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I. Използвани акроними
АСП – Агенция за социално подпомагане
ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето
ДПС – детска педагогическа стая
ДСП – Дирекция социално подпомагане
ЕС – Европейски съюз
ЗБППМН – Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
ЗЗДет. – Закон за закрила на детето
ЗИНЗС – Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
ИСДП – Институт по социални дейности и практики
ИО – Индивидуална оценка
КСУ – Комплетс за социални услуги
НПК – Наказателно-процесуален кодекс
НПО – Неправителствена организация
ОЗД – Отдел „Закрила на детето”
РЗИ – Районна здравна инспекция
СЕ – Съвет на Европа
ЦОП – Център за обществена подкрепа

4

II.
Въведение
Настоящият доклад е изготвен в рамките на проект FOCUS, който има за цел да
надгради капацитета на съдебните органи и други въвлечени практикуващи
специалисти/професионалисти
за
систематизиране
на
надеждни,
мултидисциплинарни индивидуални оценки по смисъла чл. 22 от Директива
2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и
защитата на жертвите на престъпления и чл. 7 от Директива 2016/800/ЕС относно
процедурните гаранции за деца, които са заподозрени или обвинени в наказателни
производства.
Правото на детето на индивидуална оценка на неговите нужди, когато е жертва,
заподозрян или обвинен в наказателно производство, се осигурява от чл. 22
Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата,
подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и чл. 7 от Директива (ЕС)
2016/800 относно процедурните гаранции за деца, които са заподозрени или
обвинени в наказателни производства. Добрата и надеждна индивидуална оценка
e мултидисциплинарна, извършена на възможно най-ранен етап, всъщност е от
съществено значение за гарантиране на пълното упражняване на редица други
права на детето, участващо в наказателно производство, като жертва, заподозрян
или обвинен. Това е изключително важен инструмент за активиране на цялостен
справедлив и насочен към детето процес на правосъдие, адаптиран към неговите
потребности и особености.
Терминът „индивидуална оценка” е въведен в България в началото на нашето
хилядолетие, почти едновременно в социалната работа с деца в риск и в
пенитенциарната социална работа. В социалната работа с деца в риск тя бе
свързана с въвеждането на работа по случай и управлението на случай от
новосъздадените структури за закрила на детето. Индивидуалната оценка бе
въведена в системата за изпълнение на наказанията в резултат на реализирани
съвместни проекти с различни европейски партньори като практика за
индивидуализация на изпълнението на присъдата. По същество, индивидуалната
оценка на случай представлява анализ и професионална интерпретация на набрана
информация чрез различни методи за проучване като интервю, наблюдение,
срещи, тестове, налична документация (здравна, образователна, правна и пр.).
Проучването най-общо обхваща самото дете, престъплението, социалната
ситуация, като е зависимо от повода, причината, предназначението на тази оценка
– да информира органи, които вземат решения или за планиране на съвместна
работа. В съдържателен план оценката идентифицира последиците от насилието,
престъплението, нуждите на детето, произтичащи от тези последици, също
определя наличните ресурси в самото дете и в обкръжението му, включително
мерки, услуги, възможности в общността. Оценката също идентифицира различни
рискове, отново в зависимост от повода и предназначението ѝ – риск от
продължаване на престъплението, от сплашване и манипулация, от вреди и пр.
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Официално Директива 2012/29/ЕС е транспонирана в България, докато Директива
2016/800/ЕС все още е в процес на транспониране. Трябва да подчертаем,
Европейският парламент (по-точно European Parliamentary Research Service, 2017)
извърши оценка на транспонирането на Директива 2012/29/ЕС и посочи, че
България не е транспонирала член 22 (стр. 60).1 Институт по социални дейности и
практики (ИСДП) от години работи за гарантиране на правата на децата и през този
период е разработил и има практика за изработване и използване на
индивидуална оценка на деца жертви на престъпления, както и на деца
правонарушители. Въз основа на нашия опит и методологията, предоставена от
изследователския екип на FOCUS, подготвихме националния доклад на
законодателството и прилагането на индивидуалната оценка в България.

III.

Методология
a. Цели на изследването
Да проучи законодателството и практиката по прилагане на индивидуалната
оценка в България по отношение на деца жертви и/или обвиняеми/
заподозрени в престъпления.
b. Инструменти
В началото на процеса беше извършено проучване по документи. То
включваше задълбочено проучване на законодателството по отношение на
индивидуалната оценка, съществуващата подзаконова нормативна рамка наредби, протоколи, насоки, както и съществуващата литература и описана
практика, отнасящи се до индивидуална оценка. Освен това, прегледът беше
допълнен с информацията, получена чрез онлайн или телефонни интервюта с
професионалисти, проведени в края на април - началото на май. Проведени са
4 интервюта относно приложението на индивидуалната оценка на децата в
качеството им на нарушители и 4 интервюта за индвидалната оценка при деца
жертви на престъпления.
c. Ограничения
Ограниченият брой проведени интервюта - един експерт от сектор дава поскоро своя поглед и не може да се счита, че е мнение на целия сектор.
Анкетираните също бяха експерти от градове, където работи Институт по
социални дейности и практики, което също се отразява на отговорите на
експертите - те са по-запознати с механизмите и инструментите, които ИСДП
прилага за индивидуална оценка.
Интервютата бяха проведени онлайн или по телефона по време на изолацията
поради COVID-19, което също повлия на процеса на комуникация между
интервюиращия и анкетираните.

1

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU(2017)611022_EN.pdf
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IV.

Индивидуална оценка за деца жертви в България
IV.1 Правна и политическа рамка, приложима при оценката на
индивидуалните нужди на децата жертви

Директива 2012/29/ЕС определя изискване за въвеждане на минимални стандарти
за защита на жертвите на престъпления, особено на най-уязвимите сред тях, като
жертви на домашно насилие, деца, хора с увреждания, и т.н.
При транспонирането на Директива 29/2012/ЕС в българския Наказателнопроцесуален кодекс, терминът „индивидуална оценка” бе
преведен като
„експертиза“ (член 144, параграф 3 - виж приложение 1). Експертизата е вече
установен механизъм за предоставяне на експертно мнение в досъдебната и
съдебната фаза на наказателното производство.
В същото време, в системата за закрила на детето съществува регулаторна рамка,
която позволява индивидуална оценка и предоставянето ѝ на разследващите
органи на най-ранен етап, а именно след получаване на сигнал за насилие над
деца. Тази регулаторна рамка е така нареченият „Координационен механизъм” 2.
(член 36 г, Закон за закрила на детето)3.
Експертите обаче не са обединени в разбирането си за понятието „индивидуална
оценка“:
„ЗЗДет. – когато се получи сигнал той трябва да се провери до 24 часа – нарича
се първоначална оценка на сигнал, за да се провери дали е истинска. Ано не е
жертва на насилие – 10 дневен срок. Ако има риск – подробен доклад се изготвя
до 1 месец.”
Началник ОЗД
“Законодателната рамка за индивидуална оценка в страната е уредена в
процесуалната норма на НПК чл.144, ал.3 от НПК”.
Прокурор

2

Координационен механизъм при насилие, ЗЗДет.
Чл. 36г. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) За осигуряване на защита на дете в риск или жертва на насилие или
експлоатация дирекция "Социално подпомагане" създава мултидисциплинарен екип, членовете на който работят заедно до
приключване на случая и който разработва план за действие за защита на детето или за предотвратяване на насилието.
(2) До изтичането на 24 часа от получаване на сигнал за дете в риск или жертва на насилие или експлоатация социален работник,
определен от директора на дирекция "Социално подпомагане", прави оценка на сигнала. При потвърждаване на информацията
социалният работник уведомява устно по телефон, включително мобилен, и писмено по пощата, по електронна поща или факс
членовете на екипа по ал. 1, като определя дата и час за събиране на екипа.
(3) Водещ на екипа по ал. 1 е социалният работник, определен от директора на дирекция "Социално подпомагане". В екипа
задължително участват представител на районното управление на Министерството на вътрешните работи (районен инспектор,
инспектор от детска педагогическа стая или оперативен работник), на районната прокуратура и представител на общината. По
преценка на водещия на екипа се канят за участие представител на регионалната здравна инспекция, личният лекар на детето или
представител на болницата, откъдето е постъпил сигнал по случая, представител на регионалното управление по образованието и
на училището, детската градина или друга образователна институция и представител на доставчик на социална услуга.
(4) Кметът на общината подпомага координацията на дейността на мултидисциплинарния екип.
3

Б.А. КМ действа от 2009 г. на база на междуведомствено споразумение. От 2020 е част от ЗЗдет.
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“Законовата рамка е предвидена в Закона за закрила на детето, за да може да
се изготвят такива индивидуални оценки. Ние го правим с Комплекса за
социални услуги за работа с деца жертви на насилие4, в тази връзка, когато
имаме такива случаи възлагаме или използваме вече изготвени такива
индивидуални оценки по делата. В НПК нямаме заложено такова изискване да
имаме приложено към делата индивидуална оценка.”
Съдия

Липсата на общо разбиране за индивидуална оценка от една страна се дължи на
недостига на връзка между социалната и правосъдната системи. Тъй като нямаше
национална кампания и обучения (виж 4.2 по-долу), организирани от
правителството за обяснение на транспонирането на Директива 29/2012/ЕС,
мотивите за този подход на транспониране и прилагането на новото
законодателство, липсата на общо разбиране на термина „индивидуална оценка“
е очаквано.
Предвидените срещи по КМ най-често са еднократни и след тях всяка система
работа самостоятелно, няма практика на официален обмен на информация, на
консултиране на определени действия помежду им, да не говорим за съвместно
определяне на цели по случая и на координирани интервенции. Това се случва,
поне на ниво обмен на индивидуална оценка, само в някои обрасти на страната,
където има пилотни практики на НПО. Юридическите експерти, които работят
основно с наказателното законодателство, се позовават на Наказателния кодекс и
Наказателно-процесуалния кодекс. На практика обаче и предвиденото прилагане
на експертизи не се случва, вероятно защото в съдържателен план оценката и
експертизата се разминат сериозно.

Въвеждането на изискването на Директивата за извършване на индивидуална
оценка е предвидено в чл. 22 и гласи, както следва: „жертвите получават
навременна и индивидуална оценка в съответствие с националните процедури, за
да се определят специфичните им нужди от защита и да се установи дали и до
каква степен те ще се ползват от специални мерки в хода на наказателното
производство съгласно предвиденото в членове 23 и 24, поради особената им
уязвимост по отношение на вторично и повторно виктимизиране, сплашване и
отмъщение”. То намери своя път в НПК като допълнение към чл. 144 - като
„експертиза“. По този начин оценката не може да играе своята роля поради
невъзможността да бъде мултидисциплинарена от начало, да се извърши
възможно най-рано, за да се вземе решение относно характера на жертвата по
отношение на уязвимостта и да се оценят нуждите от специфични мерки за защита

