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Дисертацията се състои от въведение, концепция, три глави, заключение и 

списък на използваната литература и приложения, с общ обем от 213 страници, 

които са разпределени по следния начин: Въведение – 3 стр., Концепция – 10 

стр., Първа глава – 38 стр., Втора глава – 50 стр., Трета глава – 90 стр., 

Заключение – 5 стр., Литература – 11 стр., Приложения – 6 стр. 

Литературата се състои се от общо 170 заглавия, от които: на кирилица – 

122 заглавия; на латиница – 42 заглавия; он-лайн източници – 6. 

Текстът на дисертацията е илюстриран с 3 таблици и 21 фигури, и 

допълнен с 6 приложения. 

Обемът на основния текст на дисертацията (съдържание, въведение, 

концепция, три глави и заключение) се състои от 198 страници.  

 

 

 

Авторът на дисертацията е преподавател в Катедра „Социална педагогика“ 

на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Военните конфликти в Близкия Изток и Северна Африка през последните 

няколко години породиха огромна бежанска вълна, насочена към Стария 

континент. Европейският съюз се оказа изправен не само пред неочаквана 

миграционна криза, но и пред предизвикателствата, произтичащи от липсата на 

единна общоевропейска философия и политика за намиране на решение на 

проблема. 

Относително високият брой непридружени или разделени деца, които 

пристигат или се движат в рамките на Европа, поставя съвсем реални 

предизвикателства пред държавите. За да бъдат изработени и предложени 

политики за тези деца е необходимо първо те да бъдат идентифицирани. Това е 

първата задача, която Република България реализира, за да може след това да 

приложи правни и социални мерки, и политики спрямо децата бежанци. 

Как се реализира социалната идентификация и какво е нейното значение за 

децата бежанци - в представеният дисертационен труд е направен опит да се 

обясни това. 

 

КОНЦЕПЦИЯ 
 

Актуалността на дисертационният труд се определя от това че, детето 

бежанец в Република България, особено непридруженото – малолетно или 

непълнолетно, няма кой да го представлява. При предприемането на каквито и 

да е действия спрямо такова дете следва да се има предвид най-напред фактът, 

че е дете, и то дете в уязвимо положение. Следва да се полагат всички усилия за 

защита на най-добрия му интерес. Позитивно задължение на държавата ни е 

гарантирането на най-добрия интерес на всяко дете, включително и на 

непридруженото дете бежанец. За да се осигури пълноценна оценка на най-

добрия интерес на детето, е необходима работеща система за закрила на детето, 

която да отчита спецификите на неговото положение и да е готова да откликне 

на специфичните му потребности. 

Поради тази причина от изключителна важност придобиват знанията 

относно социалната идентификация на детето бежанец, за да могат да се 

определят правилно следващите мерки, които ще бъдат приложени към него на 

територията на Република България.   

Всичко отразено дотук определя и предполага обосноваването на целта, 

задачите, обектът, предметът и хипотезата на настоящата дисертационна 

разработка. 

 

ЦЕЛ: 

Да се обобщи, систематизира, и анализира научната  и практическа 

информация за социалната идентификация на децата бежанци в Република 

България. 

 

ЗАДАЧИ: 
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1. Формиране на базова научна информация за разгръщането и разбирането на 

дисертационната разработка. Разбиране на понятията „бежанец“ и 

„мигрант“, „статут на бежанец”, „дете бежанец”, „бежанска криза”, 

„бежанска вълна”. 

2. Научно формулиране на процеса на социална идентификация. 

Идентификация и идентичност. Очертаване на различни концепции за 

идентичността.Формиране на представа за основни личностни ориентации 

на идентичността, множествени идентичности и колективна идентичност. 

3. Аргументиране защитата на индивидуалната и груповите идентичности като 

човешко право. 

4. Съотнасяне на понятията „социална идентичност“ и „социална 

идентификация“ 

5. Представяне на съвременни теории за социалната идентификация 

6. Реализиране на емпирично изследване за социалната идентификация на 

децата бежанци в България, посредством три изследователски метода – 

нестандартизирано интервю, експертна оценка и анализ на документи. 

7.  Представяне на авторови мерки, които аргументирано следва да се въведат 

при социалната идентификация на децата бежанци и неотложни политики по 

отношение на тях. 

 

ОБЕКТ: 

Бежанската вълна в Република България след 2013 г. 

 

ПРЕДМЕТ: 

Социална идентификация на децата бежанци от Бежанската вълна в 

България след 2013 г. 

 

ХИПОТЕЗА: 

Социалната идентификация на децата бежанци в Република България 

след 2013 г. изисква адекватни политики, мерки и процедури за 

интегрирането им в приемащото общество. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Реализирани са три методологически равнища: 

1. Обща методология – прилагане на общо-научни принципи, в основата на 

които стои системен подход: исторически метод, обективност, 

диалектичност, преход от конкретно към абстрактно, конкретизация, 

единство между теория и практика, системен анализ и др. 

2. Частна (специална) методология, представляваща реализация на 

общонаучните принципи  в областта на науката: системен подход, 

позволяващ разкриването на  социалната идентификация, определяне на 

нейното значение в обществото като цяло или конкретно в неговата 

социална сфера; теоретично изследване на научни източници за събиране 

на информация относно  бежанските вълни към България, бежанците и 

децата бежанци; монографичен метод, който има описателен характер, но 
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ценноста му се състои в това, че дава възможност за всестранно, пълно, 

детайлно изучаване на  децата бежанци. 

3. Съвкупност от конкретни методики за емпирично изследване: 

нестандартизирано интервю - със служители в системата за работа с 

бежанци; експертни оценки на специалисти от системата за работа с 

бежанци; анализ на документи  свързани със закрилата на бежанци и най-

вече на деца бежанци имащи отношение към тяхната интеграция в 

приемащото ги общество; обобщение и анализ на емпирична информация 

регистрирана от извадковотосоциолгическо изследване и  експертните 

становища; статистически методи – даващи възможност да бъде 

обработена и анализирана регистрираната емпирична информация. 

 

Посочените методологически равнища се прилагат в съответствие с 

научните принципи: 

1. Единството между теоретично и емпирично - Показва логиката, пътя за 

добиване на  научно познание относно социалната идентификация.  

Социалната идентификация на децата бежанци е модел на знание, което 

може да се провери чрез емпирично изследване на фактите от практиката на 

живота.   

2. Единство на обективно и субективно - Позволява да се изследва и обясни 

социалната действителност. Чрез изследването на социалната 

идентификация на децата бежанци се дават знания и идеи, че 

действителността съществува обективно и  част от тази действителност 

може да се регистрира освен чрез сетива и по абстрактен път на мислене. 

3. Ценностно освобождаване на съзнанието – предполага строго научно 

изследване, при което изследователят игнорира ценностната си система, 

представи и натрупани предубеждения към изследвания проблем, за да може 

да изследва фактите и явленията чисто, максимално истинно.   

 

За социалната идентификация на децата бежанци липсват голям брой 

научни разработки в теоретичен аспект. Все пак могат да се посочат такива, 

които кореспондират с темата на дисертационния труд. Те са: Агеев, В.С., 

Социальнаяидентичность личности, В: Социальная психология: хрестоматия, 

Москва, 2003; Баклушинский, С.А.,Белинская, Е.П., Развитие представлений 

о понятии „социальнаяидентичность“, В: Социальная психология: хрестоматия, 

Москва, 2003; Балтаджиева, Й., Социалната идентичност в съдържанието на 

Аз-концепцията на подрастващите, сп. Българско списание по психология, бр. 

3-4, 2011; Бърк, Л., Изследване на развитието през жизнения цикъл, С., 2012; 

Георгиев, Ст., Включване на децата бежанци в образователния процес – 

практика и проблеми, Доклад пред Национална конференция „Закрила на децата 

бежанци в България, 20 юни 2014; Захарова, О.В., Социальная идентификация 

и социальная идентичност в изменяющемсяобществе, Иркутск, 2010; Иванов, 

М., Идентичност и права на човека.  В: http://eprints.nbu.bg/2522/ [Дата на 

достъп: 31-08-2015].; Коева, С., Въпросът за бежанците и вътрешно разселените  

лица в контекста на Дневния ред за развитие на света, София, 2017; Микляева, 

А.В., Социальная идентичност личности, изд.РГПУ, 2008; Търнър, Дж., 
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Социална идентификация и създаване на психологически групи, В: Групата и 

лочността в социалната психология – 14 западноевропейски учени, съст. Е. 

Тодорова, изд. Наука и изкуство, София, 1990; Giddens, A., Modernity and Self-

Identity: Self and Society in late Modern Age. Cambridge: Polity Press, 1991; Mead, 

G., Mind, Selfand Society. Ch., 1972; Reicher, S., Haslam, S.А.,The Social Identity 

Approach in Social Psychology, IN: M. S. Wetherell& C. T. Mohanty (Eds.) Sage 

Identities Handbook. London: Sage, 2016 и др. 

Но базисната основа за разгръщане на дисертацията са 

фундаменталните нормативни документи, измежду които: Конвенцията за 

правата на детето,1989; Международен пакт за граждански и политически 

права, 1966; Европейска конвенция за правата на човека, 1950; Харта на 

основните права на Европейски съюз, издадена 2000 г., ревизирана през 2007; 

Национална стратегияза интеграцията на лицата, получили международна 

закрила в Република България (2014-2020 г.), София, 2014; Закон за закрила на 

детето, 2000; Закон за убежището и бежанците, 2002; Деца бежанци. Права 

на детето, Изд. ВКБООН, София, 2006; Наръчник на Агенцията за бежанците 

при ООН за определяне на най-добрия интерес на детето, 2008 г.; За 

непридружените деца бежанци, търсещи или получили закрила, Доклад на 

Омбудсмана на Република България, София, 2016; Интеграция на бежанците в 

България, Изд.БСМБ, София, 2010. 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

БАЗОВА НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

РАЗГРЪЩАНЕТО И РАЗБИРАНЕТО НА 

ДИСЕРТАЦИОННАТА РАЗРАБОТКА 
 

1. Бежанец 

В международното право бежанците са хора, които: се намират извън 

своята родна страна или страната, в която живеят постоянно; имат основателен 

страх от преследване поради своята раса,вероизповедание, национална 

принадлежност, членство в социални или политически групи; не могат или не 

желаят да се възползват от закрилата на тази държава, или не искат да се върнат 

там, заради страх от преследване. Бежанците са част от по-широката група 

наразселените лица. Отличават се от икономическите мигранти по това, че 

вторите доброволно напускат своята страна по икономически причини. 

Разликата между бежанците и вътрешно разселените лица е, че вторите не 

преминават през международни граници. 
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Фигура №1 

Бежанец 

 
 

Фигура №2 

Мигрант 

 

 
Тези, които искат статут на бежанци, понякога са наричани политически 

бежанци. Казва се, че на тях им се предлага политическо убежище. Най-често 

молбите за убежище изтъкват политически и религиозни причини. 

