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Инвестира във вашето бъдеще
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НАРЪЧНИК ЗА ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА

Важният
си ти!

1.  Кой беше най-близкия до теб човек, в процеса на 
разследване и срещи с полицията, местната комисия 
за борба срещу противообществените прояви за 
малолетните и непълнолетните и/или със Съда?

 
   Родителите
   Приятел
   Ключов специалист от социална услуга
   Друг ..........................................................................................................

...............................................................................................................................

 
2.  В кой момент от процеса си почувствал най-силно 

неговата подкрепа?

   При разпита в полицията
   При възпитателното дело
   В съда
   Друго .......................................................................................................

..............................................................................................................................

3.  Как се чувстваше при срещата ти с полицията?

   Спокоен
   Притеснен
   Ядосан
   Уплашен
   Друго .......................................................................................................

...............................................................................................................................

4.  Как се чувстваше при срещата ти с Местната 
комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните?

   Спокоен
   Притеснен
   Ядосан
   Уплашен
   Друго .......................................................................................................

...............................................................................................................................

Мнението на децата е от ключово значение за нас. То ще ни 
помогне да подобрим работата си и да предлагаме по-подходяща 
подкрепа на деца, изпаднали в трудна ситуация. Затова ще ти бъдем 
благодарни, ако отделиш малко време да отговориш на следните 
въпроси, да откъснеш и предадеш анкетата на ключовия си специалист.
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5.  Как се чувстваше при срещата ти със Съда?

   Спокоен
   Притеснен
   Ядосан
   Уплашен
   Друго ..........................................................................................................

..................................................................................................................................

6.  Как се чувстваше в СПИ, ВУИ или в поправителния 
дом?

   Спокоен
   Притеснен
   Ядосан
   Уплашен
   Друго ..........................................................................................................

..................................................................................................................................

 
7.  С какво бяха свързани най-трудните за теб моменти 

в процеса?

    Със защитата ти при разследване на 
обстоятелствата по обвинението

    С отношението към теб от страна на полицията, 
МКБППМН и Съда

    Със страха от това какво ти предстои
   Друго ..........................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

8.  Според теб бяха ли гарантирани правата ти по време 
на целия процес и ако не, кое според теб може да се 
определи като нарушаване на правата ти

    Да
    Не, защото ..............................................................................................

..................................................................................................................................

9.  Каква подкрепа според теб е важно да получават 
децата, които се сблъскват с правосъдната система

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Потърси ни, за да ти помогнем! 
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Всеки млад човек, изпаднал в трудна ситуация, която 

би могъл да определи като конфликт със закона, се чувства 

напълно объркан и в главата му напират десетки въпроси, 

на които няма отговор.  Ако ти си този  човек, със сигурност 

също се питаш много неща, свързани със ситуацията, в която 

си попаднал. В този наръчник ще се опитаме:

• да ти дадем информация, която смятаме за  полезна в 

трудния за теб  момент, 

• ще  ти помогнем да подредиш информацията, която 

вече имаш и ще отговорим  на някои от най-често задаваните 

въпроси, свързани с правосъдието за деца в България. 

Друго, за което не сме се сетили, ще можеш да научиш 

от нас  лично на телефоните и адресите, които  ти 

даваме. Обади ни се, свържи се с нас, за  да търсим  заедно 

отговорите на  въпросите, които те измъчват.   

Въпреки трудната ситуация, в които си 

попаднал, ние вярваме, че важна е не толкова 

твоята постъпка. Важният си ти и ти си този,

 който може да променя постъпките. 
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телефон за спешни случаи

112

116 111
денонощна безплатна 

телефонна линия за деца

Към кого да се обърна, 
ако имам трудности?
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Благоевград 073/85-443
Бургас 056/84-52-97
Варна 052/30-64-64
Велико Търново 062/60-00-19
Видин 094/60-16-41
Враца 092/65-243
Габрово 066/25-595
Добрич 058/27-739
Кърджали 0361/62-608
Кюстендил 078/52-039
Ловеч 068/24-498
Монтана 096/45-179
Пазарджик 034/44-59-29
Перник 076/60-38-65
Плевен 064/80-01-12
Пловдив 032/64-39-64
Разград 084/26-948
Русе 082/82-02-52

