото да дискутира рационално самата реформа. В същото време,
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емоционализирането на другите два термина показва, че ефектите и резултатите от тази
реформа се дискутират и оценяват на терена на емоциите.
Най-активни в отразяване и дискусия по темата са следните медии: novini247.com,
следвани от fakti.bg, bta.bg и bg-voice.com.
Втората група данни дават информация относно съдържание по темата, което има
по-ясна негативна денотация. Докато термините, за които получаваме данни в първата част
на наблюдението, имат по-скоро неутрална конотация и са свързани с информационната
част от реформата, термините във втората част на наблюдението дават възможност да се
фокусираме върху негативната страна на проблема – „противообществени прояви“ и
институционалната решение срещу тях – „интернат“.
По време на наблюдението – март – юни 2021 г. – те отбелязват пик на употреба едва
в края на периода, в последните два месеца. Тяхното използване е свързано с развитието
на кампанията по информация относно реформата и е част от дебата за решаването на
негативните последствия от нарушаващо закона поведение на непълнолетни.
Въпреки това, само за тези два месеца употребата на тези два термина достига
честота, подобна на тази от данните за наблюдението на първата група термини. Трябва да
отбележим това, че термина „интернат“ доминира в тази честота. Дискусията относно
ползата и негативните ефекти на различните институционални решения е ясно
демонстрирана от тези данни. Те подкрепят направения вече извод, че в последните два
месеца от медийната кампания, става дума за кампания по мотивация и оценка на
конкретни стъпки в реформата.
Данните за ежедневните взаимодействия показват конкретен пик на интерес към
този аспект от реформата (виж Приложение таблици – втора част).
Реакциите остават доминиращо неутрални, което доказва наличието на опит
публиката да дискутира рационално темата за реформа в детското правосъдие. Освен
статии, публиката се влияе от позиционирането на темата на Frontpage, като доминиращо
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влияние има платформата Twitter. Следователно интересът към този аспект от реформата
интересува по-младата и активна част от публиката, която ползва тази платформа и в помалка степен по-възрастната част от население. Това може да се обясни с факта, че
наблюдаваните термини са в по-голяма степен обичайни за по-възрастните българи, докато
за по-младите те са свързани с важен аспект от реформата.
В дискусията по реформата, засягаща свързаните с тези два термина положения,
отново водещи са споменатите страници при първата група от наблюдавани термини, но се
намесват нови страници. За тях е характерно емоционализирането и липсата на качествена
в професионално отношение информация. Както се вижда от данните, негативната
информация относно противообществените прояви в пъти надвишава неутралната и
позитивна такава в наблюдаваните страници. Очаквано е към информация за факти,
свързани с тези два термина, медиите да проявяват интерес и то по-скоро критичен,
отколкото позитивен. Но важното е, че наблюдението на тези два термина ни води към
извода, че темата за реформата в детското правосъдие лесно може да се превърне в
критична и емоционална дискусия по конкретни факти и да напусне полето на
рационалната дискусия.
Третата група термини, чиято употреба е наблюдавана в медиите, можем да
наречем условно „контролна“. Тези ключови думи са придобили символно значение в
обществения дискурс и са знакови за съществуващи разделения. Данните са за употребата
на следните думи-символи: цигани, проблемно семейство, Стратегия за детето,
Истанбулска конвенция. Всяка една от тях е асоциирана със съществуващи разделения и
противопоставени позиции. Използването им в рамките на дискусията относно реформата
в детското правосъдие е сигнал за разполагането на оценката за нея в конфронтационна
среда на противоборстващи, непримирими позиции и оценки.
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Данните са представени в Приложение таблици Трета част, като наблюдението е
контролно и е проведено на етапа на формирането на мнение и оценки по изследваната
тема през месец юни 2021 г.
Честотата на достигане е в изключително високи стойности – между 2 и 6 милиона,
с ясно изразени пикове при ключовата дума „цигани“. Етнизацията на проблема с детската
престъпност и ефективността на детското правосъдие е характерна за отношението на
българските граждани към проблема. Ожесточеното противопоставяне в дебата по
Истанбулската конвенция очерта две взаимно изключващи се позиции по отношение
отговорността и действията на обществото, а рамкирането на детското девиантно
поведение в етническия фрейм извежда вниманието и отговорността на обществото от
общия проблем към частния, т.е. от обществото към отделна група в него. Метафората, в
която се „разказва“ проблема и се търси решението му, е тази на болното общество.
Вариантите са различни – от необходимостта за „лечение“, за да имаме „здрава“ нация, до
апокалипсиса на унищоженото бъдеще, както поради разрастването на една и
демографското угасване на друга етническа група, така и поради факта че стимулираме и
поддържаме индивиди, които от деца не са или отказват да бъдат социализирани в
обществото. Наличието на пикове макар и с далеч по ниска честота на достигане, при
ключовите думи „Стратегия за детето“ и „проблемно семейство“ са характерни за друг
фрейм – на неосъществените и оценени като нееднозначно неефективни в практиката
институционални действия (първият термин) и на нерешените проблеми, превърнали се в
постоянен източник на престъпност