4

Названието на услугата е неточно, но цитатът е точен

8

и подкрепа. Разпоредбата превръща оценката в задължение на съдебен експерт
(вещо лице), чиято компетентност е неясна (виж приложение I).
Индивидуалната оценка трябва да бъде предоставен на жертвата на престъпление
още при първия ѝ контакт със съдебната система, което означава, че тя трябва да
бъде тясно свързана или да бъде предоставяна физически още в полицейското
управление и/или прокуратурата.
Индивидуалната оценка, която се осъществява в рамките на ЗЗДет. дава
възможност тя да се проведе на най-ранен етап, а именно след получаване на
сигнал за насилие над дете. В този случай не са обхванати всички престъпления,
извършвани срещу дете, КМ обхваща случаите на насилие над дете. Използването
на тази рамка зависи от компетенциите на участниците и е твърде рядко
представляват индивидуална оценка по смисъла на Директива 29/2012/ЕС. Във
всеки случай, отделът за закрила на детето/дирекция за социално подпомагане,
независимо или чрез назначаване на доставчик на социални услуги, трябва да
направи оценка на сигнала за насилие над дете и, ако е необходимо,
индивидуална оценка на случая (образец е предоставен в приложение II). В
повечето случаи обаче, тази оценка служи само за вземане на решение за мярка за
закрила по ЗЗДет. и не се предоставя на разследващите органи, които също не
изискват това. Според измененията в ЗЗДет. от 2020 г., в новия чл. 36 г „Защита на
дете - жертва на насилие или експлоатация” се предвижда да се подготви план за
действие от мултидисциплинарен екип, който ще може да започне процедура по
Закона за защита срещу домашното насилие, както и да уведоми прокурора в
случай на престъпление.
Съгласно Правилника за прилагане на ЗЗДет., чл. 14 и чл. 15 социалният работник
изследва сигнала за дете в риск, подготвя оценка на сигнала и в зависимост от
идентифицирания риск той/тя отваря случай или не. Социалният работник събира
необходимата информация от семейството, детето, училището, детската ясла и
детската градина, специализираната институция, роднини, съседи, друга дирекция
„Социално подпомагане“, личен лекар и от други източници, ако е необходимо.
Когато се открие случай, се изготвя оценка на случая и план за действие. За оценка
на случая може да бъде издадено направление към социална услуга за деца и
семейства в риск. Оценката и планът се споделят с детето и неговите родители или
законни настойници. Това е практиката на специализираните услуги за деца
жертви на насилие и/или престъпление, която, както показва изследването
променя и отношението на някои магистрати към смисъла на тази оценка.
Цитатите по долу са от магистрати, в градове където има такива специализарни
услуги.
“Писмената индивидуална оценка се предоставя на направилия искането.
Правомощия да изискват изготвяне на индивидуална оценка имат
прокуратурата, съдът и отделите „Закрила на детето” в качеството им на
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орган по закрила на деца…наблюдаващ прокурор по съответното наказателно
производство и същата се прилага към делото, респ. преписката.”
Прокурор
“Оценката съдържа обобщена констстатация от различни институции; не се
прилагат допълнителни писмени доклади, протоколи или проведени прегледи с
детето. Няма нужда в индивидуалната оценка да бъде включена цялата лична
информация за детето, която ще бъде изпратена към съда. При необходимост,
тази информация може да бъде изискана допълнително.”
Съдия
“Индивидуалната оценка [се прави] в момента, в който случаят постъпи в
„Зона ЗаКрила”; актуализира се на всеки етап на производството. Не всички
случаи постъпват на най-ранен етап. В момента, в който дойде случая се
започва с оценка на рисковете – тя е бърза и търси какви мерки за защита
трябва да се приложат. Тя не е толкова обстоятелствена – търси риск от
сплашване, от повлияване и т.н.
Първоначално може да има нужда от кризисна интервенция, от щадящо
изслушване, медицинско придружаване, а на съдебна фаза нуждите са други.
Експертизата – по време на досъдебното производство – с цел да се установят
вредите;
Тя има по-други задачи. Прави се от вещи лица. Има конкретни въпроси, на
които тя отговаря. Тя се прави на по-късен етап. Тя е официалният документ,
записан в законодателството”
Ръководител
на
специализирана услуга
Експеризата по НПК се извършва или в досъдебна, или в съдебна фаза и е
приложима за всички видове престъпления. Индивидуалната оценка по ЗЗДет.
може да се направи на възможно най-ранен етап, но членовете на
координационния механизъм се събират само в случаи на насилие. Независимо от
това, индивидуалната оценка може да бъде направена за всички деца, жертви на
престъпления, но не е част от НПК.
“Може да бъде направена по време на всички етапи на наказателния процес и
би следвало да е така, разбира се трябва да има и в началото, когато стане
инцидента, но тя трябва да отразява и какво се случва впоследствие. Самото
лице претърпява промени, състоянието му се променя, дали към добро, дали
към по-лошо, така че няма проблем да се възложи и някаква допълнителна
индивидуална оценка в хода на съдебното производство. В повечето от
случаите, материалите са приложени към досъдебното производство. Но се е
случвало и когато първоинстанционният съд първоначално ги прилага и
впоследствие се изисква, например в съдебното производство. В последните
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няколко години не съм виждала такова дело, в което да няма такава
индивидуална оценка.”
Съдия
IV.2 Профил на практиката за индивидуална оценка на нуждите на деца
жертви
[Ключови професионалисти, които обикновено участват, тяхната роля,
координация и сътрудничество на професионалисти в практиките за оценка на
индивидуалните нужди, процес на оценка на индивидуалните нужди на етапи;
идентифициране на съответните професионални лица и усилия за изграждане на
капацитет, проведени обучения.]
В наказателното производство често няма индивидуална оценка. Обикновено,
това, което се разбира под индивидуална оценка, се извършва по реда на
възлагане на експертиза на експерт, а не на мултидисциплинарен екип.
В рамките на ЗЗдет. се извършва оценка на риска от ОЗД /ДСП, или се възлага на
доставчик на социални услуги за деца и семейства в риск, който може да подготви
мултидисциплинарна оценка за случаи на насилие над деца. Най-често
индивидуалната оценка се извършва:
- В наказателното производство - от вещо лице, когато се иска експертиза.
- От социален работник от ОЗД/ДСП, в случаите на деца в риск.
- От мултидисциплинарен екип от социален работник, психолог, терапевт, адвокат
в специализирани услуги „Зона ЗаКрила” и специализирани програми, към някои
Центрове за обществена подкрепа.
“Когато се е налагало да работим и да използваме такива индивидуални оценки
винаги са били изготвени от „Зона заКрила”. Имаме изготвени и от други
социалните услуги, но там са по-общи, не са толкова детайлни и не си личи
индивидуална работа с детето или с членове на семейството на
пострадалото дете, докато в „Зона заКрила” са много по-обективни и поподробни ИО.”
Съдия
Когато вещо лице (експерт) извършва оценка, той/тя се назначава официално и
има конкретна задача, която трябва да бъде изпълнена - обикновено да прецени
вредите; експертът може да потърси информация от други специалисти и
професионалисти. Накрая, той/тя подготвя експертиза. Тази експертиза се
представя в Съда и представлява доказателство. Експертът няма задължение да
обсъжда констатациите при експертизата с детето, родителите или адвоката.
Експертизата може да се обжалва. Може да има и експертиза, подготвена от
няколко професионалисти. Тогава окончателният документ се подписва от всички
и те трябва да имат съвместни заключения. Ако някой от експертите не е съгласен,
той изразява мотивите за несъгласието си. Преценка на съдията е дали да вземе
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предвид констатациите от експертизата или не. Ако не го направи, съдията
предоставя обяснения.
“Съдията е длъжен да обсъди всички доказателства по делото и да изложи кои
доказателства кредитира и кои - не. ИО е част от доказателствения
материал, той е длъжен да посочи дали ще го кредитира или не, ако не го
кредитира - защо или, ако го кредитира - защо. От какви други доказателства
се подкрепят констатациите в ИО и поради това съдията кредитира ИО
заедно с останалия доказателствен материал; ако не се подкрепя ИО с други
доказателства и тези констатации не съответстват на доказателствата по
делото, може да го изключи.”
Съдия
Индивидуалната оценка, проведена в рамките на ЗЗДет. може да бъде
мултидисциплинарна и междуведомствена:
“Социален работник от ОЗД към съответната община; инспектор ДПС с
подкрепата на разследващ полицай; специалисти - психолог и социален
работник (за индивидуална оценка и разпит на деца), работещи към
специализиран доставчик на услуги за деца, жертви на насилие като КСУ
(Комплекс за социални услуги), ЦОП (Център за обществена подкрепа), Център
за застъпничество и др.; лекар (по възможност педиатър, опция –
представител на РЗИ).”
Прокурор
Индивидуалната оценка по ЗЗДет. се договаря с детето и родителя. Тя се
актуализира редовно и може да се използва като доказателство в съда. Ако се
използва в съда, то тя може да се обжалва. Въпреки че информацията се получава
от много различни участници, отговорният работник в социалната услуга и
ръководителят на услугата (ако индивидуалната оценка е подготвена в услуга) или
социален работник от ОЗД и ръководителят на ОЗД я подписват. След
мултидисциплинарни/междуведомствени срещи се изготвя протокол за обмен на
информация и тези протоколи се подписват от всеки участник.
“Индивидуалната оценка може да се ползва и с терапевтичната работа с
детето. Тя може да се допълва в процеса на работа, а не да приключи в
първоначалния етап. В самото начало оценката има по-малко информация. В
съдебна фаза, когато детето е страна в процеса, се представлява или от
родителя или от специален представител/адвокат. В това си качество те се
запознават с материалите. При поискване от разследващите органи по
делото, могат да приложат по делото и съответно прокурорът ще се
запознае с нея.”
Съдия
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Гарантиране на поверителността информацията за детето в процеса на
индивидуалната оценка

В съответствие със законодателството на България, всички субекти и юридически
лица, които работят с лични данни, са регистрирани съгласно Закона за защита на
личните данни. Всяка регистрирана организация може да споделя информация с
друга регистрирана организация. Държавните институции не са регистрирани,
счита се, че те могат да съхраняват и споделят данни помежду си и други
регистрирани субекти/юридически лица.

Почти всички интервюирани експерти се позовават на Закона за защита на личните
данни:

“Всички сме оператори на лични данни. Имало е случай, в който майката иска
детето да ползва услуга, а бащата - не и тогава трябва да има заповед иначе
се получава конфликт. Доста е сложен въпросът. Когато няма избор на СУ
може да се издаде заповед”
Началник на ОЗД

Друга гаранция се предоставя в НПК:

“Съгласно чл. 198 от НПК материалите по разследването се разгласяват само с
разрешение на прокурор при съобразяване на най-добрия интерес на детето.”
Прокурор

Доставчиците на социални услуги трябва да спазват и етичен кодекс, като повечето
от тях имат и политика за закрила на децата.
Квалификации на лицето/агенцията, която извършва индивидуалната оценка
В България няма изисквания за специално образование на социалните работници,
инспектори ДПС, пробационни служители, като цяло те са в регистъра на
хуманитарните и педагогическите специалности за висше образование.
Обучението за извършване на индивидуална оценка е неофициално, а не е
задължително.
Управляваните от НПО доставчици на социални услуги, обикновено въвеждат построги изисквания за подбор на персонал, както и систематични форми на
обучение, включително за оценяване.
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Изискването за вещите лица, които подготвят експертиза е предвидено в чл. 147
на НПК „Експертизата се възлага на специалисти от съответната област на науката,
изкуствата или технологиите.“

Обучения
Трябва да отбележим проект, проведен от Института по психология (МВР)
„Разкажи ми историята си“5, който беше фокусиран върху обученията на членовете
на Координационния механизъм за по-добро сътрудничество в случаите на
насилие над деца и за отчитане на мнението на детето, но индивидуалната оценка
не беше предмет на проекта. Наблегна се на психологическата оценка.
Не бяха идентифицирани други държавни усилия за представяне на Директива
29/2012/ЕС и нейното транспониране на експертите.
Интервюираните експерти споменават само обученията, предоставени от ИСДП. В
периода 2012-2015 г.6 ИСДП в партньорство с организации от Франция, Италия и
Румъния, разработи интегриран модел за индивидуална оценка, като тази оценка
осигурява достъп до услуги за защита и риск от повторна виктимизация, за
приятелско правосъдие в случай на риск от вторична виктимизация и услуги за
възстановяване на жертвата от последиците от престъплението. Този модел бе
пилотиран в България и Румъния и бяха издадени европейски препоръки за
неговото внедряване по проект „Чуй детето – става ли правосъдието приятелско
към детето“ (“Listen to the child – Justice Befriends the Child”).
ИСДП получи подкрепа от Европейската комисия чрез програма „Правосъдие” на
ЕС за изпълнение на национален проект, който се стреми да подкрепи усилията за
действителното въвеждане на изискванията на директивата, включително и като
разпространи продуктите от проекта “Listen to the child – Justice Befriends the
Child.” Заглавието на проекта е "Правосъдие, приятел на детето – обучение на
професионалистите за по-добро взаимодействие" “, JUST/2014/JACC/AG/VICT/7465.
Национални партньори по проекта бяха: Министерството на правосъдието (МП),
Агенцията за социално подпомагане (АСП), Министерството на вътрешните работи
(МВР), Върховната касационна прокуратура (ВКП). Проектът беше насочен към
обучение и подкрепа на местните мултидисциплинарни екипи за извършване на
оценки на жертви на престъпления. Благодарение на богатия опит от разпити и
интервюта в така наречените „сини стаи“, на партньорството с ключови играчи и на
5

https://www.mvr.bg/psychology/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/r
azkaji-mi-istoriata/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
6

https://sapibg.org/bg/project/listen-to-the-child
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проекта „Чуй детето – става ли правосъдието приятелско към детето“, ИСДП
разполага с пилотна практика, разработени учебни материали и имахме
възможност да предоставим обучение за извършване на индивидуални оценки на
деца, жертви на престъпления.