 

1.1. Статут на бежанец, споредКонвенция за статута на бежанците 

(Женевска конвенция) от 1951 г. 

България е страна по тази Конвенция, която е ратифицирана със закон на 

Народното събрание от 22 април 1992 г. и допълнена със закон на Народното 

събрание от 1 април 1993 г. В сила е за Република България от 10 август 1993 г.  

Обн., ДВ, бр. 88 от 15 октомври 1993 г. Това е най-важният международен 

документ отразяващ статута на бежанците в световен мащаб. 

За целите на тази конвенция терминът „бежанец“ се прилага към всяко лице, 

което: е било считано за бежанец по силата на споразуменията от 12 май 1926 г. 

и 30 юни 1928 г. или по силата на конвенциите от 28 октомври 1933 г. и 10 

февруари 1938 г., на протокола от 14 септември 1939 г. или в резултат на 

събития, станали преди 1 януари 1951 г., и при основателни опасения от 

преследване по причина на раса, религия, националност, принадлежност към 

определена социална група или политически убеждения, се намира извън 

страната, чийто гражданин то е, и не може да се ползва от закрилата на тази 
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страна, или не желае да се ползва от такава закрила поради тези опасения; или, 

бидейки без гражданство и намирайки се извън страната на своето предишно 

обичайно местоживеене в резултат на подобни събития, не може да се завърне 

или, поради такива опасения, не желае да се завърне в нея. 

 

1.2. Статут на бежанец, според Закона за убежището и бежанците на 

Република България 
Този закон определя условията и реда за предоставяне на закрила на 

чужденци на територията на Република България, както и техните права и 

задължения. Закрилата, която Република България предоставя на чужденци, 

включва убежище, международна закрила и временна закрила. 

Според Закона за убежището и бежанците статут на бежанец в 

Република България се предоставя на чужденец, който поради основателни 

опасения от преследване, основани на раса, религия, националност, политическо 

мнение или принадлежност към определена социална група, се намира извън 

държавата си по произход и поради тези причини не може или не желае да се 

ползва от закрилата на тази държава или да се завърне в нея. За предоставянето 

на статут е без значение обстоятелството дали чужденецът принадлежи към тези 

раса, религия, националност, социална група, или изразява политическо мнение, 

които са в основата на преследването. Достатъчно е органът или организацията, 

осъществяваща преследването, да смята, че чужденецът има такава 

принадлежност. 

Чужденците, търсещи или получили закрила, които пребивават на 

територията на Република България, са длъжни да спазват и изпълняват 

Конституцията и законите. 

 

Фигура №3 

Права на получилите статут на бежанец в България 

 

 
 

2. Дете бежанец 

 

2.1. Дете бежанец според Конвенцията на ООН за правата на детето 
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Висшите интереси на детето са първостепенно съображение във всички 

действия, отнасящи се до децата, независимо дали са предприети от обществени 

или частни институции за социално подпомагане, от съдилищата, 

административните или законодателните органи. 

Държавите - страни по Конвенцията, признават, че всяко дете има присъщо 

право на живот. 

Дете, което е лишено временно или постоянно от неговата семейна среда 

или на което с оглед на неговите висши интереси не може да бъде разрешено да 

остане в тази среда, има право на специална закрила и помощ, оказвана от 

държавата. 

Държавите - страни по Конвенцията, се задължават да зачитат и да осигурят 

зачитане на приложимите за тях в случай на въоръжен конфликт норми на 

международното хуманитарно право, които се отнасят до децата. В 

съответствие със своите задължения, произтичащи от международното 

хуманитарно право за закрила на гражданското население в случай на въоръжен 

конфликт се  предприемат всички разумни мерки за осигуряване закрила и 

грижи за децата, които са засегнати от въоръжен конфликт. 

 

2.2. Дете бежанец според Дъблинския регламент 

За да се осигури пълното зачитане на принципа на целостта на семейството 

и на принципа на висшия интерес на детето, съществуването на връзка на 

зависимост между кандидат за международна закрила и негово дете, брат и 

сестра или родител, основаваща се на бременност или майчинство на лицето 

кандидат, на здравословно състояние или напреднала възраст, следва да се 

превърне в задължителен критерий за компетентност. Когато кандидатът е 

непридружен ненавършил пълнолетие, присъствието на член на неговото 

семейство или негов роднина, който може да се грижи за него, на територията 

на друга държава членка, следва също така да се превърне в задължителен 

критерий за компетентност. 

 

2.3. Дете бежанец според Закона за убежището и бежанците 

Децата бежанци се придвижват към България в компактните групи бежанци 

и мигранти пристигащи от различни страни. Те могат да се категоризират в две 

форми: придружени и непридружени. 

Придружени деца бежанци пристигат в страната ни заедно с пълните си 

или непълни семейства, с по-голям от тях брат, член на фамилията или 

общността, който е упълномощен от семейството да се грижи за детето. 

Непридружени деца бежанци са тези, които самостоятелно по своя воля и 

подтик са се включили в бежанско - мигрантския поток и ти в повечето случаи 

са изгубили семействата си във вълните на войната, като не знаят тяхното 

местоположение или тези семейства вече са загинали. 
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Фигура №4 

Придружено/непридружено дете бежанец 

 

 
 

 

2.4. Закрила на детето бежанец според Закона за закрила на детето 

Общите принципи на закрила на детето според Закона за закрила надетето са 

приложими в цялост и без изключение по отношение на децата, търсещи или 

получили международна закрила в Република България. Спазва се принципът за 

най-добрия интерес на детето, както и принципите за запазване на целостта на 

семейството, достъп до образование и опазване на здравето, които са 

приложими, както по отношение на децата търсещи, така и за получилите 

закрила.  

Освен нормалната ситуация на деца, придружени от своите родители, при 

търсещите или получили закрила деца често е налице ситуация, при която 

децата се озовават на територията на Република България сами и непридружени 

от своите родители. Законът определя дете в такава ситуация като 

непридружено дете, а именно – всеки малолетен или непълнолетен чужденец, 

който се намира на територията на Република България и не е придружен от 

свой родител или друго пълнолетно лице, което отговаря за него по силата на 

закон или обичай.  

В този смисъл, непридружените деца, търсещи или получили закрила, 

отговарят на дефиницията за деца в риск, тъй като са останали без родителска 

грижа и поради особената ситуация, в която се намират, за тях съществува 

опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, 

интелектуално и социално развитие, както и риск от отпадане от училище.  

 

2.5. Достъп до територия и процедура на децата, търсещи закрила 

Съгласно националната нормативна уредба, всеки чужденец може да поиска 

предоставяне на закрила в Република България. Това означава, че децата 

бежанци не са ограничени да заявят самостоятелно искане за закрила в 
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България, ако имат различни причини от тези на своите родители, или 

независимо присъствие на родителите им в Република България, когато са 

непридружени деца. 

Националното законодателство, обаче не предвижда изрично случаите, 

когато молбата за закрила може да бъде самостоятелно от детето, когато 

молбата трябва да бъде подадена задължително от представител или от 

имиграционен орган действащ в интерес на детето, така както изисква 

европейското законодателство. 

Доколкото това съставлява действие, независимо от волята на детето, но 

в негов интерес, необходимо е в ЗУБ тази възможност да бъде уредена изрично 

в най-кратки срокове с оглед изпълнението на принципа за защита на най-

добрия интерес на детето. 

 

2.6. Права на децата в производството по оценка на молбата за закрила 

Водещ и задължителен принцип при всяко едно решение на 

административния орган по отношение на децата следва да е преценката на 

висшия интерес на детето като водещ и задължителен принцип. В 

българското законодателство този принцип е познат като принцип за най-добрия 

интерес на детето.  

Някои от основните процедурни права на децата, търсещи закрила са: 

1.Право на временно пребиваване на територията по време на производството;  

2.Правни гаранции против задържане; 3.Особени правила за оценка на молбата 

за закрила; 4.Установяване на възраст при непридружени деца 5.Право на 

съдействие от други лица в производството  

 

3. Бежанска криза 

Европейската бежанска криза след 2013 г. възниква поради многократното 

увеличение на потока от бежанци и икономически мигранти в Европа 

(устремили се към богатите страни от Шенгенската зона в Европейския съюз), 

идващи от страните главно в Близкия изток, Африка и Южна Азия, и от 

неготовността на ЕС да ги приеме и разпредели. Към тези проблеми се добавят 

и настроенията, които това преселение се очаква да предизвика или вече 

предизвиква сред европейските общества, политическите партии в тях и 

властите. 

 

4. Бежански вълни в България 

От началото на Третата Българска държава в България са регистрирани 5 

бежански вълни на българи към отечеството им: 

 

Първа бежанска вълна (1878-1879 г.) 

Първият приток от български бежанци пристига в страната през 1878-1879 г. 

след изтеглянето на руските войски от южните български земи и потушаването 

на Кресненско-Разложкото въстание 1878-1879 г. Бежанците тогава са над 15 

000 души. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Втора бежанска вълна (края на 19-ти началото на 20-ти век) 

Извършеното през 1885 г. Съединение на Източна Румелия с Княжество 

България става повод за рязка промяна в отношението на османското 

правителство към многобройното българско население, живеещо в Източна 

Тракия. До избухването на Балканската война през 1912-1913 г. броят на 

бежанското население в България възлиза на около 120 000 души. 

 

Трета бежанска вълна (1913-1923)   

Нов, още по-голям приток от български бежанци идва от територията на 

съседните балкански страни след военния погром на България в 

Междусъюзническата война от 1913 г. и Първата световна война от 1914-1918 г.  

 

Четвърта бежанска вълна след 1919 г. 

На 27 ноември 1919 г. между България и победителите от Първата световна 

война е подписан Ньойският мирен договор. Отнети са ни Западна Тракия, 

Струмишко, Босилеград, Цариброд, села в Кулско, потвърдено е предаването на 

Южна Добруджа на Румъния. Нови 120 000 бежанци прииждат от Румъния в 

България.  

 

Пета бежанска вълна (1940 г.) 

Последната значителна вълна от бежанци пристига в България след 

връщането на Южна Добруджа през 1940 г. По силата на последвалия 

Крайовски договор 1940 г. през есента от Северна Добруджа са изселени 

принудително около 70 000 души българи.  

Освен тези четири вълни на българи към България историята ни помни и 

следните бежански вълни на чужденци към страната ни: 

 

Арменска бежанска вълна след 1986 г. 

Тя е след голямото клане на арменци в големите градове на Турция – 

Истанбул, Одрин и Родосто. Между 15 000 и 20 000 арменци, сред тях и много 

деца, търсят убежище в България.  

 

Руска, белогвардейска вълна към България след 1917 г. 

След болшевишката революция в Русия от 1917 г.около 120 000 

белогвардейци пристигат в България, като 20 000 от тях са военни, а 100 000 – 

цивилни.  

 

Гръцка бежанска вълна  след 1949 

След края на Гръцката гражданска война от 1946-1949 г. от Гърция бягат 

много хора с леви убеждения и комунисти. Комунистическите партии от 

Източна Европа си ги „разпределят“ и в България, съгласно това разпределение 

остават 25 000 души.  