Силистра 086/22-739
Сливен 044/25-318
Смолян 0301/28-956
София - Сердика 02/936-05-47
София - Връбница 02/934-00-84
София - Лозенец 02/65-11-79
София - Възраждане 02/929-26-53
София - Красно село 02/952-06-18
София - Оборище 02/945-53-14
София - Слатина 02/973-35-96
София - Младост 02/974-41-78
София - Люлин 02/927-27-69
Стара Загора 042/60-54-82
Търговище 0601/62-634
Хасково 038/66-47-42
Шумен 054/61-354
Ямбол 046/62-721

Отдели за закрила на детето
(от 9 до 17.30 часа)



В случай, че трудната ситуация, 
в която се намираш, включва 
разглеждане на постъпката ти в 
Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните 
или в съда, може би е важно да 
си запишеш някои дати, за да се 
подготвиш за явяването пред тези 
органи.

Социални услуги за деца
(от 9 до 19.00 часа)
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Социални услуги за
(от 9 до 19.00 часа)
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КСУДС Шумен 

ул. „Димитър Благоев“ 10
ksu_sh@abv.bg 
тел. 054 833 124 

Център за обществена подкрепа София

ул. „Пиротска“ 175 София 1309 
sapi_slaveykov@abv.bg 
тел.  02/ 9204238 

ул. „Сава Филаретов” № 23 
тел: 936 10 26



Моят случай ще се обсъжда на възпитателно дело
в МКБППМН:

Дата:  ________________________________________________________________

  
Час:  ________________________________________________________________

 Място:  ________________________________________________________________

Дата:  ________________________________________________________________

  
Час:  ________________________________________________________________

 Място:  ________________________________________________________________
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Делото ми ще се гледа в Съда:

Дата:  ________________________________________________________________

  
Час:  ________________________________________________________________

 Място:  ________________________________________________________________

Дата:  ________________________________________________________________

  
Час:  ________________________________________________________________

 Място:  ________________________________________________________________
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Ще ти отнеме не повече от минута да попиташ 
хората, които участват в решаването на твоя 
случай, за техните имена и телефонни номера 
и да ги запишеш тук, за да разполагаш с тях, 
когато ти потрябват.

Имена и 
телефонни 

номера

7

Име Телефонен номер
Съдия 

Прокурор

Инспектор от детска 
педагогическа стая

Социален работник от 
Отдел „Закрила на детето”

Обществен възпитател 
от МКБППМН

Ключов социален работник 
от социална услуга

Адвокат

Терапевт

Друг специалист



Могат да се различат много видове закони, но основ-
ните са следните:

  задължаващи;

  забраняващи (императивни, повелителни);

   оправомощаващи;

   даващи права, свободи и привилегии на гражданите 
и техните организации.

Нека изясним някои основни понятия. 
Престъпление, наказание, вина, жертва

Законът е нормативен акт, приет от народното 
събрание на Република България.

Той съдържа общи  правила за поведение, насочени 
към всички хора и имащи задължителна сила за тях. 

Могат да се различат много видове закони, но основните са:

Какво е това „закон” и до какво води неговото нарушаване?
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Нарушаване на правилата на наказателния закон 
е престъпление, за което съдът може да наложи 
наказание.

Престъплението е деяние, което е незаконно и 
за това се наказва от държавата. В правен смисъл 
престъплението е действие (или бездействие), което 
застрашава или уврежда личността, правата на 
гражданите, собствеността, правовия ред или други 
интереси, защитени от правото. То е нарушение 
на Наказателния кодекс и подлежи на наказателно 
преследване.

Вината е елемент на престъплението. Тя представлява 
психическото отношение на извършителя към 
собственото му деяние, което може да е както умисъл, 
така и непредпазливост,  или към общественоопасните 
последици, които това деяние причинява и съответно  
получава отрицателна оценка от обществото.

Жертва на престъпление е лице, което е претърпяло 
вреди вследствие на извършено престъпление.
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Съдът е място, където съдии решават 
по закон и съвест дали едно действие 
е престъпление или не, както и съдебни 
спорове. Думата се употребява както за 
институцията от съдии, така и за сградата, 
в която се помещава тази институция. 

