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МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ
ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РАЗПИТ НА ДЕЦА,
ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Като страна от международните правни актове, относно правата на децата и други,
отнасящи се до правата на жертвите на престъпления, българската държава е длъжна да
гарантира на детето-свидетел правото на подходяща защита и грижа в наказателния
процес. Едни от основните нормативни основания, които не само позволяват, но и
задължават страната ни да осигури специални, щадящи правни процедури са:
Конвенция за правата на детето – КПД, Факултативен протокол към КПД относно
търговията с деца, детска проституция и детска порнография, Директива
2011/92/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 13 декември 2011 г. относно
борбата със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската
порнография и за отмяна на Рамково решение 2004/68/ПВР 1, Директива 2012/29/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за
установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите
на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета2

СТАНДАРТ 1: СПЕЦИАЛИЗИИРАНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ СА
В СГРАДИ, ОСИГУРЯВАЩИ ДРУЖЕЛЮБНО ПОСРЕЩАНЕ НА ДЕТЕТО:
1.1. Сградата да не стигматизира детето. Препоръчва се специализираните
помещения за изслушване на деца да бъдат изградени извън рамките на места и сгради,
свързани с проекции за сила и власт на закона и институциите – съд, полиция и др.
1.2. Детето, участник в правни процедури, има потребност от закрила, подкрепа и
дружелюбно правосъдие. Сградата позволява услугите, необходими на детето, да
дойдат при него, да са на едно място. Много важна е възможността за спешно
настаняване на детето. В този смисъл, специализираните стаи за изслушване на деца,
които се намират в рамките на социалните услуги за деца и семейства, в голяма степен
могат да удовлетворяват това изискване, като едновременно с това могат да осигурят и
24-часов достъп до помещението (в случаите, когато има услуга Спешен прием или
Кризисен център).
1.3. Сградата да позволява 24-достъп. Помещението следва да може да се използва от
различни специалисти, по всяко време на денонощието, без ограничение на достъпа до
помещението. В този смисъл е добре помещението за разпит на деца да се обособи в
сгради, които имат 24-часов достъп или могат да го подсигурят в кратки срокове.
1
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Следва да се транспонира в българското законодателство до края на 2013г.
Следва да се транспонира в българското законодателство до края на 2015г.

1.4. Сградата позволява добра поддръжка на специализираното помещение.
Необходимо е мястото, където ще се обособи специализираната стая за разпит на деца,
да осигурява възможност за поддържане на стаята, обезпечаване на консумативи и
профилактика на техниката.
СТАНДАРТ
2:
СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО
ПОМЕЩЕНИЕ
ОСИГУРЯВА
УСЛОВИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДИРЕКТНИЯ ДОСТЪП НА ИЗВЪРШИТЕЛЯ
ДО ПОСТРАДАЛОТО ДЕТЕ.
2.1. С оглед избягване на визуалния контакт с извършителя, следва да има пространство
за изчакване, където детето може да изчака спокойно началото на разпита.
2.2. Необходимо е осигуряване на отделни входове към помещението за изслушване на
детето и помещението за наблюдение на разпита.
2.3. Двете помещения се разделят със средство, което не позволява на детето да има
пряка видимост към извършителя (венецианско стъкло или монитор).

СТАНДАРТ 3: КЪМ СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ПОМЕЩЕНИЕ СА ОСИГУРЕНИ
КОМПЛЕКС ОТ УСЛУГИ, ПОДКРЕПЯЩИ ДЕТЕТО И РОДИТЕЛИТЕ КАТО
ЧАСТ ОТ ДРУЖЕЛЮБНОТО ПРАВОСЪДИЕ.
3.1. Информиране на детето и родителите му за предстоящите процедури и правата на
пострадалото дете чрез наличието на материали в помещението.
3.2. Психо-социално придружаване и правно консултиране. Професионалистите
могат да предоставят и подкрепа за детето и семейството в зависимост от техните
потребности (психологическа, юридическа, социална).
3.3. Оценка на нуждите на детето. Услугата включва възможност да се направи обща
оценка на ситуацията на детето след извършеното посегателство над него, като се
отчитат потребностите на детето, риска, готовността му да участва в правни процедури,
оценка на сигурността на детето и необходимостта от предприемане на мерки за
закрила.
СТАНДАРТ
4:
ПРОФЕСИОНАЛНА
КОМПЕТЕНТНОСТ
СПЕЦИАЛИСТИТЕ, ПРОВЕЖДАЩИ РАЗПИТА.

НА

4.1. Разпитите се провеждат от или посредством специалисти, специално обучени
за разпит на деца. Те са преминали през специализирано обучение за изслушване на
деца и имат професионални познания за етапите и особености на детското развитие,
подготовка за особеностите на наказателния процес и др.
4.2. Ако е възможно и целесъобразно, всички разпити на детето се извършват от
едно и също лице. По възможност, в случаите на сексуално насилие всички разпити на
жертви се извършват от лице от същия пол. Жертвата следва да бъде разпитвана
минимален брой пъти и това да се извършва, само когато е строго необходимо за
целите на наказателното производство.