 

Афганистанска бежанска вълна след 1979 г. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/1912
https://bg.wikipedia.org/wiki/1913
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Хиляди афганистанци са принудени да напуснат страната си след 

нахлуването на съветските войски в Афганистан на 27 декември 1979 година и 

активизирането на военните действия на муджахидините ("борци за вярата"). 

Бежанците се насочват към съседните страни Иран и Пакистан, а оттам за 

Западна Европа и САЩ. 

 

Съвременна бежанска вълна след 2013 

След началото на протестите в Сирия срещу управлението на президента 

Башар ал Асад през март 2011 г. и извършеното на 21 август 2013 г. от 

правителствените сили в Сирия нападение в предградие на Дамаск с над 1 000 

загинали и при което според проопозиционните сирийски групи е използван 

отровен газ, хиляди сирийци напускат страната си, търсейки убежище в съседни 

страни. Само от началото на 2013 г. до края на август в България има 1 500 

бежанци от Сирия. 

Но, за съжаление, България е причина за една от най-сериозните бежански 

вълни по посока Република Турция почти към края на ХХ век.   Става дума за 

бежанската вълна на българските турци предизвикана от т.нар. 

„Възродителен процес“, при който страната е напусната от близо 340 000. 

души (трябва да се отбележи, че според  различни автори тази цифра варира от 

310 000 до 370 000. д.).  

 

Фигура №5 

Съвременна бежанска вълна към България 2013г. - 2017г. 
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ВТОРА ГЛАВА 

ПРОЦЕСЪТ НА СОЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
 

1. Идентичност и идентификация 

Идентичносттае общтермин, използван всоциалните науки, за да се опише 

индивидуалното разбиране на човек за себе си като отделна същност.  

Идентичноста подхранва чувството на индивида за собствена цялостност  

 

Фигура №6 

Идентичността се съпоставя с индивидуалността на човека 

 
 

В дисертацията са цитирани определенията на някои автори, всеки от 

които подхожда към идентичността от свой различен ъгъл, например на: 

Ч.Тейлър, Е. Айсин и П. Ууд, А. Смит, П.Макариев. 

Идентичността се разбира най-общо като някакво състояние на 

самоотъждествяване, а идентификацията – като съвкупност от процеси и 

механизми, които водят до това състояние.  

 

Фигура №7 

Идентичност и идентификация 

 
 

1.1. Концепция за идентичността на Ерик Ериксън 

В средата на ХХ в. най-известният труд, който дефинира понятието 

идентичност в САЩ, е този на Ерик Ериксън“Идентичност: младост и 

криза”, в който авторът определя понятието като „процес, „намиращ се в 

центъра на самия индивид, а също и в центъра на неговата обществена култура“. 

Но идеята за психическо съдържание, подобно на това, което се включва в 

идентичността се открива още в трудовете на Зигмунд Фройд. Понятието 
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„идентификация” се появява за първи път в книгата му „Тълкуване на 

сънищата” и според нео означава несъзнателен процес, благодарение на който 

индивидът мисли, чувства или действа като друг човек”. Той счита, че 

идентификацията е механизъм за усвояване от детето на образци на поведение 

на възрастните. 

 

1.2. Други концепции за идентичността 

В основата на теориите за идентичността стоят още и концепциите на 

когнитивната социална психология на Анри Ташфел, на Джордж Търнър, на 

социолозите Антъни Смит, Бенедикт Андерсън, Ърнест Гелнъри др. 

Например, в своята разработка „Националната идентичност“ (1991) 

Антъни Смит прави обстойно изследване на националната идентичност в 

контекста на другите идентичности, разполагайки наблюденията си на широка 

историческа основа. Той говори за индивидуална и колективна идентичност. А 

Н. Tашфел и неговите последователи отделят и описват социалните аспекти на 

идентичността, различавайки ги от личностните аспекти на идентичността. 

Разгръща се широка дискусия за тяхното съотношение и взаимовръзка. 

Социалната идентичност представлява една от няколкото най-общи теоретично 

изведени категории, чрез които може да бъде систематизирано съдържанието на 

себепознанието. 

 

1.3. Основни личностни ориентации на идентичността 

Разграничават се четири основни ориентации на Его идентичността: 

 

Фигура №8 

Основни ориентации на Его идентичността 

 
 

Размита идентичност – Тя е характерна за ранната и подрастващата 

възраст, тъй като се приема за най-простия статус на личността. Детето не 

приема някакви ясни убеждения иценности, не преживява определенакриза. 

Преждевременна идентичност – Такъв тип идентичност се сформира под 

натиска на родителите. Децата, притежаващи този тип идентичност не могат да 

вземат самостоятелни решения и обикновено стават последователи на един от 

родителите, приемат неговите идеи и защитават неговата ценностна идеология, 

без да достигат до самостоятелност.  

Мораторий – В този период настъпва нормативния кризис. Детето още не е 

направило своя избор и продължава да търси идентичността си. Изследва 
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различни варианти във времето като се надява да открие своето място. Децата с 

тази ориентация се характеризират с непостоянност, обезпокоеност и 

неудовлетвореност. 

Зряла идентичност– Детето е преживяло своя кризис и е достигнало до 

избор. Тази ориентация дава чувство за вътрешен мир. Всички цели и 

перспективи са реалистични. Детето започва да се приема такова, каквото е. 

Новите избори, свързани със самоактуализацията често крият тревоги относно 

бъдещето на този избор – дали е осъществим, достижим. 

 

1.4. Множествени идентичности 

Идеята за множествените идентичности се налага логично от 

различните роли в живота на всеки човек – семейни, полови, пространствени, 

професионални, религиозни и етнически. Фундаментална е половата 

принадлежност, но именно поради своята универсалност тя не се оказва 

достатъчно сплотяваща около своята колективна идентичност.  

 

Фигура №9 

Множествена идентичност 

 
 

Локалната идентичност е продукт на емоционалните връзки с родното 

място, а регионалната се отнася до по-широки територии, с които отделните 

индивиди могат да свържат своя родов произход. Обединяването на групи по 

социален признак е по-устойчив модел.  

 

Фигура №10 

Локална идентичност 
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В изследването си от 2010г. върху идентичността на младите хора от 

България и Чехия Зорница Ганева твърди, че когато социалните Аз-ове на 

личността са многобройни и хармонично свързани по между си, тя 

функционира по-успешно. Като разновидности на социалната идентичност 

биват разглеждани от някои автори, напр. Таня Неделчева, етническата, 

националната и културната идентичност. Съществува и професионална 

идентичност, при нея като обединителен признак се явяват професиите на 

хората.  

Друг вид идентичност според Антъни Смит е религиозната идентичност. 

Тя обхваща надкласови групи и обединяващата основа при тях са общите 

символи и ритуали, чрез които членовете се идентифицират.  Основният му 

принос изследването на националната идентичност е обвързването на 

етническата идентичност с появата на нациите около така наречените от него 

„етнически ядра“. Той прави разлика между понятията „етническа група“ и 

„етническа общност“. Етническата група представлява населението, което 

образува отделно културно и историческо формирование без оформено 

самосъзнание, а само със смътното усещане, че е колектив, докато етническата 

общност има шест атрибута, които я правят разпознаваема: колективно 

собствено име; мит за общи прадеди; споделени исторически спомени; 

отличителни елементи на обща култура; обвързаност с „отечество“; чувство за 

солидарност на населението.  

Според Николай Аретов е уместно да се говори за мрежа от 

идентичности, в която индивидът функционира. Тази мрежа от идентичности 

съдържа различните аспекти на неговата множествена идентичност.  

 

Фигура №11 

Мрежа от идентичности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обстойно изследване на теориите за европейската идентичност прави Пенка 

Христова, която разглежда и идеите на Херман и Бревер за вгнездените 

идентичности (nestedidentities). Това е трактовка за идентичността като 

концентрични кръгове, като най-вътрешният кръг е регионалната идентичност, 

следва националната и най-накрая наднационалната (европейската).   
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Фигура №12 

Вгнездени идентичности 

 
 

1.5. Колективна идентичност 

Темата за колективната идентичност е традиционно предпочитана в 

съвременните публични дебати. По думите на Богдан Богданов,  обществото е 

„усилвател за човешкия индивид, защото се изразява в отворено свързване на 

човешки индивиди, в мрежа от хоризонтални и вертикални връзки на 

ненаблюдаеми по-обемисти цялости и в надстрояващи се над биологичната 

среда допълнителни среди, които наричаме култура, която също е двойна – 

състои се от предметна, но и от понятийна мрежа, изплетена от идеи, ценности и 

символи.“  

 

1.6. Индивидуална и групова идентичност 

Индивидуалната идентичност е осъзнатата тъждественост на човешкия 

индивид със самия себе си във времето, т. е. независимо от промените, които 

настъпват с него и независимо от промените, които настъпват в заобикалящата 

го среда. В така предложеното определение се съдържат два аспекта. На първо 

мястопонятието за индивидуална идентичност се основава на свойството на 

човека да съзнава, че е същият (че е тъждествен на себе си) във всички моменти 

на своя съзнателен живот (на своя живот като личност). В този смисъл 

психологът Ерик Ериксън (1902 – 1994 г.) въвежда понятието Его-идентичност, 

под което разбира цялостност и непрекъснатостна нашето Аз . 

Сред характеристиките, определящи индивидуалността на даден човек, има 

такива, които съвпадат с характеристики, отнасящи се до индивидуалността на 

други (но не на всичките други). Въз основа на тази общност на 

характеристиките, хората могат да бъдат разглеждани като обединени в групи. 

Това води до понятието за груповата идентичност :  

 

Видове групови идентичности: 

Полова идентичност.Трябва да се има предвид, че наред с 

преобладаващото деление на мъже и жени, имащи групова идентичност, 

основаваща се на техните външни физически белези, съществуват и групи с 
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ясно изразена хомосексуална идентичност, състоящи се от индивиди с различна 

сексуална ориентация.  

Локална идентичност и регионална  идентичност. Локалната 

идентичностпо правило е продукт на емоционалните връзки с родното място и 

произтичащата от това споделена принадлежност към една група с тези, които 

също са се родили там. 

Професионална идентичност, изразяваща се в съзнанието за 

принадлежност към група, на основата на обща професия – например лекари, 

учители, музиканти, художници, артисти, журналисти, военни, полицаи, 

физици, химици, математици и т. н. 

Религиозна идентичност.Тези, които изповядват една и съща религия 

споделят обща религиозна идентичност.  

Расова идентичност.  Широко е разбирането за раса като термин, чрез 

който се обозначава група от хора, отличаващи се с устойчиви физически 

характеристики, които се предават по наследство като цвят на кожата, форма на 

черепа, форма на очите, строеж на косъма и т.н. Наред с това  „биологическо” 

разбиране, „раса” се употребява и в по-широк смисъл, като понятие от 

социологията, отнасящо се до група хора с общи интереси, обичаи и 

характеристики (на основата евентуално на общ произход).   