Практика
На практика индвидуална оценка на дете, жертва на престъпление, по смисъла на
Директива 2012/29/EС се прави само от някои организации, и в някои
специализирани пилотни услуги. В практиката на ИСДП и някои партньори се
прилага методологията за индвидуална оценка, разработена по посочените погоре проекти. Няма специални инструменти за индивидуална оценка в
наказателното производство. Системата за закрила на детето използва формуляри
за оценка на риска, както за всички деца, така и за управление на случаи
(приложение II)
Разработена е методология за индивидуална оценка на деца, жертви на насилие и
тази методология е основата за обучението на мултидисциплинарни екипи в
цялата страна чрез проекти на ИСДП през 2015 и 2017 г. (приложение III).
Методологията7 за изработване на индвидуална оценка се основава на
разбирането за интегриран подход или интегрирано предоставяне на мерки,
услуги и дейности от всички актьори, които имат отношение и е насочена към
улесняване на координирането на съвместните усилия на различни държавни,
местни и частни структури и поставяне на най-добрия интерес на детето в центъра
им.
Методологията по същество предлага модел за съвместни действия, ясно
очертани роли, функции и отношения в различините етапи на процеса на реакция
на институциите към престъпленията и/или насилието над деца, като ясно
очертава мехинизмите и съдържанието за изработване и използване на
индвидуална оценка. Методологията се основава на регулаторната рамка на
Координационния механизъм, Закона за закрила на детето и Закона за социално
подпомагане - той регламентира социалните услуги и тяхното предоставяне,
включително от неправителствени организации. Разработената методология,
въвежда също концепцията за индивидуална оценка, както се разбира тя в

7

Методи за подготовка на индивидуална оценка на дете жертва на престъпление, изд. Интегриран

подход за справедливо правосъдие, Европейски практики, ИСДП, 2016; Оценка на нуждите на жертви на
домашно насилие. // Модел на интегрирана социална услуга в полза на правосъдието, наръчник за
специалисти. ИСДП, 2013; Пакет от услуги за подкрепа на дете, жертва на насилие. //Модел на
интегрирана социална услуга в полза на правосъдието, наръчник за специалисти. ИСДП, 2013.; Участие на
деца в правни процедури, ИСДП, 2011.
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социалната работа с жертвите на насилие и престъпления, което предполага опора
на специфично познание за последиците от насилие, от преживени травматичини
събития върху децата, което позволява идентифициране на техните специфични
нужди, ресурси и рискове (Приложение № III) и на препоръки за мерки, услуги,
дейности, за подкрепа на резилианса.
Социалните услуги за деца и семейства в риск и пилотните специализирани услуги
“Зона ЗаКрила” правят индивидуална оценка на два етапа - спешна/предварителна
индивидуална оценка на риска и задълбочена индивидуална оценка на нуждите
на детето. Спешната индивидуална оценка е съсредоточена върху риска от
продължаване на престъплението, риска от вторична виктимизация и
необходимостта от специални мерки за закрила на детето по смисъла на ЗЗДет,
ЗДН, и за защита на детето при участие в съдебни производства. Тя се прави
възможно най-рано за първи път и след това на всеки етап от съдебното
производство. Тази оценка трябва да съдържа професионално становище за
нуждите на жертвата от мерки за подкрепа, специални мерки и тяхната уязвимост
по отношение на риска от повторение виктимизация и риск от сплашване и
отмъщение. Тя служи за определяне на координирани и интегрирани социални,
терапевтични и правосъдни интервенции, чрез които да се намалят рисковете за
жертвата. Първоначлната индвидуална оценка идентифицира нуждите или риска
за жертвата, свързани с:
• здравно състояние и психосоциална ситуация;
• готовност за участие в правни процедури и уязвимост/необходимост от
щадящи/адаптирани практики за участие в съдебни производства;
• наличие на риск от вторична виктимизация;
• наличие на риск от заплахи или отмъщение от страна на нарушителя или хората,
свързани с него.
Целта на оценката е да даде отговори на следнто:
• Дали детето се нуждае от медицинска помощ, специална защита; дали има риск
от сплашване или продължаващо насилие. Тя кара правосъдието да се интересува
не само от нарушителя, но и от жертвата и важността за нея от получаване на
правосъдие, без да се нарушават интересите и правата на лицето, заподозряно
или обвинено в извършване на престъплението.
• Първоначалната оценка показва от какво се нуждае детето, за да бъде добър
свидетел, за да се защити правото му да сподели това, което му се е случило, да
защити правото му на глас. В този смисъл оценката не цели да се произнесе
относно годността на свидетеля да дава показания за целите на правосъдието, а
служи на правосъдието да адаптира своите процедури така, че свидетелят да
може да да бъде чут. Въпросът е да се положат реални усилия, за да се даде
възможност на жертвата да съобщи за случилото се, през какво е преминала,
какво е чула или видяла.
• Доклокото децата са уязвими жертви, според Директива 2012/29/ЕС, обикновено
оценките показват дали има нужда разпитът или изслушването да се проведат от
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подготвен специалист/посредник в специализирани помещения, в приятелска
среда, например „синя стая“, оценката също препоръчва от какъв пол трябва да
бъде интервюиращият и пр.
• Оценката дава отговор на въпроса кои интервенции трябва да бъдат на първо
място – разпитът/ интервюто или подпомагащите дейности ? Тук могат да се
посочат редица трудности, произтичащи предимно от недостатъчната
компетентност и противоречивите институционални интереси, които често пречат
да се приеме общо раззбиране по тези въпроси. От гледна точка на правосъдието
изглежда важно разпитът да се проведе възможно най-скоро след акта на
престъпление и или/насилие, тогава информацията изглежда най-достоверна. От
гледна точка на психичното здраве на детето, позициите се различават твърде
много, тъй като са по-скоро резултат от различно познание, към което се реферира
и различен професионален опит. Опитът в работата с деца и юноши жертви на
насилие, показва, че по-често, и за тях е по-добре разпитът да е възможно найскоро след извършване на престъплението, за да може да стартира
възстановителния процес. Освен това, опитът показва, че колкото по-късно се
прави разпитът, с толокова повече предварителни проверки, интервюта от
различни структури той е предшестван, което повишава риска от вторична
виктимизация, а показанията стават все по-негодни да бъдат използвани от
правосъдната система.
Рамката, (виж приложение II) която ориентира набирането на иформация, е доста
широка и дава възможност да се набере информация и се оцени:
- какво е било престъплението, колко е тежко (информация от полицията),
многократно и продължително ли е престъплението, къде, каква е връзката между
извършителя и жертвата – дали е член на семейството, има ли опасност да
продължи насилието, сплашване, евентуално откъсване на жертвата от
извършителя, кой представлява детето (вкл. определяне на особен представител);
- здравословното, емоционално, състояние на детето, неговото ниво на
когнитивно и социално развитие и поведение - може ли само да се изказва,
ориентирано ли е във време, пространство, различава ли истина от фантазия;
нужда от превод – понякога детето не говори български; симптоми в следствие на
насилието – проблеми със съня и др. (питат се родителите);
- информация за самото семейство, информация от ОЗД – дали е било семейството
в обсега на внимание на ОЗД, дали има нужда от закрила, образованието (дали
има ресурсен учител) т.н.;
- образователна ситуация на детето; социална интеграция, каква е семейната,
приятелска среда, как е настроено към околните и т.н.;
- социалната мрежа е много важна за възстановяването; дали е имало друго
насилие.
Анализът на набраната информация позволява да се идентифицират както
трудностите и рисковете, така и ресурсите и възможностите и по този начин
подпомага решенията на различните институции.
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„Оценява се:
Може ли да участва в правни процедури
Какви са рисковете от упражняване на натиск, сплашване, последващо насилие,
посттравматични последици
Основните нужди – как да бъде подкрепено детето и за участие в процедурите
и да премине през ситуацията
да се планират мерките за закрила
Не е въпросът само на синята стая, на помещението. Има много детайли,
които още на ранен етап – чрез индивидуалната оценка могат да се ползват.
Крайно време е тази индивидуална оценка да бъде повсеместно въведена”
Ръководител на специализирана услуга

Срокът за тази първоначална/ спешна оценка е между няколко часа и един ден, а
задълбочената оценка е в съответствие с определената в ЗЗДет. продължителност
- четири седмици.
В зависимост от това кога е изготвена индивидуалната оценка или експертизата,
видеозаписите от разпитите или интервюто могат да се използват, за да се
избегнат повтарящите се въпроси от различни специалисти. Това се случва, когато
се използват специализирани помещения, наречени „синя стая“. Обменът на
писмена информация за случая на дете, жертва на насилие между институциите е
нерегламентиран, неясен и доста рядък. Извън първата среща по така нареченият
КМ рядко има втора среща, така че да се обменя информация между партньорите.
Обичайна практика е всяка институция в рамките на своя обхват да продължи
работата си по случая. Предоставянето на оценката на този етап е по инициатива
на някои доставчици на социални услуги и има места, където това вече се търси от
институциите, например в практиката на „Зона ЗаКрила”, Шумен където ИСДП
работи за приятелско към децата правосъдие за повече от десет години.
Концепцията на тези услуги е да „държат“ случая, включително информация за
него до приключване на случая като подкрепа за детето. Конфиденциалността е
гарантирана чрез професионалната етика и закона, но не е гарантирана за
медиите.
В специализираните услуги се иползва рамка, която подпомага професионалистите
при изготвянето на първоначалната индивидуална оценка (виж приложение II). За
да се разработи цялостна индивидуална оценка, фокусирана върху нуждите на
детето за възстановяване, се използва същата рамка, но тя е по-богата, тъй като
съдържа повече подробности.
От 2015 г. моделът „Всичко под един покрив“ е пилотиран в България чрез
иновативната интегрирана услуга „Зона ЗаКрила“ като част от проект, реализиран
от UNICEF България, ИСДП и Асоциация „Фондация Анимус” в три български града.
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“В Шумен сме щастливи, че има специализирана услуга за деца жертви Зона
ЗаКрила от няколко години. Другият положителен момент е, че повечето от
колегите се познаваме прокурори, разследващи полицаи, психолози и социални
работници. Добрите практики трябва да се популяризират и в други градове,
където няма такъв тип услуги. Всички сме наясно че ОЗД нямат ресурсите да
изготвят ИО и да има ефективна подкрепа за детето. Ако няма такъв тип
специализирани услуги, които да работят. Не знам на кого трябва да бъде
приоритет на държавата или на НПО, но добрите работещи практики трябва
да бъдат взаимствани и да се търси унифициране за цялата страна.
До колко КМ е работещ в различните градове и координацията между
институциите. Колкото е по-голям града, толкова по-трудно се случват
нещата.”
Съдия

Чрез ДАЗД и ИСДП, България участва в проекта PROMISE 1, чрез който бяха
представени стандарти за мултидисциплинарна и междуведомствена работа, но
този опит също не бе взет предвид пеи промяната на законодателството.
Данните от изследване в действие, проведенo в периода на изпълнение на
проекта „Правосъдие, приятел на детето – обучение на професионалистите за подобро взаимодействие"8, показват, че моделът за прилагане на интегрирана
индивидуална оценка, извършен от мултидисциплинарен екип, е полезен за
всички институции.
Благодарение на многобройните обучения, срещи, публикации и промяна на
нагласите на местно ниво в някои части на страната да се работи по
мултидисциплинарен начин, се използва индивидуална оценка. В същото време,
липсата на ясно разбиране и регулиране на индивидуалната оценка по смисъла на
Директива 29/2012/ЕС, както за съдебната система, така и за системата за закрила
води до нейното доста епизодично приложение.
От 01.07.2020 г. в сила влезе новият Закон за социални услуги, където за първи път
се дефинира „интегрирано предоставяне на услуги”, което дава възможност на
няколко институции да работят координирано.

Заключение
Бихме искали да споделим загрижеността си по отношение на недостатъчно
смисленото въвеждане на Директива 2012/29/ЕС, за която България вече е
санкционирана и по отношение на недостатъчната подкрепа от страна на
8

https://sapibg.org/bg/project/pravosdie-priyatel-na-deteto-obuchenie-na-profesionalisti-za-po-dobro-vzaimodeistvie
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държавните институции за нейното прилагане. Вярваме, че това забавяне се
дължи
на
недостатъчното
междусекторно
и
междуинституционално
сътрудничество в името на най-добрия интерес на жертвите. Особено сме
обезпокоени от факта, че тази пропаст се проявява като неангажираност и дори
съпротива срещу прилагането на директивата относно правата, свързани с
правораздаването, подкрепата и третирането на жертвите.
В различни български региони правосъдните практики, насочени към деца, се
разработват вече повече от 13 години. Още през 2007 г. стартира обучение на
мултидисциплинарни и мултиинституционални екипи на местно ниво в три
български региона, където също бяха създадени първите специализирани
помещения за разпит/изслушване на деца, които създават приятелска атмосфера,
предоставяща възможност за видеозапис и гарантират, когато е необходимо,
избягване на среща и пряк контакт между жертвата и нарушителя. Тези
съоръжения („сини стаи“) са създадени в сгради на общински социални служби за
деца и семейства в риск. С течение на годините броят на тези стаи се увеличава и
към 2020 г. има над 30 функциониращи стаи за изслушване на деца, като по този
начин се постига покритие на над 70% от съдебните райони в страната.
Този опит и добра практика изобщо не са отразени в измененията в НПК. Освен
това, поради причини, които остават неясни, имаше две паралелни работни групи,
натоварени с транспонирането на директивата, като една от тях включвашe
представители на организации с опит във въвеждането на практики за приятелско
правосъдие. Тази група подготви проекти за промени в НПК и и други закони,
които отразяват опита и добрите практики, натрупани в България. Въпреки това, в
Парламента беше внесен друг набор от предложения за изменения, представен от
другата работна група. Парадоксално е, че и двете групи са работили под чадъра
на Министерството на правосъдието. Измененията в НПК бяха одобрени
изключително бързо, без дискусии или възможност за отправяне на предложения.
Измененията, свързани с разпита, въвеждат някои положителни промени към така
наречения „разпит на свидетел със специални нужди от защита“, което е
допълнение към чл. 1399. Междувременно по отношение на деца, които следва да
се считат за свидетели със специфични нужди и за които това изискване следва да
се прилага, чл. 140 предвижда разпита в специализирано помещение като
възможност, а не като изискване10. На практика това изменение не води до
никакви действителни промени, тъй като дори преди това изменение, ако
разследващият орган реши, може да направи разпит при щадящи условия. Важно
е да се отбележи, че този случай на преценка на разследващия орган по никакъв
9