4.3. При случаи на сексуално насилие е препоръчително разпитващият да е от
един и същи пол с детето.
СТАНДАРТ 5: ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА АУДИО И
ВИДЕОЗАПИС. Всички разпити на детето-жертва/свидетел могат да бъдат записвани
аудиовизуално и тези записи могат да бъдат използвани като доказателство в съдебната
фаза на наказателното производство. За целта се осигурява надеждно техническо
обезпечаване на стаята със звуко и видеозаписна техника, както и софтуер, който
позволява съхранение на записите, както и тяхното прехвърляне на външен цифров
носител.
5.1. В помещението може да се направи аудио-видео запис на разпита.
Помещението е оборудвано с необходимата аудио и видеозаписна техника,
благодарение на което записът може да бъде възпроизвеждан по време на съдебно
заседание.
5.2 В помещението е осигурена възможност за комуникация между лицата,
провеждащи разпита и лицата, които участват в изслушването (съдия, прокурор,
адвокат на обвиняемия) със специалиста, имат технически осигурена връзка, за да им
предадат въпроси, които биха искали да бъдат зададени на детето.
5.3. Минимални изисквания за техническо оборудване на специализираното
помещение за изслушване/разпит на деца, участващи в правни процедури. За да бъдат
удовлетворени горепосочените потребности на правосъдната система, стаята за разпит
или изслушване трябва да има следното техническо оборудване (виж Приложение 1):


Камери, записващи разпита на детето. Необходимо е да се обхване цялата стая,
както и поведението и реакциите на детето. При малки стаи този резултат може
да се гарантира с монтирането на минимум една куполна и една неподвижна
камера, които да обхващат цялата стая. При по-големи или продълговати стаи
може да се наложи монтирането и три или четири камери.



Микрофон/и за записване на звука. Това са високо чувствителни микрофони,
които позволяват да се улавя и шепота на детето.



Техника, която позволява аудио-видео записване на разпита на детето върху два
носителя, софтуер, който позволява съхранение на записите, както и тяхното
прехвърляне на външен цифров носител. Използваните технически средства
позволяват записа да се съхранява за дълъг период от време, при необходимост
да се гледа многократно, както и да бъде използван за доказателство в рамките
на разследването, повдигането на обвинение и в съда. Аудио и видеозаписа
позволяват последваща оценка на записа и запознаване със записа на други
важни участници в процеса, без да се налага детето да разказва отново.



Безжичен микрофон за експерта, чрез който се провежда разпита и който
осъществява връзката между детето и разпитващия орган.



Микрофон в стаята, съседна на стаята, в която е детето, чрез който се поставят
въпросите към детето по време на разпита и се осъществява връзка с експерта,
който подпомага провеждането на разпита.



Техника, която позволява да се вижда и чува разпитът на детето от
заинтересованите страни, участващи в разпита. Това може да е венецианско
стъкло (едностранно пропускливо или монитор).



Техника, която позволява да се чува разпита на детето в съседната стаята, това
може да са безжични слушалки или колони.



Техническа възможност при необходимост да се включат допълнителни
средства за чуване на разпита на детето (например, допълнителен брой
слушалки при по-голям брой на участниците в разпита на детето или колони).
Минималният брой слушалки в специализираната стая трябва да е 12 безжични
слушалки.



Техника за водене на протокол (компютър с клавиатура, на който може да се
води подробен протокол) и за разпечатване на протокола.



Аварийно захранване, което позволява видео и аудио запусната техника да
работи минимум един час (60 минути) дори след аварийно спиране на тока.

СТАНДАРТ 6: СТАЯТА, В КОЯТО СЕ ИЗСЛУШВА ДЕТЕТО, Е
ПРЕДНАЗНАЧЕНА И ПРИСПОСОБЕНА СПЕЦИАЛНО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
РАЗПИТ ИЛИ ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕТЕ.
6.1. Минимални изисквания за обзавеждането на специализираното помещение. За да
бъдат удовлетворени горепосочените потребности на правосъдната система, стаята за
изслушване трябва да има следното обзавеждане и условия:









Помещението, в което се намира детето, не трябва да е голямо. Помещението, в
което се намират останалите участници в процеса, трябва да позволява в него да
влязат и седнат спокойно 12 души.
В помещението трябва да е създадена уютна обстановка, без ярки цветове или
материали или предмети, които привличат внимание и могат да разсеят детето.
Да е мебелирана по начин, който осигурява комфортно пребиваване в стаята на
по-малки и по-големи деца (диван или фотьойл, мек мокет).
Най-практично е помещението да е обзаведено с мека мебел и маса, което да
позволява да се изслушват както по-малки деца, така и юноши и възрастни
лица.
За предпочитане е масата да бъде прозрачна, тъй като е възможно помалките деца да се пъхнат под нея по време на разпита, което се случва, тъй
като те я приемат като място за защита.
Вратите на стаята за изслушване и другото помещение/другите помещения са
обезшумени, за да се гарантира по-добро качество на звукозаписа.
Да е издържана в спокойни, пастелни цветове. Стаята не трябва да е излишно
привличаща вниманието на децата, тъй като това води до разсейване на децата и
особено на по-малките деца.
Да има помощни материали - моливи, флумастери и листа, които да са достъпни
за детето и да могат да се използват по време на разпита, за да помогнат на