Етническа идентичност. Следвайки Антъни Смит, ще разграничаваме 

„етническа група” от „етническа общност”. Според Смит етническата група 

представлява „население, което поне според някои външни наблюдатели 

образува отделно културно и историческо образование”.   

Национална идентичност. Налице е многообразие от подходи по тази 

тема, но   два са основни измежду тях: Първият обвързва съдържанието на 

термина „нация” с етническата идентичност - нацията се разбира в смисъл на 

етническа общност (или според използваната на френски терминология - ethnie). 

В този случай се използва още терминът „етнонация”. При втория подход 

нацията се разглежда като „гражданска нация” или иначе казано – нацията, това 

са гражданите на съответната държава. 

 

1.7. Защитата на индивидуалната и груповите идентичности като човешко 

право 
В съвременната концепция за правата на човека защитата на идентичността 

(както индивидуална, така и групова)  може да бъде извлечена от  принципа на 

зачитането на достойнството на всяко човешко същество. Днес е общоприето, 

че спазването на правата на човека произтича от необходимостта да се осигури 

на всеки както  свободно, така и достойно съществуване Този принцип се 

утвърждава като основополагащ след Втората световна война. В Устава на 

ООН (1945), както и във Всеобщата декларация за правата на човека (1948) на 

първо място е изведено„признаването на достойнството, присъщо на всички 

членове на човешкия род”. Нека да добавим, че в Декларацията се 

провъзгласява: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и 

права.” В Хартата на основните права на Европейския съюз (2000/2007), която 

според Лисабонския договор (2007) е част от правото на Съюза, тези идеи са 
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доразвити. Още в Член 1 на Хартата се гарантира„ненакърнимостта на 

човешкото достойнство”. 

Важен аспект на защитата на индивидуалната идентичност е правото на 

свобода на мисълта, съвестта и религията, което е гарантирано във Всеобщата 

декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и 

политически права (1966) и Европейската конвенция за правата на човека 

(1950).   

 

2. Социална идентификация 

 

2.1. Съотнасяне на понятията „социална идентичност“ и „социална 

идентификация“ 

Ерик Ериксън различава три нива на идентичност: 1.индивидна; 

2.личностна;  3.социална. 

На индивидно ниво идентификацията се разбира като резултат от 

осъзнаване на човека на собствената си временна протяженост, т.е. представата 

за себе си като неизменна даденост, човек с един или друг физически облик, 

наклонности имащи отношение както към миналото, така и към устремилото се 

бъдеще. 

Личностната идентичност по негово мнение, представлява усещането на 

човека за собствена неповторимост, уникалност на своя жизнен опит което му 

дава известнватъждественост за себе си.  

Социалнат а идентичност Е. Ериксън определя като „личностен 

конструкт, който отразява вътрешната солидарност на човека със социалните и 

груповите идеали и стандарти, които подпомагат процеса на Аз – 

категоризацията”.  

 

Фигура №13 

Нива на идентичност според Е. Ериксън 

 

 
 

Социалната идентичност следва да се отличава от друг феномен – 

социалната идентификация. Именно поради тази воя терминологична 

близост следва да се направи ясно разграничение между тях. 
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Както пише М.В. Заковоротная социалната идентичност включва в себе си 

различни аспекти, а социалната идентификация – описание на тези аспекти. 

Идентичността е резултат, защита и отстояване на себе си, а идентификацията е 

приспособяване, процес на постоянен избор, приемане на норми, традиции и 

установки. Поради това процесът на социална идентификация е предшестван от 

процеса на осмислена социална идентичност. 

С други думи социалната идентификация и социалната идентичност се 

съотнасят помежду си като процес и резултат от този процес. 

По мнение на автора на дисертацията социалната идентификация е 

един от механизмите за социализация, посредством която се усвояват 

определени норми на поведение, ценности и т.н., с тези социални групи или 

индивиди, с които личността се идентифицира. 
 

2.2. Съвременни теории за социалната идентификация 

2.2.1. Социалната идентификация от гледна точка на символния 

интеракционизъм 

За родоначалник на проблема със социалната идентичност и социалната 

идентификация се смята Уилям Джеймс. Той показва, че човек мисли за себе 

си в две плоскости: в личностен аспект, което създава личната 

самотъждественост и в социален аспект, където се формират многообразие от 

социалния Аз на индивида. 

У. Джеймс редставя съставните части на личността, които се  разделят 

на три части: 1. Физически личност; 2.Социална личност; 3.Духовна личност. 

 

 

Фигура № 14 

Съставни части на личносттасоциална идентификация 

 
 

Физическа личност. Телесната организация представлява съществен 

компонент на физическа личност. След нея следва облеклото. След това най-

близката част е семейството – плът от нашата плът и кръв от нашата кръв. След 

това следва домът на човека, домашното огнище. Всички хора имат 
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несъзнателното желание да охраняват телата си и дрехите си, да пазят 

семействата си и да подобряват домашната си среда. 

Социална  личност. Признаването на човек от други хора води до 

обществена личност. Човек обича да присъства в обществото и да произвежда 

приятно впечатление. Трудно може да се измисли по-голямо наказание човек да 

бъде в общество, където не му обръщат внимание. На практика човек има 

толкова социални личности, колкото има мнения за него у хора, на чието 

мнение той държи. Така на практика се получава деление на човека на няколко 

личности – ако човек се представя пред различни хора по различен начин. 

Духовната личност. Под нея се разбира пълно обединение на съзнанието с 

духовните способности и свойства. Това обединение може във всяка минута за 

стане обект на човешкото мислене и емоциите. То се отнася до най-съкровеното 

ядро на личността – Аз-ът. 

Джордж Мийд и Чарлз Кули не използват термина „идентичност“, а 

термина „self” – което в буквален превод може да се обозначи като „самост“. По 

своето съдържание обаче това е близо до идентичност. 

Джордж Мийд акцентира вниманието си върху социалните условия, 

необходими за формиране на самостта. Той пише.: „За развитие от индивида на 

самост…не е достатъчно просто да се приемат установки от други човешки 

индивиди по отношение на него и вътречовешкия социален процес вкарвайки го 

в своето индивидуално съзнание…Той е длъжен… да приеме установки по 

отношение на различни фази или аспекти на общата социална действителност, в 

която членовете на социалната група са въвлечени.По такъв начин Д. Мийд 

въвежда един от първите идеята, че социалната идентичност на индивида се 

формира по пътя на социализацията, под влияние на груповите установки, 

ценности и стереотипи. 

Чарлз Кули разработва своя концепция за социална идентификация 

обозначавайки я като „огледално Аз“. Съгласно тази концепция „…социалното 

отношение приема форма на определен мислим образ като самостта на човека, 

т.е. всяка присвоима идея се появава в някакво отделно съзнание и 

самоусещането на човека се определя като самоусещане на неговата самост, 

приписвайки това на друго съзнание. Социална самост от такъв род може да се 

нарече отразена или огледална самост.“ 

 

2.2.2. Социалната идентификация в перспективата на социалното 

конструиране на реалността 

Тази теория се свързва с Питър Бъргър и Томас Лукман и тяхното 

съчинение „Социално конструиране на реалността“.Според тях социалният 

свят се отразява обективно в човешките възприятия, но той не придобива 

онтологически статус, независим от човешката дейност, в процеса на която той 

се създаваСамият човек, П. Бъргър и т. Лукман го разглеждат като конструкт. 

По тяхно мнение човешката природа съществува в смисъла на 

антропологически констант, определящ границите на човешките социокултурни 

образувания. Според тях „може да се каже, че човек конструира собствената си 

природа или казано по друг начин – човек конструира сам себе си“. Така човек 
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създава собствената си идентичност сам, с помощта на обществото, по пътя на 

социализацията . 

 

Фигура №15 

Личност и социален свят 

 
 

По такъв начин П. Бъргър и Т. Лукман убедително показват, че 

идентичността се формира чрез социални процеси, а това означава, че тя  може 

да бъде променена и трансформирана, чрез същите тези процеси. Но от друга 

страна идентичността чрез социалната структура се модифицира, закрепяйки 

определени установки. 

 

3. Въпросът за самоидентификацията 

Под самоидентификация се разбира процеса на създаване у човека представа 

за себе си, своето място в света, отношение с групата / групите, към които 

принадлежи, отъждествяване с определена нация или стереотипни образи 

(например: аз съм жена; аз съм бежанец; аз съм дете). 

Разбирането на собствената личност, мотиви и подбуди е ключ към 

решаването на много проблеми. Само познавайки себе си човек може да 

определи своите потребности и желания. Крайно желателно е човек да се научи: 

да познава своите чувства, мотиви и мисли; да анализиа своя опит и постъпки, 

да прави изводи; да набелязва цели, които да способстват за развитието на 

личния му духовен ръст. 

 

4. Необходимост от социална идентификация  

на бежанците в България 

За представителите на институциите от приемащата страна – Република 

България е от особена важност да вникнат в същността на всеки бежанец или 

мигрант, за да могат да го определят и предприемат мерки по предоставянето 

или не предоставянето на закрила в страната ни. В повечето случаи става въпрос 

за мрежа от идентичности, в която бежанецът функционира. Тази мрежа от 
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идентичности съдържа различните аспекти на неговата множествена 

идентичност, описана по-напред. Това е честа ситуация при малцинствените 

групи, които могат едновременно да бъдат подлагани на натиска на 

приобщаването, а в същото време да бъдат насърчавани да демонстрират 

различието си. 

Процесът на интеграция на бежанците е сложен и продължителен. Той 

включва редица взаимосвързани законови, икономически, културни и социални 

измерения като всички те са важни за постигане на социално и културно 

включване и независим живот за потърсилите закрила в страната ни лица. Но 

първата стъпка към тази интеграция е своевременната социална 

идентификация на пристигналите с бежанската вълна уязвими лица и 

колкото по-точна е тя, толкова по целесъобразни мерки могат да се вземат за 

социалното им включване в българското общество. 

 

 

ТРЕТА ГЛАВА 

СОЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ДЕЦАТА 

БЕЖАНЦИ В БЪЛГАРИЯ. 

Емпирично изследване. 
 

1. Същност на емпиричното изследване 

Всяко емпирично изследване е насочено към постигане на определени 

научни резултати, създаване на нови знания или разширяване и обогатяване на 

съществуващите знания в определена научна област. Такова е и емпиричното 

изследване, проведено от автора но дшсертацията, което цели да се откроят 

черти на социалната идентификация на бежанците в България. 

Това емпирично изследване, проведено за целите на докторската 

дисертация е трипластово тъй като са използвани три изследователски 

метода: 

 Нестандартизирано интервю със служители в системата за работа с 

бежанци;  

 Експертна оценка на специалисти от системата за работа с бежанци;  

 Анализ на документи – свързани със закрилата на бежанци и най-вече на 

деца бежанци имащи отношение към тяхната интеграция в приемащото ги 

общество. 