Съдът е независим орган,  защитаващ 
правата и законните интереси на гражданите, 
юридическите лица и държавата. Основната 
функция на съда е да  постанови правосъдие,  
да установи  истината и да контролира  
законността. Съдът осигурява равенство на 
страните в съдебния процес. Разглеждането 
на делата във всички съдилища е публично, 
освен когато законът предвижда те да бъдат 
проведени при закрити врата. Гражданите 
и юридическите лица имат право на защита 
във всички стадии на съдебния процес.

Кой решава дали едно действие е престъпление или не?



Какъв път изминава едно деяние, докато стигне до съда?

Историята на Кати
Кати е на 15 г. и често излиза с по-големи момиета и момчета от квартала. Една вечер те 
отиват в склад на магазин, от където открадват храна и напитки. Кати също е участвала. 
Тази случка се повтаря отново след една седмица. Кати разбира, че това забавление е опасно 
и нарушава обществените норми. 

Какво ще последва за Кати и другите 
момчета и момичета?
Всяко поведение, което може да се определи 
като противозаконно или противообществено 
първо се регистрира от полицията.

Среща с полицията: 
Полицията може да поиска да се срещне и да 
разговаря с Кати и всеки от нейните приятели, 
защото отговаря за обществения ред.
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Родителите ти имат право да знаят, че си 
задържан от полицията или ще бъдеш 
разпитан от полицай. Ако ти си под 14 години, 
на разпита трябва задължително да присъства 
психолог или друг професионалист с 
подходящо образование, а ако е необходимо 
и родител. Ако си навършил 14 години, 
полицаят ще прецeни дали има нужда от 
присъствието на тези хора.

   Ти и родителите ти трябва да 
бъдете информирани за твоите права 
и за предстоящите действия на всеки 
етап от всички участници в процеса. 
Имате право да поискате информация 
за твоите права и от отдел „Закрила 
на детето“ в съответната  Дирекция 
„Социално подпомагане“. Имаш право 
на адвокатска защита на всеки етап 
от разследването и разглеждането на 
случая. 

   Ти и родителите можете да 
поискате от полицая да ви каже името 
си, основанието за предприетата от него 
процедура и протокол от всяка среща.

Съвет:  Ако си попаднал в такава 
ситуация и се срещнеш с органите на 
реда, добре е да знаеш, че имаш право:

   да поискаш от полицията веднага 
да се свържат с  родителите ти

   можеш също да настояваш  да 
извикат социален работник, педагог, 
психолог или адвокат.  
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Среща с инспектор от Детска педагогическа стая:
Полицаите могат да се свържат с Детска 
педагогическа стая и да възложат на инспектор 
от полицията, който работи с деца, да проведе 
среща и разговор с Кати и нейните приятели. 
Детските педагогически стаи се разкриват 
към общинските съвети във всеки град и в тях 
работят педагози и психолози, които издирват 
и установяват деца, които са нарушили 
законовите норми. 

Те се опитват да разберат причините 
и условията, довели една или друга  
противообществена проява или престъпление. 
Специализираните инспектори от полицията 
за работа с деца  на един по-късен етап ще  
следят и за изпълнението на наказанието, 
което ти е наложено на теб като малолетен или 
непълнолетен. Наказанията се налагат от друг 
орган, различен от полицията.
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Историята на Златко
Златко е на 9 г. и често се разхожда сам по улиците вечер до късно. Баща му е починал, а майката 
е заминала в чужбина на работа. За Златко се грижи неговата баба, която е на 70 г. и самата тя
е много болна. Една вечер Златко е помолен от двама големи мъже да дойде с тях и да им 
помогне да свършат една работа. Момчето е подучено как да влезе в склад за машини и 
техника през малък прозорец, за да помогне да се изнесат от склада вещи, които струват скъпо. 
Златко получава пет лева, за да си мълчи и да не казва на никой, дори и на баба си. 
Понеже се е справил много добре, мъжете му обещават, че ще го вземат пак да помага. 