НПК, чл 139, ал. (10) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Разпит на свидетел със специфични нужди от защита се
провежда при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително чрез видеоконференция или телефонна
конференция, в съответствие с разпоредбите на този кодекс.
10

НПК, чл 140, ал (5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Разпит на малолетен и
непълнолетен свидетел в страната може да се извърши при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително
в специално оборудвани помещения или чрез видеоконференция..
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начин не е свързан с индивидуалната оценка, която би защитила най-добрия
интерес на детето. Начинът, по който са направени измененията не гарантира
правата на детето като уязвима жертва. Нито са въведени изисквания към
професионалиста, който провежда интервюто, което е в нарушение на
изискванията за осигуряване на разбиране на жертвата, както е посочено в
съображенията на Директивата. Директивата също така поставя изискване за
провеждане на минимален брой интервюта, което по никакъв начин не е отразено
в измененията на НПК. Единствената възможност е предвидена в измененията на
чл. 281, при което интервютата могат да бъдат избегнати по време на съдебното
производство, ако детето е под 14 години или е свидетел със специфични нужди
от закрила, което изисква доказване11.
Всички анкетирани в проучването посочиха, че основни шампиони по отношение
на правосъдието за непълнолетни са неправителствените организации - ИСДП,
Национална мрежа за деца. Споменава се и УНИЦЕФ България, както и
Омбудсманът. Всички посочиха ниското ниво на обществена осведоменост както
от професионалисти, така и от населението. Често приятелското към деца
правосъдие за деца се изчерпва с изслушване в специализирана стая без други
намеси и действия. 12
“ИО е ефективна, но в момента нямам предложения. Наложи се през
последните няколко години да се изготвя ИО, а съда да ги използва. Практиката
показа, че е ефективно всички смятат, че тя е необходима. Понякога ИО са
много пестеливи, а трябва да са по-подробни, за да се ориентираме по-добре за
детето, защото когато имаш подробна информация за детето, което ще
видиш за първи път в залата за неговия характер, друго съдията може да се
подготви по-добре.”
Съдия

11

НПК, чл. 281, ал 1. т. 6. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) свидетелят е малолетен или със специфични нужди от
защита и при разпита му са присъствали обвиняемият и неговият защитник.
12

ИСДП, годишен доклад за 2017, стр. 46, https://sapibg.org/bg/page/reports-sapi
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V.

Индивидуална оценка на деца заподозрени/обвинени в престъпления в
България
V.1 Правна и политическа рамка, приложима при индивидуалната оценка
на заподозрени/обвинени в пресъпления деца

„Право на личностна характеристика“, е залегнало в параграфи 36 – 40 и чл. 7 на
Директива 2016/800/ЕС на Европейския парламент и на Съвета13. Неясно по каква
причина понятията в текста на английски език „individual assessment“, и „évaluation
personnalisée“ в текста на френски език в българския този път, за разлика от
предишните директиви14 е преведен като личностна характеристика. Вероятно се
използват като синонимни, и в този смисъл е добре да се използват и двата
термина, за да няма объркване15. Вероятно причината за този превод е употребата
на понятието в наказателната практика, съгласно чл. 387 НПК. „При разследването
и съдебното следствие се събират доказателства за деня, месеца и годината на
раждането на непълнолетния, за образованието, за средата и условията, при които
е живял, и доказателства дали престъплението не се дължи на влияние на
пълнолетни лица“.
В България по-често документът, който се изготвя за да отрази заключенията от
набраната информация се назовава личностна характеристика. В международните
документи, преди всичко тези на ЕС и на СЕ се използва понятието индивидуална
оценка, чрез което се обозначават професионални действия на набиране, анализ и
интерпретация на данни, на информация, които се предоставят на органите,
вземащи решения за да улеснят тяхната работа.
В действиленост индвидуализирането на наказанията на непълнолетни не почива
на задълбочено и професионално проучване на конкретния случай. В

13

14

15

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/800 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 май 2016 година относно процесуалните
гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo
Директива 2012/29/ЕС и Директива и Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011
година относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и
за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/800 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 май 2016 година относно процесуалните
гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo
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наказателното производство терминът не се използва. Няма разбиране на
философията на оценката.
В България е трудно да се каже, кои са децата в конфликт със закона. От една
страна има въведена минимална възраст за наказателна отговорност - 14 г. в НК
/чл.32/, и именно те са включени в системата за наказателно производство, която
не е специализирана, но съдържа особени правила за непълнолетни (НК, НПК и
ЗИНЗС). Едновременно с това съществува, т.н. „система за борба с
противообществените прояви“16, която третира децата над 8 г. възраст, и в която се
налагат „възпитателни мерки“, включително настаняване в СПИ/ВУИ.
Въпросът за реформа в сферата на правосъдието за деца се поставя повече от
двадесет години. Изграждането на адекватна система за младежко правосъдие е
припознато като ангажимент от държавата в редица документи: Концепция за
държавна политика в областта на правосъдието за детето, Пътна карта за
изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за
детето, Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната
система. Има изработени вече няколко проекта, последният е Закон за
отклоняване и налагане на възпитателни мерки на деца над 14 г., които в крайна
сметка не се приемат. Причините са многобройни, но е факт че в тази област в
страната няма промяна и системата продължава да е каквато беше до 1989 г.17
По отношение на наказателното производство подготовката на предвидената
характеристика изглежда се възлага на инспекторите детска педагогическа стая,
макар че това не е упоменато изрично. В Глава трета на Правилник за детските
педагогически стаи18, са определени функции на инспекторите на детските
педагогически стаи, чл. 7 на правилника, според който инспекторите на ДПС (т.9.)
“изучават личностните особености на малолетните и непълнолетните, водени на
отчет в ДПС, и вземат мерки за коригиране на поведението им; и (т. 25.)
“организират със съгласието на родителите и на лицата, които ги заместват,
психопедагогическо и психиатрично изследване на малолетните и
непълнолетните;”. Не е ясно как се набира информация, ако непълнолетният
извършител не е воден на отчет от полицията.
НПК дава възможности на прокурора да набира допълнителна информация което
той може да използва или не. В тези случаи, много рядко се търси доклад от
ОЗД/ДСП и/или от доставчик на социална услуга за деца и семейства в риск. (виж
5.1 и приложение I).

16
17

18

ЗБППМН
1989 marks the end of communistic period in Bulgaria

http://detskasigurnost.bg/правилник-за-детските-педагогически/
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Според ЗБППМН, чл.16, ал.4, т.2 (Секретарят на местната комисия) възлага на член
на местната комисия, който не е член на състава, в 14-дневен срок да изготви
писмен доклад за личностните особености на извършителя, неговата възраст,
здравословното му състояние, физическото и психическото му развитие,
семейната му среда, отношенията в семейството и степента на полагане на грижи
от страна на родителите или лицата, които ги заместват, образованието и
възпитанието; докладът се предава на председателя на състава по т. 1. Според
ЗБППМН, чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) (1) след като разгледа възпитателното
дело и вземе предвид личностните особености на извършителя, неговата възраст,
здравословното му състояние, физическото и психическото му развитие,
семейната среда, образованието и възпитанието, характера и тежестта на
деянието, мотивите и обстоятелствата, при които е извършено, направен ли е опит
за отстраняване на причинените вреди, последващо поведение на извършителя,
предишни прояви и налагани мерки и наказания, както и други обстоятелства,
които имат значение в конкретния случай, местната комисия в състава по чл. 11,
ал. 2 постановява решение”.
Според ЗЗД, чл. 15. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) в
случаите по чл. 15, ал. 6 ОЗД/ДСП изготвя писмени доклади и становища, когато
детето се изслушва по дела, които го касаят.
Ако детето е над 14 години и е обвинено по Наказателен кодекс и има образувано
наказателно производство, тогава е приложима и експертизата, предвидена в чл.
144 от НПК.
Единственият наказателен закон, където се използва понятието „оценка” е Законът
за изпълнение на наказанията и задържането под стража19. В този закон, за всеки
осъден на лишаване от свобода се предвижда изготвяне на оценка на риска, която
по същество е индвидуална оценка на правонарушителя, която служи за изготвяне
на индвидуален план за изпъленине на присъдата (чл.156)20. Оценката на
осъдения служи и за промяна на режима на наказание, преместване в заведение
от по-лек или по-тежък тип и за предстрочно освобождаване (чл.55). При
осъдените на пробация се предвижда, според чл. 209. (1) В 14-дневен срок от
началото на изпълнение на наказанието се изготвят индвидуална оценка и
индвидуален план за изпълнение на присъдата. По отношение на непълнолетните
осъдени на пробация се предвижда специализирн пробационен служител за
работа с непълнолетни в екип с участие на социален работник от отдела за
закрила на детето, инспектор от детската педагогическа стая, педагогически
19

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135627067

20

ЗИНЗС, ял. 156. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) След приключване на програмата за адаптация за всеки осъден се изготвя
индивидуален план за изпълнение на присъдата, който включва дейности и програми за въздействие за ресоциализация на
осъдения.(3) Индивидуалният план за изпълнение на присъдата има за цел:
1. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) включване на осъдения в програми и дейности за личностна промяна и отстраняване на факторите,
които формират риска от рецидив и от вреди;
2. превеждане за изтърпяване на наложеното наказание в затворническо заведение от по-лек тип;
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съветник и член от местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни да изготвят съвместно индвидуалния план за
изпълнение, съгласно чл. 230. В т. 4 на чл. 230 от ЗИНЗС се предвижда също
специализираният пробационен служител да изготвя и становища до съда в
случаите, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.
Отново, професионалистите разбират съвсем различно понятието индивидуална
оценка - полицията се позовава на личната характеристика, адвокатът и
прокурорът - на експертизата, а социалният работник обяснява и за двете, както и
споменава друга практика:
„Под индивидуална оценка се има предвид Изисквания на НПК –
характеристика за семейството, обкръжаваща среда”
Инспектор „Детска педагогическа стая”
“Законовите рамки са налични основно в ЗБСППМН, НК и НПК, където – при
всички случаи – се изготвя съответно психолого-психиатрично експертно
становище, което „de fakto“ се явява и индивидуална оценка на детето, като
евентуален извършител на противообщественото и/или инкриминираното
деяние.”
Адвокат
“Експертизата е. Характеристиката е нещо друго”
Прокурор
“Директива 800 не е транспонирана; няма промяна в НПК; не е индивидуална
оценка в нашия закон, най-много се касае за експертизата по НПК – тя има горедолу информация за личността, рисково поведение, за семейството, за
мотивите, има ли предишни прояви - прави се още на етап досъдебно
производство. Тя е качествена оценка, която има заключения
По-късно допълнителна – при изискване на съда
Оценка на риска, свързана с изпълнение на наказанието (оценка OASYS)
За мен смисълът е да е още на етап досъдебно производство, за да може
евентуално да се предложи отклоняване
Характеристиката в МВР по ЗБППМН – (дали се използва и за наказателни
производства). Много схематична съм виждала – една страница с училище,
дали употребява наркотици и т.н.”
Социален работник

V.2 Профил на практилата на индивидуалната оценка на нуждите
[Ключови професионалисти, които обикновено участват, тяхната роля,
координация и сътрудничество на професионалисти в практиките за оценка на
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индивидуалните нужди, процес на оценка на индивидуалните нужди на етапи;
идентифициране на съответните професионални лица и усилия за изграждане на
капацитет, проведени обучения.]
В накзателното производство няма ясна процедура за изготвяне и представяне на
характеристиката на детето, обичайно тя се прави от инспектор от ДПС.
“Имаме си компютърна система, всичко се вкарва в системата от която се
вади голяма част от необходимата информация. Попълва се карта за водене на
отчет. Събираме информация за това къде ходи, кои са му приятели. Нали
трябва да реагираме, ако детето изчезна
Колкото повече - толкова повече. Докато си разговарям с детето и
документирам ситуацията, си разбирам основните критерии”
Инспектор „Детска педагогическа стая”
За изработване на личностната характеристика вероятно има служебен формуляр
на ДПС, но не е публикуван. Според правилника на ДПС, в чл. 24 единствено се
споменават документи, които биха могли по някакъв начин да се съотнесат към
събиране и обобщаване на информация, те са “карта за малолетно и
непълнолетно лице, взето на отчет в ДПС и профилактично дело за малолетно и
непълнолетно лице, повтарящо противоправните си деяния или извършило тежко
криминално престъпление, както и условно осъдено или освободено от
поправителни домове или ВУИ. “
“Има основни критерии какво трябва да съдържа – установка, семейна среда,
данни за приятели, контакти, хоби, интереси, посещава ли учебно заведение;
Инспекторите си знаят. Пише го в Правилника за дейността на ДПС”
Инспектор „Детска педагогическа стая”
“Адвокатът няма никаква роля тук. Ако стартира досъдебно производство.
Ако родителите решат – няма проблем. Той може да присъства при разпит,
при вземане на обяснение, при очени ставки, разпрознаване, при оглед на
местопроизшествие… Той не познава детето, така, както го познават
инспекторите. Характеристиката установява само фактите и те няма какво
да се обжалват.”
„Децата не винаги разбират дали се прави характеристика, въпреки достъпния
език. Основно се обяснява на родителите. Родителите виждат всичко – и
характеристика и доклада. Колкото по-малко ги стресираме, толкова подобре.”
Инспектор „Детска педагогическа стая”
Експертиза обикновено се подготвя по-късно, ако има открито производство.
Може да бъде на етапа досъдебно прпизводство, както и в съдебна фаза. Тази
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експертиза се представя в Съда или пред прокурор/разследващ полицай и е
доказателство. Няма задължение за обсъждане на констатациите в експертизата с
детето, родителите или адвоката. Тя може да се обжалва. Може да има и
експертиза, подготвена от няколко вещи лица (експерти). Тогава окончателният
документ се подписва от всички тях и те трябва да имат съвместни заключения.
Ако някой от експертите не е съгласен, той изразява мотивите за несъгласието си.
Преценката на съдията е дали да вземе предвид констатациите на експертизата
или не. Ако не, съдията предоставя обяснения.