Събирането на емпиричен материал за това емпирично изследване протече 

съобразно използваните методи в следните фази: 

1. Анализът на документи свързани със закрилата на бежанци и на деца 

бежанци имащи отношение към тяхната интеграция в приемащото ги общество 

се осъществи в периода 01.01.2014 – 30.06.2017 г. 

2. Интервютата и експертните оценки са осъществени в периода 

28.06.2017 г. – 30.06.2017 г., включително, в следните национални и 

международни институции имащи отношение към закрила на бежанците, 

включително и на децата бежанци в България: 
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 ВКБООН – Върховен комисариат за бежанците към ООН; 

 МОМ - Международна организация по миграция – бюро в България; 

 БСБМ – Български съвет за бежанци и мигранти; 

 ДАБ – Държавна агенция за бежанците; 

 ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето; 

 УНИЦЕФ -Детски фонд на ООН (на англ. ез.: UnitedNationsChildren'sFund, 

UNICEF); 

 РБМ - Регионално бюро по миграция; 

 РИЦ - Регистрационно – интеграционен център; 

 ОЗД - Отдели за закрила на детето – 3 

Проведените интервюта и експертни оценки предполагат общуване с 

респонденти,  чрез които изследователят търси отговорите на своите въпроси 

опосредствано.  

Цялостното представяне на емпиричното изследване в рамките на 

дисертационната разработка „Социална идентификация на децата бежанци в 

България“ е поставено в периода 01.09.2017 – 03.09.2017 

 

2. Социална идентификация на децата бежанци в България. 

Нестандартизирано интервю. 

Според българският социолог Стоян Михайлов:„Интервюто е широко 

използван конкретен метод на регистрация при ЕСИ. Това е целенасочен 

разговор на анкетьора с изследваното лице по предварително формулирани 

въпроси. Източникът на информация е самосъзнанието на лицето и елементи от 

поведението му по време на интервюто. Изисква висока професионална 

подготовка на интервюера“. 

Интервюто може да бъде следните видове: 

 Свободно (нестандартизирано) – Когато предварително, в свободна форма 

са определени въпросите по които ще се набира информация, но без строга 

формулировка и без предварително определен ред на задаване. Тук преди 

всичко е определена темата на изследването, която се разработва свободно, 

като се вземат предвид и спонтанно възникналите въпроси и проблеми в 

хода на самото интервю. Използват се само открити въпроси. Отговорите се 

записват колкото може по-пълно и с изразните средства и думи на 

изследваното лице; 

 Полусвободно (полустандартизирано) – Когато интервюерът трябва да 

получи отговори на предварително формулирани открити въпроси, без да 

излиза извън техните рамки и следвайки определен ред на задаване на 

въпросите;  

 Стандартно(стандартизирано) интервю – То предполага не само 

предварително формулиране на въпросите и отговорите – служи си със 

закрити въпроси при определена последователност на задаването им. 

С оглед спецификата на емпиричното изследване като изследователски 

метод бе избрано нестандартизираното интервю. То е насочено към 

събиране на данни от различни институции относно социалната 

идентификация на децата бежанци в България. 
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Според изискванията за провеждане на този тип интервю бе избрано място и 

време на предварително уведомените респонденти в кое време и на кое място да 

бъде проведено нестандартизираното интервю, като 100%  от респондентите 

пожелаха това да стане на служебните им места, във време, което те сами 

определиха и бе удобно за тях. 

По-надолу  е отразен броя на респондентите по институции: 

 

 

Институция Респонденти 

ВКБООН – Върховен комисариат за бежанците към 

ООН 

1 

МОМ - Международна организация по миграция – 

бюро в България 

3 

БСБМ – Български съвет за бежанци и мигранти 1 

ДАБ – Държавна агенция за бежанците 1 

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето 2 

УНИЦЕФ -Детски фонд на ООН (на английски: 

UnitedNationsChildren'sFund, UNICEF) 

1 

РБМ - Регионално бюро по миграция 1 

РИЦ - Регистрационно – интеграционен център 1 

ОЗД - Отдели за закрила на детето - 3 3 

ОБЩО 14 

 

За изследване мнението на респондентите относно социалната 

идентификация на децата бежанци бе разработен въпросник съдържащ 13 

отворени въпроса, чрез който се реализира нестандартизираното интервю. 

Обобщените отговори на респондентите се представят в следващите 

подпараграфи на тази част от дисертацията. 
 

2.1.Общ принцип на най-добър интерес на детето и приложимостта му в 

случай на непридружено дете чужденец. 
Респондентите смятат, че правата на детето и понятието най-добър интерес 

се разглеждат от Конвенцията на ООНза правата на детето.  

Наред с Конвенцията на ООН за правата на детето следва да се 

отбележи, че съгласно чл. 24 от Хартата на основните права на Европейския 

Съюз [123] децата имат право на закрила и на грижа, необходими за тяхното 

благосъстояние, и че при всички действия, които се предприемат от 

публичните власти или частни институции по отношение на децата, най-

добрият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение. 

Респондентите смятат, че най-добрият интерес, разбиран в най-широкия му 

смисъл, означава да се осигури добруването на детето. Както и че спрямо него 

винаги ще бъде гарантиран подход като към дете, независимо от възможните 

различия, свързани с произход, език, националност, социален статус и други. 
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Когато се касае за непридружени деца чужденци, държавните органи са 

изправени пред необходимостта да оценят най-добрия интерес на детето както 

от гледна точка на дългосрочното разрешаване на проблемите, свързани с 

неговия статут и представителство, така и с осигуряване на краткосрочна и/или 

дългосрочна грижа. 

Всички респонденти изразяват мнение, че паралелно с това зачитането на 

най-добрия интерес на детето изисква безусловно зачитане на неговите 

фундаментални права и гарантиране на тяхното спазване.  

Респондентите сочат, че на национално ниво зачитането на най-добрия 

интерес на детето е прогласено в Закона за закрила на детето. Съгласно 

Допълнителните разпоредби на този закон за най-добрият интерес на детето се 

определя при преценка на: а)желанията и чувствата на детето; б)физическите, 

психическите и емоционалните потребности на детето; в)възрастта, пола, 

миналото и други характеристики на детето; г)опасността или вредата, която е 

причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена;д)способността 

на родителите да се грижат за детето; е) последиците, които ще настъпят за 

детето при промяна на обстоятелствата;ж)други обстоятелства, имащи 

отношение към детето. 

 

2.2.Социална идентификация на непридружено дете бежанец 

Съгласно националното и международно законодателство, на 

непридруженото или разделеното от семейството си дете, за което се счита, че е 

изложено на риск, трябва преди всичко да бъде предоставен достъп до 

процедури, установени с цел да бъде оценен най-добрият му интерес. 

Способността да се предостави такава закрила и грижа зависи от бързото 

насочване и определянето на тези потребности от службите за закрила на детето 

и от предоставяне на достъп на детето до услуги и грижи, които кореспондират 

с неговите потребности. 

Според Закона за убежището и бежанците чужденец, който е влязъл не по 

законоустановения ред в Република България, за да поиска закрила, 

пристигайки направо от територия, където са били застрашени животът и свобо-

дата му, е длъжен да се представи незабавно на компетентните органи и да 

посочи уважителни причини за незаконното си влизане или пребиваване на 

територията на страната. С влизането на територията на страната и заявяване на 

търсената закрила чужденецът придобива права и за него възникват задължения 

по общия ред 

Приетото изменение на Закона за чужденците в Република България по 

отношение на чл.44 чрез добавяне на нова ал.13 дава възможност за настаняване 

на деца в специализирани звена на домове за временно настаняване, като дори 

да е налице само предположение, че се касае за дете, то следва настаняването да 

се извърши в отделно помещение. Срокът на това настаняване е 30-дневен и 

покрива период на идентификация и установяване на самоличност.  

Специалните норми, правила и принципи за закрила на детето, приложени 

към този проблем, водят до необходимостта от наличие на специални знания у 

лицата, осъществяващи първия контакт с деца чужденци, прекосяващи 

държавната граница,з а които поради липса на документи или други причини 
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възниква съмнение, че вероятно са непридружени деца. Необходими са и 

специални правила за действие в такава ситуация. Прегледът на националното 

законодателство показва, че и двете не са налични. 

Ако детето е идентифицирано като непридружено, но то не търси закрила, 

спрямо Закона за убежището и бежанците остава неприложима. Ако 

съобразим предложеното изменение на чл.44 Закона за чужденците в 

Република България чрез допълването му с нова ал. 13, описана по-горе, то 

тогава всички непридружени деца ще се окажат в положение на 

непредставлявани и без лице, което да волеизявява валидно заедно с тях или 

вместо тях.  

 

2.3. Идентификация на правото на детето да бъде изслушано и чуто 

Изслушване на детето на етапа на неговото идентифициране като 

непридружено става съгласно Закона за закрила на детето - всяко дете 

задължително се изслушва, ако е навършило 10 г. Ако не е навършило 10 г., 

също съгласно този закон то може да бъде изслушано, ако това няма да навреди 

на интересите му. Тази разпоредба кореспондира с Конвенцията на ООН за 

правата на детето. При преминаване на държавната граница от което и да е 

дете, независимо дали то е придружено или не, то трябва да бъде изслушано, 

особено ако се касае за дете, търсещо закрила или за което се предполага, че 

може би търси международна закрила. Независимо от наличието или липсата на 

пълнолетно лице, което го придружава, още в момента в който детето стане 

участник в административна процедура, на него следва да му е предоставена 

горната възможност заедно с всички условия за изпълнението й. Това означава, 

че следва да е осигурен преводач на детето, при това не само на етапа на 

изслушването, а и на един по-ранен етап, в който на детето следва да бъде 

предоставена предварителна информация относно същността на процедурата, 

която да му помогне да формира мнението си, както и информация за 

последиците от процедурата. Тази информация, освен на езика, който говори 

детето, трябва да му бъде предоставена по начин, съответстващ на неговата 

възраст и зрялост, в подходяща обстановка и в присъствието на социален 

работник от Дирекция „Социално подпомагане“, а при необходимост - и на друг 

специалист. 

 

2.4. Социална идентификация на потребностите от грижа 

Принципът на съблюдаване на най-добрия интерес на детето и осигуряване 

на благосъстоянието му на този етап намира израз най-вече в идентифициране 

на потребността от грижа. 

В Наредба №1з-1201 от 1.06.2010 г. за реда за временно настаняване на 

чужденци за организацията и дейността на специалните домове за временно 

настаняване на чужденци се предвижда медицински преглед, както и при 

необходимост грижа за хигиената. Това по принцип е добра разпоредба от 

гледна точка на идентифициране на някои нужди на децата. Но както беше 

споменато, настаняване на непридружени деца в подобни домове не може да 
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има. Остава неразрешен въпросът за реда за установяване на техните 

непосредствени нужди от грижа.  