Какво се случва със Златко?
Понякога детето може да се окаже въвлечено 
в някакво престъпление и с цел да се спаси. 
Ако ти се случи подобно нещо ти самият  можеш 
да поискаш  предоставянето на полицейска 
закрила. Тя представлява спешна мярка, 
осъществявана от специализираните органи на 
МВР. Полицейската закрила се предоставя за не 
повече от 48 часа по всяко време на денонощието. 
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Каква е ролята на прокурора от 
прокуратурата?
Полицията е длъжна да разследва извършеното 
деяние и да информира Прокуратурата за 
резултатите от разследването. 

Прокурорът е този, който решава дали да 
сигнализира за това Съда, или да изпрати 
информацията в Местната комисия за борба 
с противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните за предприемане на 
възпитателни мерки спрямо детето. 

   Ти имаш право да поискаш да 
бъдеш изслушан при всякакви съдебни и 
административни процедури, отнасящи се 
до теб. 

Това изслушване може да бъде пряко, 
или чрез представител или съответен орган.

Полицаите могат:

    Да настанят детето в специални помещения, 
където няма да  допуснат контакт с лица,  които 
може да има вредно въздействие върху него 

    Да настанят детето в специализирани институции, 
като при необходимост му бъде осигурена и 
охрана   

    Да върнат детето при родителите му или лицата, 
които  изпълняват родителските функции

Ако си поискал и ти е осигурена полицейска 
закрила, знай, че полицаите ще уведомяват 
незабавно:

    Родителите ти или близки, които полагат 
грижа за теб

    Общинската служба за социално подпомагане, 
в чийто район е предприета закрилата 

    Общинската служба за социално подпомагане 
по местоживеенето ти 

    Прокуратурата
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Сигурно се питаш, дали ти, като дете, можеш да бъдеш 
съден, ако си извършил действия, с които са нарушил 
законите. И ако можеш да бъдеш съден, имаш ли право 
на по-специално отношение?
Важно е да знаеш, че всички граждани на една 
страна са длъжни да спазват нейните закони, 
независимо  на каква възраст са.
Поради това, че децата до 18 години все още 
на са завършили развитието си, както и поради 
това, че са различни от възрастните,  по-
способни да се учат и да се променят, те имат 
право на специално отношение. Това специално 
отношение  представлява отделен дял в 
правосъдието, наречен правосъдие за деца. 
Концепцията на правосъдието за деца обхваща:

    деца в конфликт със закона (т.е. децата, които 
са заподозрени, обвинени или признати за 
виновни в нарушаване на наказателния закон), 

    деца, които са жертви или свидетели на 
престъпления, 

    както и деца, които могат да бъдат в контакт 
с правосъдната система по друга причина,  
например задържане под стража, защита или 
наследство. 

Концепцията на правосъдието за деца е да  
работи в полза и в най-добрия интерес  на 
всички деца, които влизат в контакт с органите 
на правосъдието и свързаните с него системи. Тя 
включва аспекти като  превенция, отклоняване, 
рехабилитация, помощни услуги и мерки за 
защита.
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Конвенцията на ООН за правата на детето 
въвежда редица норми, които нашата страна се 
е съгласила да спазва. Държавата е длъжна да 
осигури на всяко дете, в това число и когато детето 
е заподозряно, обвинено или признато за виновно 
в нарушаване на наказателния закон, всички права 
по Конвенцията, без дискриминация, независимо 
от расата, цвета на кожата, пола, езика, религията, 
политическите или други възгледи, националния, 
етническия или социалния произход, имуществе-
ното състояние, инвалидност, рождение или друг 
статут на детето или на неговите родители или 
законни настойници.

Този, който работи с деца, трябва да прави всичко 
необходимо, за да гарантира, че са спазени всички 
права на детето, в това число и когато детето е 
заподозряно, обвинено или признато за виновно 
в нарушаване на наказателния закон.

Държавата трябва да осигури на детето възможност 
да бъде изслушвано при всякакви съдебни и 
административни процедури, отнасящи се до него, 
или пряко, или чрез представител или съответен 
орган по начин, съответстващ на процедурните 
правила на националното законодателство.