(вторият термин) – е разположено в два

последователни периода. Такова медийно позициониране на дискурса обикновено е
характерно за дискусии, възникнали по конкретни събития и демонстрира създаването на
връзки и интерпретационни асоциативни вериги, придаващи смисъл и внасящи адекватни
или фалшиви употреби на информацията.
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Таблицата, която показва данните за ежедневните взаимодействия, е достатъчно
съдържателна. Тя показва наличие на активно въздействащ фрейм, наличието на който е
достатъчно, за да изтика на заден план всякаква фактическа ситуация и да
„превърти“ (opinion spinning) всяка тема и проблем, поставяйки ги във вече очертани рамки
на оценка и възприемане на реалността.
Тази група от наблюдавани термини показва наличие на най-силна реактивност,
което е показателно за силата на въздействие на фрейм-а в разбирането на информацията.
Положителният извод е, че доминират неутралните реакции на термина-символ „циганин“.
Негативният е, че при наличие/употреба на тази ключова дума, другите изчезват от
реакциите.
Първостепенно е влиянието на Facebook – това е пространството, в което найактивно се влияе върху публиката през символния характер на комуникацията и фрейм
манипулацията.
Основните страници,

в които се наблюдава най-интензивна употреба на

наблюдаваните ключови думи, са различни от тези, използващи ключови думи от първите
две наблюдавани групи. (виж последната таблица от Приложение 3).