 

2.5. Идентифициране на празноти в законодателство и предложения за 

допълнения и изменения 

За изпълнение на позитивните задължения на държавата ни по отношение 

защита на правата на децата и осигуряване на най-добрия интерес на всяко дете 

е наложително създаването на набор от правила, които да подпомагат 

идентифицирането на непридруженото дете бежанец, неговото 

изслушване, закрила и грижа за непосредствените му потребности още в най-

първоначалния момент на контакта му с националните служби. Тези правила би 

следвало да гарантират ефикасно взаимодействие на гранична полиция и 

Отделите „Закрила на детето" към съответните дирекции за социално 

подпомагане и взаимодействие с външни експерти.  

 

2.6. Социална идентификация по националности на децата бежанци   

Тук е мястото веднага да се посочи, че социалната идентификация, на децата 

бежанци е напълно обусловена от преводите, които се правят при 

съприкосновението им с българските служби. Според документ на ВКБООН 

като основен проблем в контекста на международната закрила системно се 

отбелязва липсата на качествени преводачески услуги не само от рядко срещани 

езици като дари и пущу, но също и от арабски,  и др. 

Дяловете на децата бежанци в Българя, според страната по произход 

изглеждат по следния начин: 

 

Фигура №16 

Деца бежанци според страната на произход 
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От фигурата е видно, че най-голям дял от децата бежанци по произход са от 

Афганистан, следвани от Ирак и Сирия. Това е водещата тройка. Прави 

впечатление, че въпреки очакванията и предубежденията сирийските деца 

бежанци, където има военен конфликт, не са най-много, а такива в пъти повече 

са афганистанските деца. След Афганистан, Ирак и Сирия следват по дялове 

деца бежанци от Пакистан, Сомалия, Бангладеш, Непал. 

 

2.7. Джендър идентификация на децата бежанци  

Предоставената статистика от респондентите по време на интервюто дава 

възможност да се направи заключението, че драстично малко са децата бежанци 

от женски пол  - само 7, спрямо високия брой на деца бежанци от мъжки пол 

265, което е видно от следващата фигура. 

Държавната агенция на бежанците е възприела подход, при който 

класифицира децата по следните възрастови групи (това е видно от 

предоставените за нуждите на дисертационната разработка таблици): Първа 

група: 0-13 г. Втора група: 14-15 г. Трета група: 16-17 г. 

 

Фигура №17 

Общо представяне на трите групи деца бежанци според джендър 

принадлежността 

 

 
 

Фигура №18 

Сравнително представяне на групата бежанци от мъжки и  женски пол 
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2.8. Възрастова социална идентификация на децата бежанци 

По-напред в автореферата вече бе посочено, че ДАБ класифицира децата по 

следните възрастови групи: Първа група: 0-13 г. Втора група: 14-15 г. Трета 

група: 16-17 г. 

Според документ на ВКБООН различни представители на държавни 

институции (гранични полицаи, полицаи, социални работници от ОЗД и 

служители на ДАБ) често оспорват възрастта на някои непълнолетни лица, 

въпреки принципа, който гласи, че при наличие на неяснотта относно възрастта 

на тези деца, се взема решение в полза на детето, освен когато има убедителни 

доказателства за обратното (напр. документ за самоличност от съответна страна 

на произход). 

 

2.9. Здравна социална идентификация на децата бежанци 

След като бъдат регистрирани като търсещи закрила лица в България 

непридружените малолетни и непълнолетни лица имат право да ползват 

услугите на публичната здравна система, като техните здравноосигурителни 

вноски се заплащат от Държавния бюджет, съгласно чл. 40, ал. 3, т. 1 от Закона 

за здравното осигуряване.  

По представената специално за докторската дисертация Справка за деца с 

хронични заболявания е видно, че общо децата с хронично или други тежки 

заболявания са 27. Диабетно болните деца, които се лекуват без инсулин са 5, а 

такива които са на инсулиново лечение няма. Така общия брой на диабетно 

болни лица остава 5. 

Съотношението на хронично болните деца – 27 и общият брой на децата 

бежанци – 156 е представено в следващата Фигура №19. 

 

 

Фигура №19 

Съотношение между общият брой деца бежанци и хронично болните деца 

бежанци 

 
 

Следва да се посочи ограничения достъп до специализирани здравни услуги 

за деца (като ваксиниране) поради липса на предишна медицинска история, 

нежелание на педиатри да регистрират търсещи и получили международна 
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закрила бебета като пациенти, както и закъснение в тяхното вписване като 

здравноосигурени в НАП .  

 

2.10. Образователна социална идентификация на децата бежанци   

Според представената справка в българско училище и предучилищна група 

са записани следният брой деца /Фигура №: 20/: Посещаващи курсове по 

български език – 1 Записани в училище – 33 Необхванати в училище деца – 495 

(деца в училищна възраст от 5 г. до 17 г.) В неучилищна възраст са 225 деца – от 

0 до 4 г. 

 

Фигура №20 

Съотношение между записани в училище деца бежанци и необхванати деца 

 

 
Съотношението между деца бежанци в училищна възраст - 529 и 

неучилищна възраст - 225 е посочено по-надолу във Фигура №21 

 

Фигура №21 

Съотношение между деца бежанци в училищна и неучилищна възраст 
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Наблюденията на социалните работници на ДАБ показват, че поради слаб 

интерес сред непридружените малолетни и непълнолетните лица рядко има 

такива, които посещават редовно курс по български език, когато се запишат в 

такъв. Най-често слабият интерес се обяснява от служителите на ДАБ с 

временния престой на децата в България.  

 

2.11. Езикова социална идентификация на децата бежанци 

В предоставената информация по време на нестандартизираното интервю са 

представени езиците, на които децата бежанци говорят. Те са: арабски, кюрдски, 

урду, пущу фарси, дари, английски. За съжаление никъде не е посочен броят 

или процентът деца, които говорят на съответният език. Беше подчертано обаче, 

че ДАБ и МОМ разполагат с достатъчен брой преводачи, с помощта на които се 

извършва социалната идентификация на децата бежанци. Следващите редове, 

обясняващи посочените езици са резултат от анализа на автора на 

дисертационната разработка направени с цел да се осветли по-добре проблема с 

езиковата идентификация: 

 Арабски език -Говорен от около 225 000 000 души в Близкия изток и 

Северна Африка. Сред децата бежанци в България са представени редица 

местни диалекти, което затруднява комуникацията между тях, но това не е 

проблем за преводачите на ДАБ. 

 Кюрдски език - е ирански език, който се говори в областта, наречена 

Кюрдистан, в това число кюрдското население в Иран, Ирак, Сирия и 

Турция, откъдето са значителна част на децата бежанци в България.  

 Урду език – е индоарийски език, говорен от около 60 000 000 души. 

Официален език в Пакистан и един от 23-те официални езика в Индия. От 

Пакистан е и една значителна част от непридружените деца бежанци в 

България. 

 Пущу език - принадлежи към групата на иранските езици. Разпространен е 

в южен, югоизточен и северен Афганистан, както и в Пакистан 

(северозападни гранични провинции, Белуджистан) и в пограничните 

райони на Иран. Пущунски е официален език на Афганистан, откъдето е 

най-голямата група на деца бежанци в България. 

 Фарси (парси) език –една от разновидностите на персийския език, говорен 

в Иран. Персийският език е говорен от над 60 милиона души в Иран, 

Афганистан и Таджикистан, където е официален език, както и в 

Узбекистан, Пакистан, Ирак и много страни по света със значителни 

пресийскоезични имигрантски общности. От всички посочени страни в 

България са пристигнали деца бежанци. 

 Дари език – също е една от разновидностите на персийския език, но той се 

говори само в Афганистан, откъдето е най-значителната част от децата 

бежанци в България. 

 Английски език - възникнал в Англия, но с нарастването на стопанското, 

политическото, военното, културното и колониалното влияние на 

Великобритания от средата на 18 век и на Съединените щати от средата на 

20 век,се разпространява в много части на света, и придобива характера на 
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водещи език за международно общуване. Част от пристигналите деца 

бежанци общуват с интервюистите и преводачите на английски език. 

 

2.12. Идентифициране на социални услуги за децата бежанци 
По смисъла на параграф 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

закрила на детето непридружените малолетни и непълнолетни търсещи закрила 

лица и бежанци попадат в категорията „деца в риск", поради което те са обект 

на закрила от системата за закрила на децата на територията на Република 

България. Форма на тази закрила е и насочването към социални услуги в 

общността. Това означава, че непридружените деца, търсещи или получили 

международна закрила, могат да се ползват от наличните социални услуги за 

деца. 

Въпреки правото на ползване на социални услуги към момента обаче пред 

непридружените малолетни и непълнолетни търсещи и получили закрила лица 

съществуват редица пречки, които възпрепятстват достъпа им до това право. 

Една от най- големите трудности се явява незнанието им на български език и 

липсата на преводач. Освен това непридружените малолетни и непълнолетни 

лица не познават и нямат никаква информация относно различните видове 

социални услуги, от които могат да се възползват. Такава информация би 

следвало да им се предоставя от социалните работници на ОЗД, които могат да 

осъществят и директното насочване към съответната услуга.   

По отношение на нестандартизираното интервю следва да се отбележи, 

че в Държавната агенция за бежанците няма събрана статистика за децата 

бежанци по семеен статус етнически и религиозен профил. 

Това предпоставя невъзможност на респондентите да отговорят на 

следните въпроси, заложени в нестандартизираното интервю: 

1. Какъв е семейният статус на децата бежанци в България? 

2. Какъв е етническият профил на децата бежанци в България? 

3. Какъв е религиозният статус на децата бежанци в България? 

 

3. Необходимост от спешна мярка по отношение на децата бежанци.  

Експертна оценка.  

Експертната оценка е метод за получаване на информация за определен 

обект с помощта на комплекс от логически математически процедури 

извършени от подготвени специалисти. 

Особеностите на експертните оценки, поискани за емпиричното изследване 

към дисертационната разработка „Социална идентификация на децата бежанци 

в България“ са: 1.Предмет на експертната оценка е да се даде представа как 

експертите оценяват социалната идентификация на децата в България в 

светлината на международните и национални политики насочени към тях. 

2.Субект на изследването са 14 експерти от различни институции имащи пряко 

отношение към положението на бежанците като цяло и децата бежанци. 

3.Характерът на оценката е сравнителен анализ на съществуващите практики с 

децата бежанци в България. 4.Основание на оценката са знанията и опитът, 

както и интуицията на експертите. 
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Броят на ангажираните експерти е 14, като те съвпадат с тези посочени в 

параграф „Нестандартизирано интервю“. И тук е необходимо да се отбележи 

как интервюираните служебни лица са и субекти на експертната оценка? 

Отговорът е следният: При нестандартизираното интервю те са респонденти 

в качеството си на служебни лица, които отразяват процесите и опитът на 

институциите, които представляват по въпросите свързани с бежанците и децата 

бежанци в България. Тези респонденти обаче притежават експертен опит, 

който им дава основание да изказват становища, които не винаги съвпадат с 

това, което реализират на практика институциите, които представляват. 