В България децата носят различна наказателна 
отговорност в зависимост не само от извършеното 
противообществено деяние, но и в зависимост 
от това дали са между 14 и 16 години или между 
            16 и 18 години. Малолетните деца 
                           под 14 години не носят наказателна 
                     отговорност.
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Местните комисии за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни са тези, които 
разглеждат случаите, когато:

1   Малолетни на възраст от 8 до 14 години са 
извършили противообществени прояви;

2   Непълнолетни на възраст от 14 до 18 години са 
извършили противообществени прояви, както и 
когато непълнолетни, извършили престъпления, 
са освободени от наказателна отговорност 
по чл. 61 от Наказателния кодекс и делото е 
изпратено за разглеждане от местната комисия;

3   Непълнолетни са извършили деяния, за които 
по друг нормативен акт се предвижда налагане 
на възпитателна мярка по този закон.

Местните комисии разглеждат възпитателни дела 
за противообществени прояви, извършени от 
малолетни или непълнолетни, и престъпления, 

извършени от непълнолетни, освободени от наказа-
телна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс. 

В случаите, когато непълнолетно дете извърши 
престъпление българският наказателно процесуа-
лен кодекс предвижда особени правила за 
разглеждане на делата. 

На първо място по делата за престъпления, 
извършени от непълнолетни, досъдебното 
производство се провежда от определени 
разследващи органи със специална подготовка.

Когато в досъдебното производство е необходимо 
детето да бъде разпитано или предстои явяването 
му в съда,  винаги детето, неговия родител или 
адвокат може да поискат разпита му да бъде 
извършен в „синя стая”.
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Обикновено в едното помещение се намират 
детето и специално обучен психолог или социален 
работник, който задава нужните въпроси на детето 
по достъпен за него начин, възможно е да има и 
адвокат на детето, ако се предполага, че детето е 
извършило престъпление. От страната на стаята, в 
която е детето, стъклото, разделящо помещенията, 
е огледално.  От другата страна то е прозрачно 
и позволява разпитът да се наблюдава от съдия, 
прокурор, адвокати на други участници в процеса 
и всички други необходими за процедурата  
участници. Там е разположена записваща 
техника, както и микрофони, които позволяват на 
съдията, полицая или прокурора да диктуват на 
разпитващия детето въпроси. Разпитът се записва 
от видеокамери. По този начин детето е в приятна 
обстановка, близка до стандартна детска стая, не се 
среща очи в очи с извършителя на престъплението, 
ако детето е жертва на престъпление, не се обърква 
от присъствието на много хора, а специално 
подготвеният разпитващ задава въпросите по 
достъпен и нетравмиращ  начин.

 „Сините стаи” са специализирани помещения, 
оборудвани по начин,  който  щади  в максимална 
степен детето по време на разпита.  Състоят се от 
две помещения, разделени с венецианско огледало. 
Органът, който провежда разпита, преценява кой 
да присъства  при детето. 

Знаеш ли какво е синя стая?
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В съда:
Делата за непълнолетни като първа инстанция 
се разглеждат в състав от един съдия и двама 
съдебни заседатели, а в определени случаи при 
много тежки престъпления от двама съдии и 
трима съдебни заседатели. Съдебните заседатели 
са учители или възпитатели.

Съдебното заседание по дела срещу непълнолетни 
се води при закрити врати, освен ако съдът 
намери, че е в обществен интерес делото да се 
разгледа в публично заседание. По преценка 
на съда в съдебното заседание могат да бъдат 
поканени инспектори от детска педагогическа стая 
и представители на учебното заведение, в което 
учи непълнолетният. При разглеждането на дела 
срещу непълнолетни задължително се призовават 
техните родители или попечители. Те имат 
право да участват в събирането и проверката на 
доказателствените материали и да правят искания, 
бележки и възражения.

Детето има право да изразява свободно 
своите възгледи и те следва да бъдат взети под 
внимание. Тук се включва и мнението на детето 
за евентуални алтернативни мерки, които могат 
да му бъдат наложени. 

Детето има право да не дава обяснения – 
детето има право да изрази възгледите си, но не 
и задължението да го направи.

Съвет: Можеш да поискаш да бъдеш 
разпитан в „синя стая” лично, чрез 
родителите или чрез адвоката си. 
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  Не си длъжен да правиш 
самопризнания и имаш право да 
откажеш да даваш показания без 
присъствието на адвоката ти.

  Имаш право да получиш 
консултации от адвокат, 
да се срещаш и да 
контактуваш с него насаме.

  Имаш право да поискаш да ти 
бъде разяснено какво предстои и всичко, 
което не разбираш.