3. Заключение
Относно информираността на обществото по темата реформата в областта на
детското правосъдие, както и действията по нейното прилагане и резултатите от това
прилагане, медийният мониторинг показа високи степени на достигане до публиките.
Самият мониторинг се извърши чрез наблюдение на ключови думи/термини. Тяхното
присъствие в конвенционалните медии и социалните мрежи се отбелязва чрез
регистрацията им, т.е. те са индикатор за присъствие на темата в конкретна медия. Този
изследователски подход дава възможност за генериране на бази данни за темата, а не за
медията. Така наблюдението показва, че темата за реформата на детското правосъдие е
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достигнала до българската публика и хората са информирани за съществуването на
реформата. Тази публика е в обем между милион и половина и четири милиона души в
различните дни и месеци на наблюдението.
Трябва да отбележим, че наблюдението се извърши чрез три типа единици за анализ
– в случая ключови думи/термини. Първата група се разглеждат като атрибутивни, т.е.
носещи информация. Тяхното присъствие в медийно съобщение е показателно за наличие
на информация в съдържанието относно наблюдаваната тема. Втората група и третата група
– отвличащи вниманието, са термини, които също са свързани с представянето на темата
реформа на детското правосъдие в медиите, но те са индикатор за съждения и тези, които
не са чисто информационни, а съдържат емоционално отношение и създават асоциативни
вериги, които отвеждат в периферни за реформата проблеми или създават връзки с
частичен опит, или отвеждат към медийни матрици и стереотипи по темата. Едновременно
с това, че тези термини отвличат вниманието от същността и ефекта на реформата, те
създават силни емоции и контекст, в който може да се въздейства върху общественото
мнение. Третият индикатор на наблюдението дава възможност да се оцени наличието на
манипулация в посланията чрез регистрация на предлаганата в медиите и социалните
мрежи оценка – позитивна или негативна.
Данните от наблюдението категорично показват, че манипулиране на общественото
мнение липсва, тъй като доминиращата оценка по ключовите думи е неутрална. Поинтересното е, че информационната кампания съдържа елемента „отвличане на
вниманието“. Това измества фокуса на общественото мнение от информацията към
формиране на отношение и емоция, което неизбежно влияе върху дебата относно оценката
на защитата на безопасността на обществото и резултатите за децата от тази реформа.
Събраната база данни и анализът им дават възможност да направим извода, че
информационната кампания е успешна, но създаденото обществено мнение не можем
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доминанти, както и присъствието на темата предимно в състояние на пикове/взривове и
затихвания е основният аргумент за този извод. Така осъществената кампания съдържа
риск от създаване на нагласи и оценки, които могат да затормозят прилагането на
реформата.
Относно отношението на обществото към поведението на деца в конфликт със
закона, медийният мониторинг показва, че интересът към темата е висок. Следователно,
общественото мнение оценява значимостта на реформата в детското правосъдие за защита
безопасността на обществото. Мониторингът показва, също така, че общественото мнение
е ангажирано с дискусия относно резултатите от тази реформа за децата. Трябва да
отбележим, че тази дискусия в много по-голяма степен е породена от формиран опит,
както и от фрейм влияние, отколкото от детайлна информация за самата реформа и
промените, които тя може да предизвика. Третата група ключови думи и тяхното достигане
до аудиторията е доказателство за този извод. Нещо повече, при тези термини се
наблюдава висока степен на емоционализиране.
Оценката за влиянието на медийната кампания при формиране на отношение на
обществото към реформата на детското правосъдие е средна. Мониторингът съдържа
данни, показващи, че общественото мнение все още съдържа т.нар. доминанти, изразени в
термини-котви, които фиксират всяка нова информация в базови нагласи, които една
кампания трудно може да преодолее. Необходимо е време, в което включително чрез
медийни кампании, трябва да се натрупа опит и разбиране за ефектите на реформата, за да
се формира обществено мнение, подкрепящо реформата. Но е извършена отлична работа
по създаване на изходните условия за формиране на такова позитивно обществено
мнение, защото в момента състоянието на общественото мнение е доминиращо
неутрално. Което означава, че е избегнат рискът от конфликт по отношение на реформата
и поляризиране на мнения – състояние затрудняващо създаването на позитивно
обществено мнение.
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Относно ролята на медиите и социалните мрежи при формиране на общественото
мнение. Трябва да оценим високо усилията за диференциация и таргетиране на
аудиторията на кампанията – данните показват, че по различните аспекти и към различните
аудитории е подходено по начин, който да даде най-висок ефект на насищане.
От друга страна, разнообразието от медии и социални платформи и страници
показва, че постигнатият ефект се дължи не само на кампанията по представяне на
реформата на детското правосъдие. Интересът на медиите и на потребителите на
социалните мрежи, предизвикан от информационната кампания, във времето се поддържа
от дискусия по темата. Тази дискусия не е достатъчно интензивна и има по-скоро
неорганизиран характер, непостоянен във времето. В това отношение кампанията може да
постигне по-висока ефективност, която е фактор за мотивация при създаване на мнение и
позиция.
Трябва да отбележим и медийното фреймиране, което по най-категоричен начин
показва влиянието на медиите за формиране на обществено мнение и позиции. Така че,
трябва да заключим, че медиите, както и дискусията в социалните платформи, са важна
част от формирането на общественото мнение по темата „реформа на детското
правосъдие“.
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Малолетен

400000

Детска педагогическа
стая

200000

0
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Честота на достигане за месец май 2021
900000
800000
700000
600000
500000

Непълнолетен

400000

Малолетен

300000

Детска
педагогическа стая

200000
100000
0
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Честота на достигане за месец юни 2021
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000

Непълнолетен

800000

Малолетен

600000

Детска
педагогическа стая

400000
200000
0
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Честота на достигане обобщена за месеци – март, април, май и юни 2021
30000000

25000000

20000000

Непълнолетен
Малолетен

15000000

Детска педагогическа
стая

10000000

5000000

0
3,2021

4,2021

5,2021

6,2021

ОБЩО
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Ежедневни взаимодействия
1400
1200
1000
800

Непълнолетен

600

Малолетен

400

Детска педагогическа
стая

200

2021-06-29

2021-06-24

2021-06-19

2021-06-14

2021-06-09

2021-06-04

2021-05-30

2021-05-25

2021-05-20

2021-05-15

2021-05-10

2021-05-05

2021-04-30

2021-04-25

2021-04-20

2021-04-15

2021-04-10

2021-04-05

2021-03-31

2021-03-26

2021-03-21

2021-03-16

2021-03-11

2021-03-06

2021-03-01

0
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Ключови думи – 3 броя / непълнолетен, малолетен, детска педагогическа стая

3000

2000

1000
брой на споменаване
Индекси на мнение в мрежата

0
Непълнолетен

Малолетен

Детска педагогическа
стая

брой на интеракции

-1000

-2000

-3000
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Преглед на реакции
1600
1400
1200
1000
800
600