детето при необходимост да илюстрира моменти от травмиращото преживяване,
ако се затруднява да говори за това.
Шкафове, които съдържат малък брой играчки, достъпни за детето (обикновени
кукли, други специални кукли – ръкавици, оживяващи различни животни и
герои от приказки) при необходимост да се подпомогне разказа на детето за
травматичното преживяване.
В помещението не се съхранява храна и напитки.
В двете стаи на помещението е подсигурена естествена вентилация и система за
охлаждане на помещенията, при необходимост, поради струпването на голям
брой хора в малко пространство по време на разпита.
Към помещението е подсигурена стая за изчакване (чакалня за детето). Тя дава
възможност детето да изчаква своето изслушване в дружелюбно място, до което
обвиняемият няма достъп. Чакалнята е обзаведена по такъв начин, че да създава
възможност за активно прекарване на времето на изчакване (детски играчки,
книжки, списания, цветни тебешири и други). В чакалнята не трябва да има
образователни и информационни материали на тема сексуално насилие над деца.

6.2. Изисквания за водене на регистър в специализираната стая за разпит на
деца. Необходимо е към стаята за разпит да се обособи регистър, в който се записва
всеки проведен разпит и се събират данни, които да послужат за анализи и
определяне на политиките за деца, пострадали от престъпления. Регистърът има
следните задължителни съставни компоненти:


Дата и час на проведения разпит.



Институцията, която е подала искането за провеждане на разпит.



Присъствали лица.



Повод за разпита или изслушването на детето (нормативно основание,
пример: Разпит на малолетна пострадала по ДП 900/ 08 по описа на
РУМВР).



Други присъствали лица.



Друго (при необходимост да се подобри набирането на данни за целите на
анализите и изследванията на политиката за деца, могат да се въведат и
допълнителни индикатори към регистъра).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Проектиране и изграждане на система за запис на аудио и видео информация за
нуждите на специализирано помещение за разпити и изслушване на деца.
2.Управляема
куполна камера

10.Безжични слушалки
8.Аварийно
захранване
5.Записващо у-во

3.Безжични
слушалки
тип “мида”

6.Монитор
9.Безжичен
микрофон
4.Скрит
микрофон

7.Аудио миксер
1.Куполна
камера

Помещение 1 – Стая интервюиране

Помещение 2 – Стая изслушване

(2 души - водещ/психолог и интервюиран/дете)

(8 уши – техническо лице, съдии, прокурори и
други длъжностни лица)

НЕОБХОДИМА ТЕХНИКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ
Позиция
ПОМЕЩЕНИЕ 1 - СТАЯ ИНТЕРВЮИРАНЕ
1. Куполна камера
- Цветна куполна DAY/NIGHT камера с висока резолюция 1/3"
CCD sensor, 600 TVLine, с обектив 3.6 мм.
- Захранващ блок 12V;

Количество
1 бр.

2. Управляема куполна камера
- Високоскоростна цветна моторизирана МИНИ куполна камера
Sony 1/4" IT CCD sensor, 520 TVLine 0.7 Lux (цветно) / 570TVL 0.02
Lux (черно/бяло), 10 х оптическо увеличение, 10 х цифрово
увеличение, скорост на въртене 0-360o/сек. хоризонтална; 090o/сек. вертикална, със стойка за стена

1 бр.

3. Безжични слушалки за интервюиращия

1 бр.

4. Скрит микрофон

1 бр.

ПОМЕЩЕНИЕ 2 - СТАЯ ИЗСЛУШВАНЕ
5. Записващо устройство (DVR)
- STANDART H.264 4-канално цифрово записващо устройство
(DVR), Real Time визуализация 100 кад./сек. D1(720x576), запис
100 кад./сек. при резолюция D1(720х576), 2 аудио входa/ 1
изход, контрол на моторизирана PTZ камера, инфрачервено
дистанционно управление, VGA, Meню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
- HDD с капацитет 500GB;
- Мишка;

1 бр.

6. Монитор:

1 бр.

7. Аудио миксер
- Професионален аудио миксер, 5 входа, 2 канала

1 бр.

8. Аварийно захранване (UPS)
- 1500VA

1 бр.

9. Безжичен микрофон в стая за изслушване

1 бр.

10. Безжични слушалки Philips

12 бр.
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