Експертите са задължени да получат21:
- препис от акта, с който им е възложено изпълнението на експертизата и който
съдържа задачите и въпросите, на които трябва да се отговори;
- копия от книжа и сведения с предимство в съда, прокуратурата, органите на
досъдебното производство, административните органи и други служби и
навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на вещо лице.
“Обикновено задачата е дали детето е осъзнавало естеството и значението
на своите действия - т.е. съдът иска да знае дали той / тя е успял да управлява
действията си [mens rea]”
Прокурор
“Експертното становище се използва и в досъдебната и в съдебната фаза на
наказателното производство основно с цел да се преценят индивидуалните
характеристики на конкретният извършител, като социални и поведенчески
нагласи - наличие на трайни или инцидентини такива, девиации,
характеропатии и/или болестни изменения. Освен възрастта на извършителя
– задължително се съобазява и тежестта на извършеното деяние, с оглед
съвкупна оценка степента на обществената опасност, което обуславя и
продължителността и санкционната тежест - както на последващите
процедури (налагане и вид на мярката за неотклонение, вид и – съответно –
продължителност на наказателното преследване, налагане на др. мерки за
обществено въздействие), така и на вида и размера на крайната санкция.
Адвокат
Съдилищата имат различни практики за предаване на материали от делата на
вещите лица. Обикновено, тези практики са:
- предоставя се цялото дело в оригинал, с всички налични книжа;
21

Нареба 1/2008г.: Чл. 12. (1) Вещото лице има свободен достъп и може да прави справки по делото, по което е назначено, да
получава копия от книжа и сведения с предимство в съда, прокуратурата, органите на досъдебното производство,
административните органи и други служби и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на вещо лице,
което удостоверява чрез представяне на карта за вещо лице.
(2) Съдът, прокуратурата, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната са длъжни
да оказват съдействие на вещите лица.
(3) Всички държавни органи, юридически лица и граждани, при които се намират материали, необходими за експертизата, са
длъжни да осигурят достъп на вещото лице до тях съобразно нивото на достъп до класифицирана информация, което то
притежава, както и да оказват необходимото съдействие за изпълнение на задачите на експертизата.
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- предоставя се извадка от делото - т.е. само документите, за които вещото лице е
заявило, че са му необходими във връзка с изпълнението на възложената задача;
- предоставя се само препис от акта, с който е възложено извършването на
експертизата, а с останалите документи по делото е възможно да се работи само
на определите за това места в сградата на съда (в читалня).
Следващата стъпка е да се извърши проверка, изследване или проучване, в
зависимост от вида и естеството на възложената експертиза, да се направят
необходимите проучвания и др. Всяка експертиза трябва да съдържа: 1. Увод; 2.
Описателна част; и 3. Заключение.
Уводът съдържа:
• име и служебно положение на вещото лице;
• наименование на съда, назначил извършването на експертизата;
• номер на делото;
• кратки съществени данни за характера на делото;
• място и време на провеждане на експертизата;
• задачата/те на експертизата – ако последната изисква освидетелстване на лице –
посочват се данни за него.
• материалите, които са били използвани;
• изследванията, които са извършени и с какви научни и технически средства;
Описателната част представлява изложение на това, което е установено в хода на
извършената проверка, изследване, анализ, за да се отговори на поставените
въпроси. По-конкретно то съдържа:
 точно описание на получените фактически данни с всички необходими
изследвания;
 експертно обсъждане на горните във връзка с поставените задачи.
В заключителната част трябва да се изложат обстойни, научнообосновани изводи,
които са направени на база на специализираните познания и на установените
факти. В заключението не трябва да се излиза извън рамките на компетентност на
вещото лице. Ако по ескпертно мнение, задачите изискват навлизане в други или
тесни експертни области, следва писмено да се уведоми съда.
Заключението съдържа:
1. обстойни научнообосновани изводи по поставените от съда въпроси със
съответна мотивировка в отговор на поставените пред експертизата въпроси;
2. при работа по експертизи, назначени по наказателни дела, може да се правят
изводи и по въпроси, които не са поставени от съда, но имат значение за решаване
на делото.
По отношение на съдържанието на някои експертизи законът предвижда поконкретни изисквания. Такъв е случаят със съдебните медицински, психиатрични и
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психологически експертизи, които често се използват в случаите, когато участват
деца.
Например, в Наредба 2/2011, издадена от Министерството на здравеопазването,
Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието, член
28 се казва, че „За всякаква съдебнопсихологична експертиза се съставя писмен
документ, озаглавен "Съдебнопсихологична експертиза", който се състои от увод,
данни от делото, по което е назначена експертизата, данни от психологичното
изследване, съдебнопсихологично обсъждане и заключение“.
Експертите често трябва да работят заедно в колективни и сложни експертизи. В
случай на по-сложен предмета на изследване, съдът може да назначи колективна
експертиза, която включва трима, петима и дори седем експерти, специалисти в
същата област на знанието. Подобна ситуация обикновено възниква, когато
първоначалното заключение е оспорено или непълно и съдът счита, че кръгът от
експерти трябва да се разшири.
Когато експертите са повече от един и имат различно мнение, всеки от тях дава
отделно мотивирано изявление по спорните въпроси. Изводът е датиран и
подписан от експерта, който го е подготвил. Когато експертизата се подготвя от
няколко експерти, всеки от тях я подписва.
„Необходимостта и участието на различни видове специалисти се определя
първоначално от съответният компетентен орган на досъдебното
производство – следовател, разследващ полицай, прокурор, като – от момента
на встъпване на адвокат в производството – по искане на адвоката и със
съгласие на другите страни в производството може да бъдат привлечени за
езготвяне на експертна оценка и други специалисти (съгл. регламента на НПК).
Искане за привличане на специалисти – експерти в други области на науката
може да бъде направено както от работещите по случая експерти, така и от
родителите, и - при определени хипотези – самото дете.”
Прокурор

Важно е да се знае, че всеки от експертите, включени в състава на такава
експертиза, има равни права и задължения. Няма писмени правила относно
взаимодействието на експертите между тях. Те обаче трябва да координират
работата си, така че да могат да извършват проверка или проучване
едновременно. Обикновено един от експертите поема организацията на
експертизата.
Същественото изискване е окончателното заключение да бъде подписано от
всички експерти и да изрази тяхното споделено мнение. Важно е да се знае,
всички експерти, подписали заключението, трябва да се явят в съда и да го
потвърдят устно пред съда. Възможно е в хода на работата по заключението
експертите да не са единодушни по отговора на поставените въпроси. Експертите,
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които формират мнозинството, след това подготвят писмено заключение, в което
дават отговорите на поставените въпроси.
Това заключение се подписва с особено мнение от другия експерт. Експертът,
който не е съгласен със споделеното заключение, подготвя и представя
независимо писмено заключение, в който заявява мнението си по въпросите, по
които не е съгласен със заключението, дадено от останалите. Когато експертите не
са постигнали единодушие по отговорите на назначените въпроси, те трябва да се
явят пред съда и да потвърдят заключението си устно. Съдът е длъжен да изслуша
всички експерти, както и аргументите, поради които те не биха могли да постигнат
споразумение. В тези случаи е възможно съдът да поиска от същите експерти
допълнително становище и да им зададе допълнителни изясняващи въпроси и
задачи или да назначи друга експертиза.
Когато, за да отговори на поставените от съда въпроси, е необходимо да се
използват знания от различни научни области, съдът назначава комплексна
експертиза с оглед особеностите на обекта, възможностите на методологията на
изследване, естеството на решените задачи - например психолого-психиатрична
експертиза.
Тъй като комплексната експертиза решава комплексни по характер задачи или
изследва комплексно обекта, организацията и взаимодействието между вещите
лица трябва да бъде в такава последователност, която да обуславя пълно
разкриване на признаците на обектите, да не се пречи на етапите, през които
минава експертната дейност, така че да се формират правилни експертни изводи.С
оглед на естеството на експертизата, експертите могат да работят независимо във
връзка с извършването на проверки, проучвания и събиране на необходимите
документи, за да отговорят на поставените въпроси, но трябва да подготвят и
представят общо писмено заключение. Формирането на комплексната експертиза
може да се извърши от един експерт, който може да събере отделните експертни
заключения. Отново се подписва от всички експерти.
Общуването на детето е с експерта, така че той/тя обяснява на детето за
изследването и резултатите. Родители и адвокати също могат да участват.
“Детето се информира задължително, като ВИНАГИ първоначално и от
специалист се преценява степента на неговата зрялост, за да бъде съобразено
и какво и как ще му бъде обяснено, с цел да се избегне неговото стресиране.
Всички отговори и реакции на детето се преценяват от работещите
експерти, като се анализират и обобщават в рамките на експертното
становище.
Всички други участници в производството – разследващите органи,
прокурорът, адвокатът, родителите могат да поставят въпроси на
екпертите относно релевираната от детето или други източни информация и
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нейното значение, но съобразяването и анализа на същата, като стойност и
относимост за конкретният случай е изцяло от компетентността на
съответните ангажирани експерти.”
Адвокат
Въпреки че повечето отговори относно термина „индивидуална оценка” се отнасят
или до лични характеристики, или до експертизи, можем да видим, че има и други
пътища за представяне на експертно заключение в наказателното производство:
“В рамките на наказателното производство е възможно да бъдат изискани
различни видове становища, а не само съдебно-експертни такива.”
Прокурор

При изготвяне на индвидуална оценка според разпоредбите на Закона за
изпълнение на наказанията и задържането под стража, се използват специално
разработени формуляри и въпросници за адаптирана програма OASys.
(Приложение IV)
Според ЗЗД индивидуална оценка на дете в риск се прави според методиката за
управление на случай22.
При подготовката на оценка от ОЗД/ДПС се използва формуляр за оценка на дете в
риск (приложение III). Той съдържа препоръчаните области за изследване,
препоръчани насоки за заключения и препоръчани методи за изследване.
Специализирани ръководства за оценка на дете в конфликт със закона се
разработват и ползват само от НПО. Има издадени серия ръководства за оценка на
деца в конфликт със закона от ИСДП23 (Приложение 5), от 2005 г. до 2018 г., които
се използват основно от доставчици на социални услуги за деца и семейства в
риск. Оценката е центрирана към нуждите на детето, и особено тези, които са
директно свързани с криминалното поведение. Оценката се опитва да даде
отговор на въпроси като – Какво “казва” детето с проявите си, кои са основните
порблемни зони, кои са специфичните му потребности, кои са ресурсите в детето,
в общността, в социалните услуги и институции.
Индвидуални оценки на деца в конфликт със закона са искани и от съдии по
конкретни дела, но изключително рядко.
Индивидуалната оценка се извършва от:
22

https://sacp.government.bg/sites/default/files/regulatorybase/normativna-baza-1308.pdf

23

Петрова, Н. В помощ на оценката на юноши с поведение в конфликт със закона, ИСДП, 2017 г. Петрова, Н., Гранчаров, Д.
Пробацията между наказанието и подкрепата, ИСДП, 2016; Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и
практики. ИСДП, 2014. Петрова, Н., Стойкова, Н. Ръководство за изработване на оценка на непълнолетен правонарушители.
ИСДП, София 2012.
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-

-

В наказателното производство - от полицай от ДПС или при разпределен
полицай.
В системата за изпълнение на наказанията - от инспектор социални дейности
или специализран инспектор по пробация в екип с психолог, или друг
специалист при необходимост.
В системата за закрила на детето - от социален работник, с участие на психолог
(обикновено).
При някои услуги, предоставяни от НПО, оценката е дело на екип от социален
работник, психолог, психотерапевт, с участието на учители, родители, други
специалисти.