  Ако ти бъдат дадени документи 
за подпис, поискай да ти бъдат 
разяснени. Имаш право да не ги 
подписваш без присъствието на 
адвокат.

да
без 
и.

да ти
и и всичко, 

окументи
т 
ги 
на 

ДЕЦАТА ИМАТ
ПРАВА

Когато е необходимо, при разпита 
на непълнолетния обвиняем 
участва педагог или психолог, който 
с разрешение на разследващия 
орган може да му поставя въпроси. 
Педагогът или психологът има 
право да се запознае с протокола 
за разпит и да направи бележки 
по точността и пълнотата на 
записаното в него. За предявяване 
на разследването задължително 
се уведомяват и родителите или 
попечителите на непълнолетния 
обвиняем.
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В правомощията на комисиите за борба 
с противообществени прояви на малолетни 
и непълнолетни е да налагат възпитателни 
мерки. На едно дете може да се налагат 
нееднократно такива мерки, еднакви 
или различни по характер, като не е 
задължително то  да се води на отчет в детска 
педагогическа стая.

Местните комисии за борба с 
противообществените прояви на малолетни 
и непълнолетни могат да налагат следните 
възпитателни мерки:

  1. предупреждение;

  2.  задължаван е да се извини на 
пострадалия;

Какви наказания или мерки могат да бъдат налагани
на деца?
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   3.  задължаване да участва в консултации, 
обучения и програми за преодоляване на 
отклоненията в поведението;

   4.  поставяне под възпитателен надзор 
на родителите или на лицата, които 
ги заместват, със задължение
за полагане на 
засилени грижи;

   5.  поставяне под 
възпитателен 
надзор на обществен 
възпитател;

   6.  забрана на непълнолетния
да посещава определени места
и заведения;

аства в консултации,
ми за преодоляване на 
едението;

итателен надзор
а лицата, които 
дължение

етния
ени места
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     13.  настаняване във възпитателно 
училище-интернат.

Комисията с оглед характера на деянието 
и поведението на малолетния или на 
непълнолетния може да наложи повече от 
една от възпитателните мерки изброени 
по-горе, с изключение на случаите, когато 
налага настаняване в социално-педагогически 
интернат или настаняване във възпитателно 
училище-интернат.

Съвет: Родителите ти и ти имате 
право да бъдете информирани 
незабавно за насрочено възпитателно 
дело, което се провежда един месец 
след насрочването. На делото 
присъстваш ти, родителите ти или 
друг законен представител и доверен 
твой представител. 

  7.  забрана на непълнолетния да се среща 
и да установява контакти с определени 
лица;

  8.  забрана на непълнолетния да напуска 
настоящия си адрес;

   9.  задължаване на непълнолетния да 
отстрани със свой труд причинената 
вреда, ако това е в неговите възможности;

  10.   задължаване на непълнолетния да 
извърши определена работа в полза на 
обществото;

   11.  настаняване в социално-педагогически 
интернат;

    12.  предупреждаване за настаняване във 
възпитателно училище-интернат с 
изпитателен срок до 6 месеца;



За непълнолетните извършители на престъпления 
са предвиждат и следните мерки за неотклонение: 
(чл. 386 от НПК)

     надзор на родителите или на 
попечителя;

   надзор на администрацията на 
възпитателното заведение, в което 
непълнолетният е настанен;

   надзор на инспектора при детска 
педагогическа стая или на член на местната 
комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните;

    задържане под стража.

Мярката за неотклонение задържане под 
стража се взема в изключителни случаи за тежки 
престъпления. 

   Имаш право на 
възпитателното дело да 
бъдеш защитаван от адвокат. 

Местната комисия има 
задължението да информира 
теб и родителите ти в какви 
срокове и пред кого може 
да се обжалва наложената 
възпитателна мярка. 
В 14-дневен срок решението 
на местната комисия може да 
бъде обжалвано писмено от 
теб, от родителите ти или 
от законния ти представител, 
както и от адвоката ти пред 
районния съд.
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За непълнолетните извършители на престъпления 
са предвиждат и следните мерки за неотклонение: 
(чл. 386 от НПК)

     надзор на родителите или на попечителя;

   надзор на администрацията на 
възпитателното заведение, в което 
непълнолетният е настанен;

   надзор на инспектора при детска 
педагогическа стая или на член на местната 
комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните;

    задържане под стража.