Непълнолетен
Малолетен
Детска педагогическа стая

400
200
0
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Страници с най-голям обхват
600000
Непълнолетен Неутрални реакции

500000

Непълнолетен Позитивни реакции
Малолетен Негативни реакции

400000

Малолетен Неутрални реакции

300000

Малолетен Позитивни реакции
Детска педагогическа
стая - Негативни реакции

200000

Детска педагогическа стая - Неутрални
реакции

100000

Детска педагогическа
стая - Позитивни реакции
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Страници
120
100
80
60
40

novini247.com
fakti.bg
botevgrad.com
bta.bg
focus-news.net

20

bg-voice.com
plovdiv-online.com

0

dnes.bg
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Втора част
Честота на достигане за месец май 2021
4000000

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

Противообществени
прояви
Интернат

1000000

500000

0
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Честота на достигане за месец юни 2021
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000

Противообществени
прояви
Интернат

600000
400000
200000
0
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Честота на достигане обобщена за месеци – май и юни 2021

14000000

12000000

10000000

Противообществени
прояви

8000000

Интернат
6000000

4000000

2000000

0
5,2021

6,2021

Общо
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Ежедневни взаимодействия
6000

5000

4000

3000

Противообществени
прояви
Интернат

2000

1000

2021-06-30

2021-06-27

2021-06-24

2021-06-21

2021-06-18

2021-06-15

2021-06-12

2021-06-09

2021-06-06

2021-06-03

2021-05-31

2021-05-28

2021-05-25

2021-05-22

2021-05-19

2021-05-16

2021-05-13

2021-05-10

2021-05-07

2021-05-04

2021-05-01

0
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Преглед на реакции
800

700

600

500

400

Противообществени
прояви

300

Интернат

200

100

0
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Страници
25

20

15

10

Противообществени прояви Негативни
Противообществени прояви Неутрални
Противообществени прояви Позитивни
Интернат Негативни

5

Интернат Неутрални
Интернат Позитивни

0
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Страници - обобщени
300000

250000

200000

Противообществени
прояви - Негативни
Противообществени
прояви - Неутрални

150000

100000

Противообществени
прояви - Позитивни
Интернат Негативни
Интернат Неутрални

50000

Интернат Позитивни

0
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Трета част
Честота на достигане за месец юни 2021
7000000

6000000

5000000
Цигани

4000000

Проблемно
семейство

3000000

Стратегия за
детето
2000000

Истанбулска
конвенция

1000000

2021-06-01
2021-06-02
2021-06-03
2021-06-04
2021-06-05
2021-06-06
2021-06-07
2021-06-08
2021-06-09
2021-06-10
2021-06-11
2021-06-12
2021-06-13
2021-06-14
2021-06-15
2021-06-16
2021-06-17
2021-06-18
2021-06-19
2021-06-20
2021-06-21
2021-06-22
2021-06-23
2021-06-24
2021-06-25
2021-06-26
2021-06-27
2021-06-28
2021-06-29
2021-06-30

0
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Ежедневни взаимодействия
9000
8000
7000
6000
Цигани
5000
4000

Проблемно
семейство

3000

Стратегия
за детето

2000

Истанбулска
конвенция

1000

2021-06-29
2021-06-30

2021-06-27
2021-06-28

2021-06-25
2021-06-26

2021-06-23
2021-06-24

2021-06-21
2021-06-22

2021-06-19
2021-06-20

2021-06-17
2021-06-18

2021-06-15
2021-06-16

2021-06-13
2021-06-14

2021-06-11
2021-06-12

2021-06-09
2021-06-10

2021-06-07
2021-06-08

2021-06-05
2021-06-06

2021-06-03
2021-06-04

2021-06-01
2021-06-02

0
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Преглед на реакции
4500
4000
3500
3000
2500
Цигани
2000

Проблемно семейство
Стратегия за детето

1500

Истанбулска конвенция

1000
500
0
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Страници
250

200
fakti.bg
plovdiv-online.com
150

dnevnik.bg
novini247.com
afera.bg

100

botevgrad.com
shum.bg
forum.gong.bg

50

brutalsex.bg7.eu
ruse24.bg

0
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Страници - обобщени
1200000
1000000
800000
plovdiv-online.com
600000

novini247.com
vchas.net

400000

24chasa.bg
fakti.bg

200000

lupa.bg
dunavmost.com

0

7dnibulgaria.bg
actualno.com
dnes.bg
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