Квалификация на хората, които извършват индивидуалната оценка
В България няма изисквания за специално образование на социалните работници,
инспекторите детска педагогическа стая, пробационните служители, най-общо те
са в регистъра на хуманитарните и педагогически специалности за висше
образование.
Обучението за изготвяне на оценка е неформално, по-скоро не е задължително.
Чл. 147 на НПК поставя следното общо изискване: „Експертизата се възлага на
специалисти от съответната област на науката, изкуството или техниката.”
Гарантиране на конфиденциалността на детето в процеса на изготвяне и
употреба на индивидуалната оценка
Според изискванията за защита на лични данни. В съответствие със
законодателството на България всички субекти и юридически лица, които работят
с лични данни, са регистрирани по Закона за защита на личните данни. Всяко
регистрирано предприятие може да споделя информация с друго регистрирано
предприятие. Държавните институции не са регистрирани, а се счита, че
съхраняват и споделят данни между себе си и други регистрирани субекти /
юридически лица. НПК съдържа и разпоредба в това отношение.
При доставчиците на социални услуги има задължително Етичен кодекс, политики
за закрила на децата.

„Поверителността е гарантирана както от писани, така и от неписаните
морално-етични норми популярни като „адвокатска тайна“ и „лекарска
тайна“.
Редно е да се съобрази обаче, че във всеки отделен случай следва да се прави
много внимателна преценка дали, как и каква информация следва да се
предостави – съответно на родители, учители, социални работници, педогази,
лекари и др. работещи с детето, доколкото се коментират процедури касаещи
малолетни и непълнолетни.”
Адвокат
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Обучения
В няколко университета в страната (СУ “Св.Кл.Охридски, ВТУ “Св. Св. Кирил и
Методий”, ЮЗУ “Неофит Рилски”) в бакалаварските програми има курсове за
работа с деца в конфликт със закона, има и магистърски програми “Социалновъзпитателна и пробационна дейност с млади правонарушители”, в учебните
планове, на които има специализирани курсове за индвидуална оценка.
В Националния институт по правосъдие има курсове, в рамките на които се
представя индвидуалната оценка на деца в конфликт със закона, както в рамките
на обучението на младши магистрати, основно съдии, така и в рамките на курсове
за наказателно правосъдие на непълнолетни в рамките на продължаващатото
обучение за магистрати.
В Академията на МВР има задължителен едногодишен курс за инспектори ДПС,
където темата за подготовка на характеристика е включена, но нямаме данни тази
тема да е обвързана с Директива 800/2016/ЕС.
Доставчиците на социални услуги в повечето случаи осигуряват обучения по
индвидуална оценка на дете в риск, някои от тях на дете в конфликт със закона, на
своите екипи в рамките на продължаващо обучение.
Проблемът при обученията е в липсата на професионален стандрат за
комепетнции за специалистите, където изработването на индвидуалната оценка
да присъства, тъй като на този етап всички обучителни дейности по нея са
пожелателни.
Не успяхме да идентифицираме обучения, отнасящи се до индивидуална оценка
на деца, които са заподозрени или обвинени в извършване на престъпления. Това
може да се дължи на факта, че Директива 800/2016/ЕС все още не е
транспонирана, така че няма нови изменения в националното законодателство. От
друга страна, всяка институция има своя собствена практика за развитие на
човешките ресурси.
Практика
Изработването на характеристика от полицаите се извършва без специализирана
методология, по формуляр, основава се по-скоро на хуманитарната или общо
педагогическа подготовка на тези служители. Много често е центрирана към
факти, към описания на поведението, отколкото към разбиране на детското
развитие, към идентифициране на причините за тях и на нуждите на децата.
Предоставянето на т.н. социални доклади, когато се разглежда възпитателно дело
по ЗБППМН, често се прави от социалните служби, по техните форми, без да е
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специализирана по отношение на децата в конфликт със закона. Понякога доклад
се изготвя от обществен възпитател, който често е студент или педагог, или лекар и
който в свободното си време „работи“ се деца, на които са наложени
възпитателни мерки.
В по-голяма степен като резултат от професионална практика могат да се
определят т.н. пред съдебни доклади, които се изготвят от пробационни
служители, но тази практика е много рядко ползвана, тъй като често се определя
като противоречаща на презумпцията за невиновност. Някои магистрати виждат
това противоречие във факта, че служители от системата за изпълнение на
присъди изготвят доклад за неосъден непълнолетен, от една страна и от друга, че
препоръчването на определени мерки в доклада, сякаш презюмира осъждане.
Някои организации използват свои методики за изготвяне на оценка, като ИСДП
(приложение № V) или адаптирани международни програми за индивидуална
оценка.
В тяхната практика обичайно се използват няколко интервюта с детето, с негови
близки, включително мотивационни, наблюдение, психологическа диагностика,
здравна информация и пр. В практиката на ИСДП анализът, който е всъщност
оценката, на набраната информация се прави по посока на идентифициране
правния статус на младежа, на функцията, която извършването на престъпление
има за този непълнолетен, какви специфични потребности произтичат от това,
какви ресурси има в самия юноша, в семейството му, в общността, какви са
рисковете от продължаване на престъпления, от нанасяне на вреди на други хора
и/или на себе си. Често оценката се извършва се от мултидисциплинарен екип от
социален работник, клиничен психолог, понякога с участието на пробационен
служител или инспектор от полицията.
В практиката има случаи, когато прокурор, или дори съдия изискват доклад от
индивидуалната оценка, направена от такива организации, като използват
възможности на действащото законодателство.

Заключение
Индивидуалната оценка на база на съществуващото от години законодателство,
тъй като Директива 800/2016/ЕС относно процедурните гаранции за деца, които са
заподозрени или обвинени в наказателни производства все още не е
транспонирана. Тук сме се опитали да представим наличните ресурси за
извършване на индивидуална оценка и как те се съотнасят към Директивата.

Индивидуална оценка, която в голяма степен отговоря на философията и
изискванията заложени в Директива 800/2016/ЕС в България се извърша от
определени НПО. Има натрупана практика, която може да послужи за добра
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основа при транспонира на Директивата, но това ще зависи от провеждането или
не на действителна реформа в тази сфера. На практика сега този ресурс се ползва
в правосъдието по-скоро епизодично, по инициатива или на организациите или на
някои магистрати.
Така направеният превод на термина „индивидуална оценка” като характеристика
повдига въпроса до колко до колко ще имаме същинско прилагане на
философията на Директивата. Използването на този термин крие риск да
продължи практиката на нейното изготвяне от полицаи, по начин и философия,
твърде далеч от тези на Директивата. Характеристиката, която се прави в
полицията по време на полицейската проверка или в рамките на досъдебното
производство е кратко фактологическо описание на ситуацията на детето и не
може да се каже, че отразява необходимото съдържание в една оценка, нито че
израз на професионална компетентност.
В България се очертава сериозен проблем индивидуалната оценка да се разбира
като експертиза.
В някои случаи експертизата се доближава повече до
„индивидуалната оценка”, доколкото е професионална и центрирана към
сериозно проучване на детето. Проблемът е, че експертизата има други цели – да
установи дееспособността и дали детето е разбирало последиците от деянието си.
Другият проблем, както и при децата, жертви на престъпления, е че тя
обикновено се прави по-късно и първоначално и то от един експерт.

Както вече бе изтъкнато, темата за промяна на законодателството ни по
отношение на деца в конфликт със закона стои на дневен ред на правозащитните
организации от години, но тя не е част от политическата програма на няколко
правителства. Затова и посочените водещи лица по отношение искане на реформа
от интервюираните експерти са предимно ИСДП, НМД, УНИЦЕФ и Омбудсмана,
както и някои съдии.

„От няколко години има опити за ново законодателство, вкл индивидуалната
оценка. Има и работна група за промени по НПК по Директива 800, в която бях и
аз. Резултатите са готови – има нов проeктозакон за детско правосъдие,
т.нар, но не са влезли в парламента. Дискусията за деца под минималната
възраст за наказателна отговорност дали да са в обхвата на новия закон,
защото той заменя ЗБППМН. След едно убийстовo имаше и дискусия
младежите да се третират като възрастни за тежките престъпления (да
отпадне възможността за редуцирането на наказанието за деца над 16 г. и те
да се третират като пълнолетни). Тенденцията е да се налагат по-тежки
наказания и да се третират като пълнолетни. През медиите има негативни
реакции при тежки престъпления”
Социален работник

Това е непопулярна реформа, за която липсва истинска политическа воля и
разбиране на проблема.
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Приложения:

Приложение I. Извадка от законодателството
Наказателно процесуален кодекс

Раздел III.
Експертиза

Случаи, в които се назначава експертиза
Чл. 144. (1) Когато за изясняване на някои обстоятелства по делото са необходими специални
знания из областта на науката, изкуството или техниката, съдът или органът на досъдебното
производство назначава експертиза.
(2) Експертизата е задължителна, когато съществува съмнение относно:
1. причината на смъртта;
2. характера на телесната повреда;
3. вменяемостта на обвиняемия;
4. способността на обвиняемия с оглед на неговото физическо и психическо състояние
правилно да възприема фактите, които имат значение за делото, и да дава достоверни
обяснения за тях;
5. способността на свидетеля с оглед на неговото физическо и психическо състояние правилно
да възприема фактите, които имат значение за делото, и да дава достоверни показания за тях.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Експертиза може да се назначи и за
установяване на специфични нужди от защита на свидетел във връзка с участието му в
наказателното производство.

Съдържание на акта за назначаване на експертиза
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Чл. 145. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) В акта, с който се назначава експертиза, се посочват:
основанията, поради които се налага да се извърши експертизата; обектът и задачата на
експертизата; материалите, представени на вещото лице; трите имена, образованието,
специалността, научната степен и длъжността на вещото лице или наименование на
учреждението, в което работи, наименованието на медицинското учреждение, в което ще се
правят стационарните наблюдения.
(2) Когато експертизата е назначена на досъдебното производство, в акта по ал. 1 се посочва и
срокът за представяне на заключението.

Вземане на образци за сравнително изследване
Чл. 146. (1) Органът, който назначава експертизата, може да изисква от обвиняемия образци
за сравнително изследване, когато не е възможно да се набавят по друг начин.
(2) Алинея 1 се прилага и спрямо свидетелите, когато е необходимо да се провери дали те са
оставили следи на местопрестъплението или върху веществените доказателства.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 са длъжни да предоставят изискваните образци за сравнително
изследване, а при отказ те се изземват принудително с разрешение на съответния
първоинстанционен съд.
(4) Когато образците за сравнително изследване са свързани с вземане на кръвна проба или с
други подобни интервенции с проникване в човешкото тяло, вземането на образците се
извършва от лице с медицинска правоспособност под наблюдението на лекар по правилата на
медицинската практика и без да се застрашава здравето на лицето.

Лица, на които се възлага експертиза
Чл. 147. Експертизата се възлага на специалисти от съответната област на науката, изкуството
или техниката.

Лица, които не могат да бъдат вещи лица
Чл. 148. (1) Не могат да бъдат вещи лица:
1. лицата, спрямо които са налице основанията по чл. 29, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 - 8 и ал. 2;
2. свидетелите по делото;
3. лицата, които се намират в служебна или друга зависимост от обвиняемия или неговия
защитник, от пострадалия, частния тъжител, гражданския ищец, гражданския ответник или от
техните повереници;
4. лицата, извършили ревизията, материалите от която са послужили като основание за
започване на разследването;
5. лицата, които не притежават необходимата професионална правоспособност.
(2) В случаите по ал. 1 вещото лице е длъжно само да си направи отвод.
(3) Заинтересованите лица предявяват отвода пред органа, който е назначил експертизата.

Задължения на вещото лице
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Чл. 149. (1) Вещото лице е длъжно да се яви пред съответния орган, когато бъде призовано, и
да даде заключение по въпросите на експертизата.
(2) Вещото лице може да откаже да даде заключение само когато поставените въпроси
излизат извън рамките на неговата специалност или материалите, с които разполага, не са
достатъчни, за да си състави обосновано мнение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Вещото лице представя заключението си
в досъдебното производство в срок, определен от органа на досъдебното производство, а в
съдебното производство - не по-късно от седем дни преди датата на съдебното заседание.
(4) Вещото лице представя заключението си в съда с преписи за страните.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) За неявяване или отказ да даде
заключение без уважителни причини вещото лице се наказва с глоба до петстотин лева. Ако
вещото лице посочи уважителни причини за неявяването си, глобата се отменя.
(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Когато глобата по ал. 5 е наложена от
орган на досъдебното производство, постановлението се обжалва пред съответния
първоинстанционен съд в тридневен срок от съобщението за налагането и. Съдът се произнася
незабавно в закрито заседание с определение, което е окончателно.
(7) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Определението на съда, с което той
отказва да отмени глоба по ал. 5, подлежи на обжалване по реда на глава двадесет и втора.
(8) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Разпит на вещо лице
може да се извърши и чрез видеоконференция или телефонна конференция, когато това се
налага от обстоятелствата по делото.

Права на вещото лице
Чл. 150. (1) Вещото лице има следните права: да се запознае с материалите по делото, които
се отнасят до въпросите на експертизата; да изисква допълнителни материали и да взема
участие при извършването на отделни действия по разследването, когато това е необходимо,
за да изпълни възложената му задача; да получи възнаграждение за положения труд и да му
се заплатят разходите, които е направил, както и да иска отмяна на актовете, които накърняват
неговите права и законни интереси.
(2) Когато вещите лица са повече от едно, те имат право да се съвещават, преди да дадат
заключението. При единодушие вещите лица могат да възложат на едно от тях да изложи пред
съответния орган общото заключение, а когато са на различно мнение - всяко от тях дава
отделно заключение.