Мярката за неотклонение задържане под 
стража се взема в изключителни случаи за тежки 
престъпления. 

  10.   задължаване на непълнолетния да 
извърши определена работа в полза на 
обществото;

   11.  настаняване в социално-педагогически 
интернат;

    12.  предупреждаване за настаняване във 
възпитателно училище-интернат с 
изпитателен срок до 6 месеца;

     13.  настаняване във възпитателно училище-
интернат.

Комисията с оглед характера на деянието и 
поведението на малолетния или на непълнолетния 
може да наложи повече от една от възпитателните 
мерки изброени по-горе, с изключение на 
случаите, когато налага настаняване в социално-
педагогически интернат или настаняване във 
възпитателно училище-интернат.
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Когато определеното наказание е лишаване 
от свобода по-малко от една година и 
неговото изпълнение не е отложено по 
чл. 66, непълнолетният се освобождава от 
изтърпяването му и съдът го настанява във 
възпитателно училище-интернат или му налага 
друга възпитателна мярка, предвидена в Закона 
за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните. 

По предложение на прокурора или на 
съответната местна комисия за борба 
срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните съдът може и 
след постановяване на присъдата да замени 
настаняването във възпитателно училище-
интернат с друга възпитателна мярка.

На непълнолетните могат да бъдат наложени
                                     от Съда следните наказания:
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                                      о

1   лишаване от свобода;

2   пробация;

3   обществено порицание;

4   лишаване от право да се упражнява 
определена професия или дейност.



Непълнолетните до навършване на 
пълнолетие изтърпяват наказанието 
лишаване от свобода в поправителен дом. 
След навършване на пълнолетие те се 
преместват в затвор или в затворническо 
общежитие. За довършване на тяхното 
образование или квалификация по 
предложение на педагогическия съвет 
с разрешение на прокурора те могат да 
бъдат оставени в поправителния дом до 
навършване на двадесет години.

Когато отложи изпълнението на наказанието 
спрямо непълнолетния, съдът уведомява 
съответната местна комисия за борба 
срещу противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните за 
организиране на необходимите възпитателни 
грижи.

дом. 

ско 
о 
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Какво означава правосъдието да бъде приятелско
към децата?

Дружелюбно е това правосъдие към децата,

   Което се води на първо място от висшите интереси на детето.

   Което зачита, гарантира и прилага на практика правата на детето.

    Което се допитва, изслушва и разбира мнението на детето 
в производствата, които го засягат  или в които то участва.

    Което дава на детето възможност лично или чрез представител 
да изложи всички факти в своя защита.

    Което се отнася към децата с уважение и зачита достойнството им.
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    Което не дискриминира децата.

    Което не потиска и заплашва детето.

    Което предоставя необходимата специална закрила и съдействие на деца от уязвими групи.

    В което детето получава необходимата му информация на разбираем език, съобразен с неговата 
възраст и способности.

    Което зачита физическата и психическата неприкосновеност на детето.

    Което е справедливо.

    В което взетите решения и присъдите срещу деца са мотивирани и обяснени по начин, по който 
детето да ги разбере.

    В което не се допуска самоличността или личните данни на детето да бъдат предоставяни или 
публикувани в медиите, в това число снимки, описание на детето или неговото семейство, имена 
и адреси и т.н
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    Което се осъществява от професионалисти,  
обучени да общуват с деца от различни възрасти 
и с различни потребности.

    Което внушава доверие.

    Което познава и прилага на практика 
международните стандарти за защита 
правата на детето.

    Което налага на детето правонарушител 
мерки и санкции в съответствие с принципа 
на пропорционалността, възрастта на детето, неговото физическо и психическо благосъстояние 
и развитие, както и конкретните обстоятелства по случая.

    Което отклонява детето от наказателното правосъдие и предоставя ефективни алтернативни 
методи и услуги.

сти 
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Недружелюбно към децата е това правосъдие, 

   Което е прекалено бавно.

   В което се допускат много разпити на детето жертва или 
свидетел на престъпление.