За нуждите на дисертационната разработка се потърси експертно становище 

по един въпрос, на който следваше категоричен отговор на експертите, а той е: 

„Коя е според Вас най-спешната мярка по отношение на децата 

бежанци в България, която следва незабавно да бъде въведена?“ 

Прави впечатление единодушието, с което експертите отговориха, а 

резюмиран накратко отговорът беше: 

„Въвеждане на настойничество и попечителство за децата бежанци!“ 

Следва представянето на аргументите на експертите за този отговор: 

На този етап в България на децата бежанци се назначава  т.нар. 

представител. 

Назначаването на законен представител на непридруженото дете се 

осъществява на най-ранен етап, веднага след идентификацията на детето, 

като гаранция за определяне и спазване на висшия интерес на детето, и за 

достъп до съответните права.   

Ако детето е придружено от възрастен, който не е негов/неин родител, но 

има достатъчно основания да се смята, че пълнолетното лице отговаря за детето 

по силата на закона или обичая (доказаната практика на българската държава, 

на придружителя следва да бъде дадена представителна власт посредством 

назначаването му) й за законен представител, освен ако това не би било в 

съответствие с най-добрия интерес на детето.  

По отношение на непридружените деца, които търсят или са получили 

международна закрила, от Закона за убежището и бежанците предвижда 

назначаване на  представител от общинската администрация, определен от 

кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице. 

Представителят изпълнява задълженията си в съответствие с принципа за 

висшите интереси на детето и за тази цел притежава необходимите познания.  

Но този представител няма правомощията по Семейния кодекс официално 

да представлява детето, да подписва документи от негово име така, както това 

прави настойникът и попечителят. Ето защо е крайно необходимо да се уреди 

чрез националното ни законодателство настойничество и попечителство 

за децата бежанци. 

 

1. Идентификация на политики, мерки и процедури по отношение на 

децата бежанци. Анализ на документи. 

За реализирането на изследователската цел – да изследват нормативни 

документи свързани с децата бежанци, включително тяхната идентификация, се 

използва качествен изследователски метод за регистриране на емпирична 
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информация – Анализ на документи. Посочени са становищата на Дж. 

Мейсън, С. Стийл и Дж. Прайс за това, че документите дават възможност да 

се получи относително пълно и достоверно представяне за обективната 

ситуация и обективните отношения в обществото.  

От всички възможни варианти на анализ на документи, посочени от тях е 

използван традиционния (класически) начинна реализиране. В основата му 

стои механизмът на вникване в съдържанието и смисъла на текста.  

За нуждите на изследването са проучени редица  нормативни документи, 

посочени в текста на дисертацията.   

 

1.1. Наднационални (международни) документи 

ДИРЕКТИВА 2001/55/ЕО НА СЪВЕТА от 20 юли 2001 г. относно 

минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на 

масово навлизане на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса 

между държавите-членки в полагането на усилия за прием на такива лица и 

понасяне на последиците от този прием. 

 

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА № 2003/86/ЕО от 22 септември 2003 г.за 

правото на събиране на семейството. Мерките, отнасящи се до събирането на 

разделени семейства следва да се вземат в съответствие със задължението за 

защита на семейството и зачитане на семейния живот, закрепено в редица 

актове на международното право. 

 

ДИРЕКТИВА 2003/109/ЕО НА СЪВЕТА от 25 ноември 2003 година 

относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни. 

Основният критерий за получаване на статут на дългосрочно пребиваващ следва 

да бъде продължителността на пребиваване на територията на държавата-

членка. Това пребиваване следва да е било легално и непрекъснато, за да 

свидетелства за трайното привързване на лицето с тази страна. 

 

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 2005/85/ЕО от 1-ви декември 2005 г. за 

минимални стандарти относно процедурата за предоставяне илиотнемане на 

статут на бежанец в държавите-членки. Минималните стандарти, предвидени с 

настоящата директива, относно процедурата за предоставяне или отнемане на 

статут на бежанец в държавите-членки, представляват следователно, първата 

мярка в областта на процедурите за убежището. Сближаването на правилата за 

процедурата за предоставяне и отнемане на статут на бежанец би следвало да 

допринесе за ограничаването на вторичните движения на кандидатите за 

убежище между държавите-членки, в случаите, когато такива движения се 

дължат на различията в правната рамка при отделните държави-членки. 
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ДИРЕКТИВА 2008/115/ЕО на Eвропейския парламент и на Cъвета от 16 

декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в 

държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети 

страни. Настоящата директива насочва към набор от правила, приложими 

спрямо всички граждани на трети страни, които не отговарят или са престанали 

да отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване в дадена 

държава-членка. 

 

Политика на ЕС в областта на убежището – 2017 

Общата европейска система за предоставяне на убежище трябва да включва 

следните елементи: единен статут на бежанец; обща система за временна 

закрила общи процедури за предоставяне или отнемане на статута на бежанец 

или на субсидиарна закрила; критерии и механизми за определяне на държавата 

членка, която е компетентна за разглеждането на дадена молба; стандарти 

относно условията на приемане; партньорство и сътрудничество с трети страни. 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 343/2003 НА СЪВЕТАот 18 февруари 2003 година 

за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-

членка, компетентна заразглеждането на молба за убежище, която е 

подадена в една от държавите-членки от гражданин на третастрана. 

„Непридружено малолетно или непълнолетно лице" означава лица под 18-

годишна възраст, които не са сключили брак, които пристигат на територията на 

държавите-членки и не са придружени от възрастен, който да отговаря за тях по 

закон или по обичай. 

 

Насоки на ВКБООН за определяне на най-добрите интереси на детето. 

UNHCR Determining the BestInterests of the Child. ВКБООН и неговите 

партньори подкрепят укрепването или създаването на всеобхватни системи за 

закрила на детето. Такива системи трябва да включват механизми за 

идентифициране на най-добрите интереси на детето 

 

Насоки за политиките и процедурите при работа с непридружени деца, 

търсещи убежище, Февруари 1997 г. 

Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied 

Children Seeking Asylum, February 1997.През последните години държавите 

изразяват загриженост относно непридружените деца, търсещи убежище. 

Обстоятелствата, в които се намират тези особено уязвими лица, са 

разнообразни и често сложни. Някои от тях се свързват със страх от 

преследване, злоупотреба с човешки права или граждански безредици в родните 

им страни или търсене на по-добро бъдеще. 

 

Образование за бежанци. Институт за изследване на образованието в 

Онтарио Университета в Торонто, 2011 г. 

Refugee Education. Ontario Institute for Studiesin EducationU niversity of 

Toronto, 2011.Този документ е непряко насочен към децата бежанци, тъй като в 

него се разглежда образованието на бежанците въобще. В него се посочва, че 
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образованието е един от най-важните приоритети на бежанските общности. 

ВКБООН следва да гарантира правото на образование на децата и младежите-

бежанци.  

 

Сексуално и свързано с пола насилие срещу бежанци, завръщащи се и 

вътрешно разселени лица,Върховен комисариат на ООН за бежанците, 

2003. 

Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returneesand 

Internally Displaced Persons, United Nations High Commissioner for Refugees, 

2003. В документа се дават насоки и практически съвети как да се разработят 

стратегии и да се предприемат действия, насочени към предотвратяване и 

реагиране на сексуално и свързано с пола насилие. Те също така съдържат 

информация за основните въпроси, свързани със здравето, правните въпроси, 

сигурността и правата на човека, свързани с тези стратегии и дейности. 

 

Дърветата се движат само от вятъра, Изследване на непридружени 

афганистански деца в Европа, ВКБООН, PDES / 2010/05, юни 2010 г. 

Trees only move in the wind, A study of unaccompanied Afghan children in 

Europe, UNHCR,PDES/2010/05, June 2010. „Дървото не се движи, освен ако 

има вятър" е афганистанска поговорка, която грубо преведена означава "няма 

дим без огън" или "нищо не се случва без причина". Броят на афганистанците, 

които понастоящем живеят извън страната, не е въпрос на някакъв дебат: има 

1,7 милиона регистрирани афганистанци. 

 

Закрила на бежанците: Ръководство за международното бежанско 

право, Кейт Ястрам и МерилинАхирон, ВКБООН, Женева, 2001. 

Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law, Kate Jastram 

and Marilyn Achiron, UNHCR, Geneva, 2001. Променящата се природа на 

въоръжения конфликт и модели на разселване и сериозни опасения относно 

"неконтролираната" миграция в ерата на глобализацията все повече са част от 

средата, в която трябва да се реализира защитата на бежанците. Трафикът и 

контрабандата на хора, злоупотребата с процедурите за предоставяне на 

убежище и трудностите при справянето с неуспелите търсещи убежище са 

допълнителни фактори, които създават усложнения.  

 

Ръководство на ВКБООН за защита на жените и момичетата, ВКБООН, 

Женева, януари 2008. 

UNHCR Handbook for the Protection of Women and Girls, UNHCR, 

Geneva, January 2008. Днес жените и момичетата навсякъде все още са 

изправени пред по-големи препятствия, които претендират и се ползват с 

техните права, отколкото мъжете и момчетата. Изместването като цяло засилва 

тези неравенства, както и тенденцията да се съсредоточа вавърху нарушенията 

на правата на човека в публични, а не в частни, сфери. Неравенството между 

половете е в центъра на сексуалното и свързано с пола насилие. За да 

предотвратим SGBV, трябва да сложим край на тези неравенства. 
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Ръководство за презаселване на ВКБООН, Отдел за международна 

закрила, 2011. 

UNHCR ResettlementHandbook,  Division of International Protection, 2011. 

Наръчникът съдържа полезна информация за застъпничество за практикуващите 

и привържениците, които искат да разширят броя на възможностите за 

презаселване. Презаселването включва подбор и прехвърляне на бежанци от 

държава, в която са потърсили закрила, на трета държава, която се е съгласила 

да ги допусне като бежанци със статут на постоянно пребиваване.  

 

Ръководство за доброволно репатриране: международна закрила, 

Върховен комисар на ООН за бежанците, Женева, 1966  

Handbook Voluntary Repatriation: International Protection, United Nations 

High Commissioner for Refugees, Geneva, 1966. В документа се прави опит да 

се очертае голямото разнообразие от практически подходи към проблемите на 

защитата при доброволно репатриране, да се предоставят идеи и инструменти.  

 

1.2. Национални документи 

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и 

интеграцията 2015- 2020 

Стратегията очертава политики в областта на убежището. Тя декларира, че 

България е напълно ангажирана с развитието на европейската политика в 

областта на убежището при отчитане самостоятелността на държавите-членки 

при решаването на индивидуалните молби за закрила, както и при участието им 

в механизми за практическа солидарност.  

 

Закон за убежището и бежанците, 2002 

Всеки чужденец може да поиска предоставяне на закрила в Република 

България в съответствие с разпоредбите на този закон. Искането за 

предоставяне на закрила се осъществява лично и по собствена воля. Чужденец, 

влязъл в Република България, за да поиска закрила, или който е получил 

закрила, не може да бъде връщан на територията на държава, в която са 

застрашени неговият живот или свобода по причина на раса, религия, 

националност, принадлежност към определена социална група или политическо 

мнение или той е изложен на опасност от изтезания или други форми на 

жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. 