Проверка на условията, на които трябва да отговаря вещото лице, и връчване на акта за
назначаването му
Чл. 151. (1) Органът, който е назначил експертизата, призовава вещите лица, проверява
тяхната самоличност, специалност и компетентност, отношенията им с обвиняемия и
пострадалия, както и наличността на основание за отвод.
(2) Актът за назначаване на експертизата се връчва на вещото лице, след което му се
разясняват правата и задълженията, както и отговорността, която носи, ако даде невярно
заключение.
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Експертно заключение
Чл. 152. (1) След като извърши необходимите изследвания, вещото лице съставя писмено
заключение, в което посочва: името си и на какво основание е извършена експертизата; къде е
извършена; задачата, която е поставена; материалите, които са били използвани;
изследванията, които са извършени и с какви научни и технически средства; резултатите, които
са получени, и изводите от експертизата.
(2) Заключението се подписва от вещото лице.
(3) Ако при извършването на експертизата се открият нови материали, които имат значение по
делото, но по които не му е била поставена задача, вещото лице е длъжно да ги посочи в
заключението си.

Допълнителна и повторна експертиза
Чл. 153. Допълнителна експертиза се назначава, когато експертното заключението не е
достатъчно пълно и ясно, а повторна - когато не е обосновано и възниква съмнение за
неговата правилност.

Доказателствена сила на експертното заключение
Чл. 154. (1) Експертното заключение не е задължително за съда и за органите на досъдебното
производство.
(2) Когато не е съгласен със заключението на вещото лице, съответният орган е длъжен да се
мотивира.

Приложение II. Примерна бланка за оценка на дете в риск
При оформяне на оценката може да се ползва следната форма:
1. Лични данни
Име, презиме, фамилия:
Дата на раждане:
Пол:
ЕГН:
Адрес:
Тел.:
2. Заявка за оценка
От:
Дата:
Срок:
3. Източници на информация
4. Други данни
5. Водещ случая социален работник:
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6. Предназначение (повод) за изготвяне на оценката: (кратко описание на проблема,
риска, който е повод за заявката и определяне на нейните цели - разработване на
индивидуален план за услуга, представяне на становище пред комисия, съд и пр.)
РАЗДЕЛ 1. История на живота
Данни за детето и семейството
данни за раждането на детето
поредност, желано или не, приемане в семейството, социален статус на
семейството
работа, доходи отношения в семейството роднински кръг, привързаност,
емоционална връзка, история на грижите за детето
ранно детство, последващи период
други
История на грижите за детето в случаите, когато то не е отглеждано в семейна среда
вид на услугата или грижа и период на предоставяне
значими връзки и отношения в периода на отглеждане извън семейството
важни събития в период
други
Данни за насилие в детството
данни за малтретиране;
неглижиране;
за друг вид насилие /описва се какво/
РАЗДЕЛ II: Актуална ситуация
Данни за развитието на детето
физическо
когнитивно
поведенческо
Родителски капацитет
полагане на основни грижи;
гарантиране на сигурност
емоционална връзка
стимулиране
напътствия и ограничения
осигуряване на стабилна и сигурна среда

-

друго

Образование
посещаване на училището;
отношение към ученето;
училищни успехи/неуспехи;
професионална ориентация/бъдещи планове - други
Здраве и сексуалност на детето
характеристика на здравословното състояние
хронични заболявания;
история на интимните връзки (има ли връзки с другия пол, кога са започнали);
злоупотреба с алкохол;
злоупотреба с наркотици;
други
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Характеристика на поведението
особености на поведението
наличие на конструктивни и гъвкави, или ригидни или други и пр. модели за
поведение
поведение, спазване на норми и правила в училище и извън него
наличие на деструктивни прояви - ако да, какви? от кога?, с каква честота?
отношение към собственото поведение - разбира, отхвърля, притеснява се и пр.
други
Нагласи, ценности, убеждения
морални норми;
отношение и ангажираност към традиционни цели;
разбиране за смисъла на живота и времеви хоризонт;
нагласи
към
другите
(подозрителност,
враждебност,
дискриминационни нагласи и модели за поведение към другите);
разбиране и представа за себе си (самооценка).
други

недоверие,

Житейски умения
умения за самообслужване
за лична хигиена, хранене
за организиране на ежедневието
за ползване на институциите, услуги, транспорт, информация
други
Умения за междуличностно взаимодействие
ниво на уменията за взаимодействие, на наличните модели спрямо възрастта,
образователното и културно ниво на непълнолетния;
умение за разбиране на другите;
умения за самоконтрол и справяне с гняв и ярост
агресия (насилие и заплахи за употреба на насилие в поведението към другите).
други
Умения за справяне с проблеми и за мислене
умения за разбиране на проблемите;
умения за решаване на проблемите (дефиниране, обмисляне на различни
варианти на решение, избор на най-добрия);
осъзнаване на последствията;
постигане на цели;
разсъдливост или лекомислие;
стереотипно или гъвкаво мислене.
други
Труд и отношение към труда
- трудови навици и умения;
- източник на доходи;
- разпределение и изразходване на средствата,
- други
Социална интеграция
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-

как и с кого прекарва свободното си време;
приятелства и контакти с близки и връстници;
важни за детето възрастни;
отношение към родителите;
отношение към приятелите;
отношение към училището;
отношение и ангажираност към традициите
в семейството, в училище;
разбиране и представа за себе си (самооценка).
други

Жилищни условия (обща характеристика)
място на жилището;
вид на жилището.
условия; лично пространство за детето
други
Други
ОЦЕНКА
I.ОСНОВНИ ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ:
II. ОСНОВНИ НУЖДИ:

1. РЕСУРСИ/ПР0ТЕКТИВНИ ФАКТОРИ:
2. ???
IV.
OЦEHKA НА РИСКОВЕ (ако има):

Социален работник: (подпис)
Ръководител: (подпис)

Приложение III Индивидуална оценка на ИСДП
Погледнете приложения файл “Инегриран подход за справедливо правосъдие в най-добър
интерес на детето”, стр. 38 - 44
РАМКА ЗА ОЦЕНКА
НА ДЕТЕ, ЖЕРТВА И/ИЛИ СВИДЕТЕЛ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
Лични данни
Име, презиме, фамилия:
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Дата на
възраст:

раждане

и

Пол:
ЕГН:
Индивидуални
особености, повишаващи
уязвимостта:

Юридически
детето:

статут

на

Имена, адрес,тел.: (на
родители/ настойници)

Да се обърне особено внимание на етнически
произход, раса, религия, увреждане
сексуална ориентация,
здравословно състояние
друго
Родителски права
Мерки за закрила
Настойничество
Статут на пребиваване
Друго
Има ли сигурна семейна среда, удовлетворени ли са
потребностите от сигурност, безопасност на детето?

Данните от този раздел се набират от ключовия специалист с подкрепата на социален
работник от структурите за закрила. Ключовият специалист е добре да бъде от
специализирана структура за застъпничество и подкрепа на деца, жертви на насилие и
на престъпления. Структурата се определя в споразумението за взаимодействие на МЕ
на местно ниво.
2.Описание на заявката:
От кого?

Повод да оценката

– сигнал за извършено престъпление срещу детето,
или член на неговото семейство, насилие,
злоупотреба, друго

Предназначение (от кого
и за какво ще се използва)
Дата:
Срок:

Данните от този раздел се набират от ключовия специалист с подкрепата на социален
работник от структурите за закрила и представител на полицията.
3.Източници на информация
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Интервюта с детето:

Срещи, проверки с други
лица:
Тестове,
изследвания,
експертизи и пр.
Документация: доклади,
характеристики и др.

Кога, колко време, брой
Кога, с кого, в каква връзка с детето, с извършеното
престъпление и пр.
Медицински, психологически – кога и от кого се
провеждат
Кога, от кого, в каква връзка с детето, с извършеното
престъпление, със семейството и пр.

Друго:

Данните от този раздел се набират от ключовия специалист с подкрепата на всички
членове на МЕ.

4.Други данни
Дата на представяне на оценката:

Дата на следващо актуализиране на оценката:

Данните от този раздел се набират от ключовия специалист с подкрепата на всички
членове на МЕ.
5. Екип по случая:
Ключов специалист:
...................………………….
Прокурор:
...................………………….
Полицай:
...................………………….
Водещ социален работник от системата за закрила: ...................………………….
6.Характеристика на актуалната ситуация на детето.
6.1.Вид
и
характер
на
престъплението/ насилието
Дали е престъпление от омраза, от
предразсъдъци или дискриминация,
Вид и тежест на престъплението
сексуално насилие, насилие при близки
взаимоотношения и дали извършителят
Продължителност
и
е бил в позиция на контрол и др.
интензивност
роднина/близък
живее/не живее с детето
има/няма възможност за продължаване
Място на извършване
на насилието
има/няма възможност за заплаха;
има/няма зависимост на жертвата от
Друго
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извършителя;
- друго
Извършител/извършители:
от кого?
какви?
кой гарантира интереса на детето

Предприети правни процедури

Друго (важна
информация)

допълнителна

6.2.
Характеристика
състоянието на детето:

на
Наранявания,
физически
травми,
заболявания и др.
Тревожност, страх, безпокойство, шок
неадекватност, не разбира ситуацията
агресия, затваряне, отхвърляне и пр.
във връзка с възрастта, изоставане,
забавяне
Какъв език говори, набор от думи,
експресивност

Здравно
Емоционално

Когнитивно
Поведенческо
Ниво на развитие
Езиково развитие
Как приема насилието, което се
е случило?

Физически, поведенчески, емоционални
Какви симптоми се наблюдават?
Има ли други проблеми, които
се наблюдават?
Друго
Жилищни условия, качество на грижите
(обща характеристика)
- има ли връзка между полагащия грижи
и извършителя?
- мястото на отглеждане осигурява ли
сигурност на детето?
- има ли нужда от специални мерки за
закрила

6.3 Кой полага грижи за детето?
(попълва се от социалните
служби/ закрила на детето )
Друго (допълнителна важна
информация)

6.4.Образование
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отношение към ученето, успех и пр.;
значими възрастни
връзки и отношения с връстници
Друго
(допълнителна
важна
информация)

Посещаване на училище/детска
градина;

6.5.Социална интеграция
Значими възрастни
Социална мрежа на детето
Друго (допълнителна
информация)

важна

Информацията по този раздел се набира от ключовия специалист с участието на всички
членове на МЕ. Информацията за престъплението се набира с помощта на полицията и
прокуратурата, за останалите зони с помощта на социален работник от системата за
закрила.
7. История на живота (ако е необходимо)
Характеристика на грижите през
ранното детство
Кой е полагал грижи?
данни за малтретиране, неглижиране в
семейството
данни
за
малтретиране
или
неглижиране извън семейството

Данни за предишно насилие

- друго (допълнителна важна
информация)
- структура на семейството
- семейни отношения и роли
- връзки и привързаности
- грижа към детето/децата
- трудности, конфликти

Семеен статус и родителски
капацитет
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- стратегии за справяне с трудности
- друго

Друга
важна
информация,
свързана с насилието
Алтернативна
релевантно)

грижа

(ако

- вид на грижата (близки и роднини,
приемна
грижа,
специализирана
институция, ЦНСТ)
- период на алтернативна грижа
- значими възрастни
- връзки и отношения с връстници;
- капацитет на грижата

е

- къде
- кога
- значими възрастни
- връзки и отношения с връстници
- справяне с образованието
- друго

Образование

Данните от този раздел се набират от ключовия специалист с подкрепата на социален
работник от структурите за закрила.
8. Личностни ресурси и стратегии за справяне (за нуждите от подкрепа)
Емоционално
–
Приемане,
вписване
в
семейство,
психологически
принадлежност,
инвестиране
и
пр.,
разбиране и представа за себе си
(самооценка), отношение към себе си,
самоуважение, самочувствие;

Когнитивно развитие

Социални отношения

Нагласи,
вярвания

мотивация за учене, проектиране в бъдеще,
иновативност, реализация
поведение,
автономност,
социална
комуникация в общността, статус, социална
геносоциограма и пр.