   Което причинява страдание на детето.

   Което заклеймява детето и му поставя етикет.

   При което децата се задържат в едно и също помещение с възрастни.

   В което предварителното задържане на детето е необосновано дълго.

   В което лишените от свобода деца биват лишавани и от други права.

   Което ограничава правата на детето, твърдейки, че защитава неговите висши интереси.

   Което без причина  ограничава контактите на детето със семейството му.

   В което детето бива принуждавано да дава показания или да се признава за виновно.
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Как бихме могли да ти помогнем в нашата услуга „Интензивна подкрепа” в КСУДС  Шумен и ЦОП София?
т у у т зв КСУДС  Шумен и ЦОП София?

у у

    Като те информираме за правата ти и ти помогнем 
да разбереш какво означава те да бъдат спазвани.

    Като ти помогнем да организираш ежедневието си 
по конструктивен и полезен начин, чрез дейности, 
които те интересуват и които ще ти помогнат да се 
подготвиш да станеш отговорен възрастен.

    Като те придружим във всички процедури, които ти 
предстоят, независимо дали се осъществяват в съда 
или в Местната комисия и ти помогнем да бъдеш 
изслушан и да изразиш мнението си по всички 
въпроси, които те засягат.

    Като ти предоставим консултация от юрист, психолог 
или социален работник, според твоите нужди.
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5.  Как се чувстваше при срещата ти със Съда?

   Спокоен
   Притеснен
   Ядосан
   Уплашен
   Друго ..........................................................................................................

..................................................................................................................................

6.  Как се чувстваше в СПИ, ВУИ или в поправителния 
дом?

   Спокоен
   Притеснен
   Ядосан
   Уплашен
   Друго ..........................................................................................................

..................................................................................................................................

 
7.  С какво бяха свързани най-трудните за теб моменти 

в процеса?

    Със защитата ти при разследване на 
обстоятелствата по обвинението

    С отношението към теб от страна на полицията, 
МКБППМН и Съда

    Със страха от това какво ти предстои
   Друго ..........................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

8.  Според теб бяха ли гарантирани правата ти по време 
на целия процес и ако не, кое според теб може да се 
определи като нарушаване на правата ти

    Да
    Не, защото ..............................................................................................

..................................................................................................................................

9.  Каква подкрепа според теб е важно да получават 
децата, които се сблъскват с правосъдната система

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Потърси ни, за да ти помогнем! 

От
къ

сн
и



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европей ския социален фонд на Европей ския съюз.

Настоящата публикация се реализира в рамките на проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – 
нови модели и практики”, договор № BG051РО001-7.0.07-0249-С0001 по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013; BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2”

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Институт по социални дейности и практики 
и не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Министерство на труда и социалната политика на Р България.

www.sapibg.org

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
 „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Инвестира във вашето бъдеще

Институт по социални 
дейности и практики

НАРЪЧНИК ЗА ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА

Важният
си ти!

1.  Кой беше най-близкия до теб човек, в процеса на 
разследване и срещи с полицията, местната комисия 
за борба срещу противообществените прояви за 
малолетните и непълнолетните и/или със Съда?

 
   Родителите
   Приятел
   Ключов специалист от социална услуга
   Друг ..........................................................................................................

...............................................................................................................................

 
2.  В кой момент от процеса си почувствал най-силно 

неговата подкрепа?

   При разпита в полицията
   При възпитателното дело
   В съда
   Друго .......................................................................................................

..............................................................................................................................

3.  Как се чувстваше при срещата ти с полицията?

   Спокоен
   Притеснен
   Ядосан
   Уплашен
   Друго .......................................................................................................

...............................................................................................................................

4.  Как се чувстваше при срещата ти с Местната 
комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните?

   Спокоен
   Притеснен
   Ядосан
   Уплашен
   Друго .......................................................................................................

...............................................................................................................................

Мнението на децата е от ключово значение за нас. То ще ни 
помогне да подобрим работата си и да предлагаме по-подходяща 
подкрепа на деца, изпаднали в трудна ситуация. Затова ще ти бъдем 
благодарни, ако отделиш малко време да отговориш на следните 
въпроси, да откъснеш и предадеш анкетата на ключовия си специалист.

Анкета От
къ

сн
и
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