ценности,

разбиране за смисъл
нагласи към другите
ценности
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друго
Стратегии за справяне с
проблеми, резилиантност
капацитет за разбиране на
ситуацията;
капацитет за приемане на
ситуацията решаване на
проблемите;
способност да
чувства, емоции;

изразява

ресурси в детето ;
друго

Данните от този раздел се набират от ключовия специалист с подкрепата на психолог.
9. Социални ресурси за подкрепа и възстановяване
Ресурси в неформалното
обкръжение
Услуги за подкрепа и
възстановяване:
- здравни и терапевтични
услуги
- социални услуги
- рехабилитациони услуги
- други

Данните от този раздел се набират от ключовия специалист с подкрепата на социален
работник от структурите за закрила.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ОЦЕНКА – СТАНОВИЩЕ:
І.Характеристика на състоянието на детето и силни страни и ресурси
Развитие
Последици от насилието
Наличие/отсъствие на подкрепяща и сигурна среда
Готовност за участие в правни процедури
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ІІ.Основни рискове (описват се основните рискове, както следват):
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от продължаване на насилието, от повторно виктимизиране,
от сплашване или отмъщение от страна на извършителя или хора, изпратени от него;
от виктимизиране от участие в правни процедури
друго ………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ІІІ. Основни нужди (описват се основните нужди, както следват):
от закрила, правна или друга защита;
от подкрепа, от лечение и психо-социално придружаване;
от специални мерки във връзка с осигуряване на приятелско към детето правосъдие –
информиране, придружаване, от щадящи практики на участие в правни процедури;
друго
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ІV. Препоръки на експерта/експертите
по отношение на участието в правни процедури
по отношение на необходимост от закрила
по отношение на подкрепата и терапията
Друго
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Приложение IV Рамка за оценка OASys
Прокачен файл – българската адаптация на оценката: https://www.gov.uk/guidance/riskassessment-of-offenders

Приложение V Рамка на ИСДП за оценка на малолетен/непълнолетен в конфликт със закона
Лични данн 24
Име, презиме, фамилия:

Дата на раждане и възраст:

24

Тази рамка за оценка има за цел да подпомогне екипа за извършване на оценката като структурира зони на проучване и
индикативни насоки на проучването във всяка от тях. Тази рамка не е формуляр. Всеки екип може да избере зоните и
индикативните насоки, да ги допълни, или лимитира, в зависимост от спецификата на случая. Водеща е уникалността на
случая, и в този смисъл тази рамка е само опора.

.
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Пол:
ЕГН:
Юридически статут на детето:
Предприети
правни
процедури, наложени мерки и
наказания
Родителски права
Мерки за закрила
Настойничество
Статут на пребиваване
Друго
Имена,

адрес,тел.:

(на

родители/ настойници)
Описание на заявката:
От кого?
Повод да оценката – сигнал за
престъпление,
насилие,
тормоз, друго...
Предназначение (за кого и за
какво?)
Дата:
Срок за изготвяне на оценката:
Източници на информация
Брой
интервюта
детето/младежа:
Брой срещи с други лица:
Документация:
Друго:
Други данни

с

Дата на представяне на оценката:
Дата на следващо актуализиране на оценката:
Екип по случая:
Ключов специалист:
Представител на правосъдието – полиция, МК, прокуратура, съд, пробационен служител:
ДСП/ОЗД
Социален възпитател
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Психолог
Други
1. Характеристика на поведението, повод за оценката
1.1. Представяне на проявата в
конфликт със закона/деструктивно
поведение.

- вида на проявата –кражба, грабеж,
изнасилване и пр./и или скитничество,
проституция,
бягства,
просия,
зависимости, и пр.;25
обстоятелствата,
извършване;

периода

на

- брой на проявите (ако са повече от една)
;
- начинът на извършване на проявата;
- има ли пострадали, потърпевши, жертва;
- друго ….
1.2.
Отношение
нарушението/проявата

към

- как представя причините за проявата,
какви са мотивите за проявата;
отношение
поведение;

към

деструктивното

- в случаите на нарушение, изразява ли
съжаление за последиците от проявата,
поема ли отговорността (или вината) за
извършената проява;
- отношение към жертвата, ако има;
- друго…….
1.3. История на прояви в конфликт със закона

- вид на проявите;
- възраст при първа проява;
- интензивност на проявите;
- има ли градация в проявите;
- реакция на проявите от страна на семейство,
близки, институции..
- друго…

1.4. История на деструктивни прояви

- какви;
- от кога;
- има ли градация;

25

Когато се регистрира информацията, тя се пише като текст, не се попълват изреченията след тиретата. Тези насоки са
условни, могат да се разширят, могат да се намалят, в зависимост от конкретния случай.
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- реакция на проявите от страна на семейство,
близки, институции..
- друго…

2. История на живота на детето/юношата, семейство и родителски капацитет/ капацитет на
грижата
2.1.Характеристика на
грижите през ранното
детство

-

-

2.2. Характеристика на
грижите в училищна възраст

-

-

2.7. Семеен статус и
родителски капацитет

-

-

26

кой, семейство, алтернативна грижа;
има ли сигурност в грижата;
постоянство в грижата, важни раздели;
приемане на детето от полагащите грижа,
характеристика на връзките, възпитателен стил;
значими възрастни;
данни
за
малтретиране,
неглижиране
в
семейството;
данни за малтретиране или неглижиране извън
семейството;
друго….
кой, семейство, алтернативна грижа26;
има ли сигурност в грижата;
постоянство в грижата, важни раздели;
приемане на детето от полагащите грижа,
характеристика на връзките, възпитателен стил;
значими възрастни;
данни
за
малтретиране,
неглижиране
в
семейството;
данни за малтретиране или неглижиране извън
семейството;
връзки с връстници, вписване в детската група,
училищната общност;
друго…..
характеристика на семейството, история на
връзката между родителите;
отношения в семейството, граници, роли,
общуване;
данни за детството и юношеството на родителите;
данни за криминално минало в семейството;
трансгенерационни отношения в семейството;
значими връзки с възрастни от семейството;
социален статус на семейството (образование,
професия, общностна принадлежност, социално
включване и др.)
жилищни условия (обща характеристика), място на
живеене, вид на жилището, наличие на място, кът
за детето/юношата;

Алтерантивна грижа е всяка грижа извън семейството, т.е. настаняване при близки и роднини, приемна грижа, ЦНСТ,
специализирана институция.
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-

2.8. Характеристика на
грижата и капацитет на
грижата (когато детето
понастоящем е в
алтернативна грижа)

-

характеристика на грижата и възпитанието към
детето;
друго……..
вид на грижата (семейна, резидентна, друго..)
жилищни условия (обща характеристика), място на
живеене, вид на жилището, наличие на място, кът
за детето/юношата;
характеристика на грижата и възпитанието към
детето;
значими връзки с предоставящите грижа;
възпитателен стил;
друго…….

3. Личностни особености на детето/юношата
3.1.Емоционално –
- темперамент
- емоции и чувства – развитие, изразяване;
психологически
стабилност/нестабилност;
- усещане за принадлежност към семейство и род, групи
на връстници, общност и пр.;
- модели на връзка с другите – сигурни, несигурни,
дезорганизирани, друго..
- сексуално развитие и отношения;
- друго …..
3.2.Когнитивно
- памет, мислене, въображение;
- учене (ниво, отношение, стимули)
развитие и умения за
- умения за мислене (гъвкаво, абстрактно-логично,
мислене
ригидно, стереотипно, разсъдливост, импулсивност )
- разбиране на последствията
- осмисляне на своето поведение
- осмисляне на поведението на другите
- друго…….
3.3.Поведенчески
индикатори за психично
страдание27
3.4.Стратегии за
справяне с проблемите/
резилиятност

-

-

-

27

умения за разбиране на проблема (как разбира
същността на проблема, приема ли, че има проблем,
към кого се адресира проблемът – към себе си,
обстоятелствата, другите.. )
умения за разбиране на силните страни у себе си и в
обкръжението;
умения за целеполагане (дългосрочни/ краткосрочни
цели,
връзка
между
желания
и
цели,
реалистични/нереалистични, мотивация за успех,
друго…)
умения за решаване на проблемите (дефиниране,
обмисляне на различни варианти на решение, избор на
най-добрия, намиране на подкрепа, привличане на

За този раздел използвайте скалата за скрининг, разработени от СДП
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3.5. Здраве

3.6.Зависимости

3.7. Нагласи, ценности,
убеждения

-

3.8.Умения за
междуличностно
взаимодействие

-

3.9. Образование:

3.10.
интеграция

Социална

-

подкрепа, );
друго…
общо състояние
данни за заболявания
данни за психични заболявания
друго……
вид (алкохол, упойващи вещества, хазарт и пр.)
честота ( в ден, седмица, месец..)
друго….
разбиране за смисъла на живота и времеви
хоризонт/проектиране;
разбиране и представа за себе си (самооценка),
отношение към себе си, самоуважение, самочувствие;
нагласи
към
другите
(позитивно
отношение,
толерантност, подозрителност, враждебност, агресия и
пр.);
друго …..
емпатия и умение за разбиране на другите;
толерантност км различието;
умения за самоконтрол и справяне с гняв и ярост;
агресия (насилие и заплахи за употреба на насилие в
поведението към другите)
приятелства
(продължителност,
от
къде
са
приятелите,..);
интимни връзки, (от каква възраст, продължителност,
отношение.. ) ;
друго….
ниво на познания;
училищен успех;
съответствие на клас и възраст;
посещаване на училище;
отношение към ученето, мотивация за учене, интереси;
професионална квалификация и отношение към
квалификацията;
друго ……………………
включеност в училище, място в ученическата група и
общност;
участие в групи на връстници;
принадлежност към други групи;
общностна принадлежност;
доходи;
труд, трудови навици, отношение към труда;
друго…………….

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ОЦЕНКА
І. Характеристика на детето/младежа – анализ и обобщение на данните за възраст, общо ниво
на развитие, интереси, способности, водеща проява, повод за оценката, семеен, социален и
образователен статус.
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II. Същност на поведението в конфликт със закона/деструктивното поведение - анализ и
интерпретация на данните от всички зони на проучване и обобщение за:
- индивидуалното значение/ смисъл на поведението за детето/младежа и неговата
идентичност (интерпретират се с професионална аргументация данните от история на живота,
ранно детство, данни за насилие, семеен статус и родителски капаците, капацитет на грижата,
връзки, идентичност и други);
- вид на проявите и наличие или не прогрес в проявите;
- извършва заедно или не с други хора и какви
- какво е отношението му към своето поведение
- какво е отношението към потърпевшите
Обобщение (с професионална аргументация):
- поведението е специфична проява на последици от травматични преживявания;
- поведението е проява на кризата във юношеската възраст и „лекомислие”;
- поведението е израз на социализирано поведение към семейство и близки;
- поведението е проява на психично страдание;
- поведението е израз на нагласи за злоупотреба с другите, за приемане на престъпленията
като легитимен начин на живот;
- друго………..

V. Оценка на риска:
Висок

среден

нисък

- от нараняване
- от рецидив
- от уязвимост
Индикатори за риск от рецидив:
- ранна история на поведенчески трудности;
- прогрес в деструктивността и сериозността на проявите;
- наличие на повече от един проблем в поведението (напр. кражби, просия, училищен неуспех,
непостоянна семейна среда);

Индикатори за риск от нараняване на други хора:
- данни за малтретиране в ранното детство;
- данни за домашно насилие;
- история на агресия и насилие към други хора;
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- история на агресия и насилие към по-уязвими от детето/юношата хора;
- зависимости;
- наличие на повече от един проблеми в поведението, като поне единият е свързан с насилие.

Индикатори за уязвимост:
- данни за малтретиране в ранното детство;
- данни за домашно насилие;
- данни за тормоз към детето/юношата;
- наличие на повече от един проблеми в поведението, като поне единият е свързан с насилие
и/или със застрашаващо благосъстоянието на детето поведение.

IІ. Основни нужди:
Нуждите са проява на посочените по-долу потребности на всяко човешко същество. Тази
проява е индивидуална, възрастово специфична, изразяваща връзката на вътрешното с
външното, на отношението като желание, интерес, мотивация.
Афективни/емоционални:
Познавателни/реализация:
Социални/статус, комуникация, роли:
Духовни/ценности, нагласи, отношения:

IV.РЕСУРСИ/ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОРИ:
- в детето/младежа
- в семейството, близкото обкръжение
- услуги общи и специализирани

Препоръки към орган, вземащ решение за мерки или наказания :
Отклоняване от наказателната система – СГК, медиация, директно към социални услуги, т.е.
всичко предвидено в Препоръки към индивидуалния проект.
Мерки и наказания в общността
Лишаване от свобода

Препоръки към индивидуалния план/проект:
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Интензивна28 социално-педагогическа подкрепа (вид на дейностите, които се предлагат,
минимален брой часове седмично, продължителност на подкрепата)
Интензивна социално-педагогическа подкрепа (вид на дейностите, които се предлагат,
минимален брой часове седмично, продължителност на подкрепата) + настаняване в
резидентна грижа/приемна грижа
Интензивна социално-педагогическа подкрепа(вид на дейностите, които се предлагат,
минимален брой часове седмично, продължителност на подкрепата) + настаняване в
интензивна29 резидентна грижа/интензивна приемна грижа
Социално-педагогическа подкрепа (може да се изпълнява и от ЦОП, вид на дейностите, които
се предлагат, продължителност на подкрепата)
Социално-педагогическа подкрепа (може да се изпълнява и от ЦОП, вид на дейностите, които
се предлагат, продължителност на подкрепата) + настаняване в резидентна грижа/ приемна
грижа
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Национално законодателство
1. Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
28
29

Интензивността зависи от оценката на риска.
Интензивна приемна или резидентна грижа се прилага при висок риск и се реализира от специално подготвени
професионалисти.
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2. Закон за закрила на детето
3. Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
4. Методика за управление на случай за закрила на дете в риск от отдел „Закрила на
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5. Наказателно-процесуален кодекс
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