 

Годишен доклад за наблюдение производството за предоставяне на 

международна закрила в България, Български хелзинкски комитет, 2016 

Докладът се основава на наблюдение, насочено върху институционалната 

уредба и фактическото взаимодействие между различните държавни органи, 

както и върху правните и практически стандарти за провеждане на 

производствата, уредени в националното бежанско законодателство, и тяхното 

съответствие с общопризнатите принципи на международната закрила и общите 

правни стандарти в областта на убежището на Европейския съюз (acquis 

communautaire). 
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Укрепване на закрилата на децата бежанци в България. Анализ на 

законодателството с оглед на принципа за защита на най-добрия интерес на 

непридружените деца в България. УНИЦЕФ, 2016. 

В документа се посочва, че непридружено дете чужденец е това дете - 

малолетно или непълнолетно, което не е придружено от пълнолетно лице, което 

да отговаря за него по силата на закон или обичай. При предпримането на 

каквито и да е действия спрямо такова дете следва да се има предвид най-напред 

фактът, че е дете, и то дете в уязвимо положение. Следва да се полагат всички 

усилия за защита на най-добрия му интерес.  

 

Анализ на правните и административни пречки за действие на 

координационен механизъм за взаимодействие между институциите и 

организациите за гарантиране правата на непридружените деца чужденци 

пребиваващи в Република България, включително търсещи или получили 

международна закрила, изготвен по задание на УНИЦЕФ България от адвокат 

Валерия Иларева. Докладът  представя анализ на основните правни разпоредби 

относно националната система за закрила и грижа на непридружените деца - 

чужденци в Република България, вземайки предвид приложимото право на 

Европейския съюз и международното право (стандартите на ООН).  

 

Уязвимост и закрила. Идентификация на уязвими лица сред търсещите 

закрила в Р. България, Фондация „Център за правна помощ - Глас в 

България", София, 2014. Докладът обобщава и анализира данните, събрани по 

проекта "Мониторинг Върху процедурата за идентифициране на уязвими 

категории чужденци, кандидатстващи за закрила в Р. България и приложението 

на Въпросник за идентификация на хора, търсещи закрила. Основната дейност 

на проекта е наблюдение върху начина на приложение конкретно на Въпросник 

за идентификация на хора, търсещи закрила с травматичен опит, както и 

мониторинг на цялостната процедура по идентификация на уязвими групи 

чужденци в процедура по предоставяне на закрила в България.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведеното теоретико-практическо изследване относно социалната 

идентификация на децата бежанци в България дава възможност на автора на 

дисертацията да очертае насоките, по които следва да се развива тази 

високохуманна дейност. Те се представят по следните теми: 1.Препоръки 

относно социалната  идентификация на децата бежанци; 2.Препоръки относно 

цялостната работа на институциите по отношение на децата бежанци. 

1. Препоръки относно социалната идентификация на децата бежанци 

Да се създаде процедура, която да гарантира идентифициране на 

непридружените непълнолетни лица още при влизането на българска територия, 

с оглед преустановяване на случаите, в които непълнолетни непридружени лица 

биват регистрирани като придружени или пълнолетни лица и следователно 

принудително настанявани в  специалните домове за временно настаняване на 

чужденци към МВР (СДВНЧ). 
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Да се създаде организация социалната идентификация да се провежда 

комплексно, а не както до сега – идентифициране само по пол, възраст, здравен 

статус. За да се реализират действия с децата бежанци е необходимо да има 

статистика по говорени езици, семейно положение, религиозна и етническа 

принадлежност, както и завършено образование в страната, от която идват. 

Предвид увеличаващия се брой на непридружени малолетни и непълнолетни 

лица и на деца, търсещи закрила и бежанци, в ОЗД да се назначат или да се 

определят социални работници, които да работят по случаите на такива деца. На 

тези социални работници да се проведат първоначално и последващи обучения 

с оглед повишаването на техните познания и опит в областта на работата с деца, 

търсещи и получили международна закрила. 

 

2. Препоръки относно цялостната работа на институциите по 

отношение на децата бежанци 

Необходимо е да се подобрява комуникацията и взаимодействието между 

отделните институции, ангажирани със съдбата на децата бежанци в България, 

което е първа стъпка към конкретната работа по проблемните зони, свързани с 

тях.  Необходимо е да се извършва обмен на информация, което значително би 

подобрило съвместните им действия и боравенето с еднакви статистически 

данни.   

Следва да се работи по повишаване капацитета на служителите, работещи с 

непридружени малолетни и непълнолетни лица, търсещи закрила. Необходимо е 

да се провеждат систематично  обучения на социални работници от ДАБ и на 

социални работници от ОЗД от различни градове на страната за спецификите на 

работа с непридружени малолетни и непълнолетни деца, търсещи и получили 

международна закрила, организирани и финансирани от ВКБООН. 

Като отделна уязвима група непридружените малолетни и непълнолетни 

лица е необходимо да са обект на по целенасочено внимание, тъй като тяхното 

положение е по-трудно с оглед това, че влизат в страната ни без родителска или 

общностна подкрепа, това ги прави уязвими в групата на пристигащите, на 

различни лица, които са трафиканти и т.н.   

Особено важни са условията на прием и предоставянето на грижи и 

качествени услуги на непридружени малолетни и непълнолетни лица. 

Спешно следва да се разработи нов тип териториално поделение на ДАБ - 

център от затворен тип, в което правото на свободно придвижване на 

настанените в него чужденци, търсещи международна закрила, да е ограничено.  

В тези центрове от затворен тип да се настаняват и непридружени малолетни и 

непълнолетни лица за възможно най-кратък срок, за да не се породят   ситуации, 

които са в разрез с най-добрия интерес на детето. 

Да бъдат приети законодателни промени, които да доведат до ефективни 

процедури за предоставяне на грижи на непридружените малолетни и 

непълнолетни деца, включително и за назначаване на настойници и да бъдат 

обвързани със съответното финансово обезпечаване. С оглед най-добрия 

интерес на детето трябва да бъдат предвидени и силни гаранции срещу 

злоупотреби и възможност за контрол и ефективни средства за защита при 

нередности. 
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Да се изгради механизъм за споделяне на информация сред релевантните 

институции за броя на непридружените малолетни и непълнолетни лица с цел 

проследяването на случаите. Тази информация би следвало да показва данни за 

броя на новорегистрираните и броят на напусналите приемателните центрове 

непридружени деца. Наличието на такава информация ще даде възможност за 

по-добър анализ на ситуацията на непридружените малолетни и непълнолетни 

лица и ще е стъпка по посока на набелязване на мерки за намаляване на броя на 

изчезналите. 

Да се създаде регистър или база данни за броя на непридружените 

малолетни и непълнолетни лица, на които е било учредено настойничество или 

попечителство с цел гарантирането на най-добрия интерес на детето. 

Създаването на такъв регистър би следвало да съдържа информация и за броя на 

случаите, при които не е било учредено настойничество или попечителство и 

причините за тази невъзможност. Това би спомогнало за по-добрия анализ на 

пречките и набелязване на мерки за тяхното преодоляване. 

Да се разработи програма за грижи за непридружените малолетни и 

непълнолетни лица с конкретни ясно разписани стъпки и с отговорни лица, 

която да се прилага еднакво по отношение на всички непридружени деца във 

всички приемателни центрове към ДАБ. Тази програма да се осъществява от 

служители, които са преминали през съответното обучение и които са 

конкретно и единствено ангажирани с предоставянето на грижи на малолетни и 

непълнолетни деца. 

Да бъдат разработени проекти и програми за социални и образователни 

дейности за непридружените малолетни и непълнолетни лица с активното 

участие на НПО и доброволчески организации, които да са съобразени с 

възрастта, социалният опит и потребностите на децата. 

Да се проведе кампания на местно и национално ниво както сред 

специалисти от различни институции и организации, имащи отношение към 

грижата за непридружени малолетни и непълнолетни търсещи и получили 

закрила лица, така и сред самите непридружени деца за повишаване на 

информираността относно рисковете и опасностите, на които те са подложени, 

когато преминават границите по нелегален начин с помощта на трафиканти и 

каналджии. 

В представената дисертация е направен преглед на социалната 

идентификация, на условията на приемане и социална защита на непридружени 

малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила 

в Република България, в момент когато техният брой непрекъснато нараства, а 

много проблеми остават нерешени. Въпреки положените от отговорните 

институции усилия системата за социална идентификация, прием, грижа и 

закрила на непридружените деца все още не отговаря на международните 

стандарти. За да се преодолеят идентифицираните проблеми, трябва 

целенасочено да се работи в сферите на координацията, споделянето на 

информация и изграждане на капацитет сред заинтересованите институции. 

Необходимо е възможно най- бързо да се направят съответните законодателни 

промени по отношение на настойничеството и попечителството, за да се 
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гарантира най-добрият интерес на непридружените малолетни и непълнолетни 

лица. 

Като страна членка на ЕС и страна ратифицирала Конвенцията на ООН за 

правата на детето, България следва да подобри системата за прием, социална 

идентификация и предоставяне на грижи на непридружените малолетни и 

непълнолетни деца, с оглед   гарантирането на живота, здравето, сигурността и 

интересите на тази група уязвими деца. За да бъдат успешно преодолени 

предизвикателствата, е важно да продължат усилията и съвместните усилия, 

които отговорните институции и НПО неуморно, но не съвсем ефективно 

полагат. 
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България“ е моя авторска разработка  и по никакъв начин не накърнява чужди 

авторски права. Използваната литература съм цитирала коректно на всички 
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НАУЧНИ ПРИНОСИ 
 

Теоретически приноси: 

1. Социалната идентификация на децата бежанци в България е 

представена в контекста на определени теории и категориално-понятийтия 

апарат  на социологията, социалната психология и правото. 

2. Систематизиране на теоретичните представи за социалната 

идентификация на личността.   

3. Формулиране на конкретната роля  на  социалната идентификация на 

децата бежанци за формирането на политики по отношение на тяхната 

интеграция. 

4. Извеждане на теоретични изводи за социалната идентификация на 

децата бежанци като важно условие за приобщаването им в приемащата страна. 

Практически приноси: 

5. Извеждане по пътя на разработване на дисертацията на 

инструментариум за изследване проблемите на децата бежанци, главно тяхната 

социална идентификиция.   

6.  Формулиране на политики с пряко отношение към децата бежанци в 

България. 

7. Представяне на научна разработка със съдържание, което дава 

възможност да бъде използвано в практическата дейност на специалистите, 

работещи с децата бежанци в Република България.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

Публикации по темата на дисертацията 

В България 

1. Илиева, В., Социална идентификация, В: Годишник на Шуменски 

университет "Епископ Константин Преславски", Том XXI D, Университетско 

издателство "Епископ Константин Преславски", с. 81-90, ISSN 1314-6769, 2017 

 

В международно издание 

 

2. Ilieva, V., Some aspects of the protection of the child refugees in Bulgaria, 

SocioBrains, Issue 35, July 2017, pp. 203-208, ISSN 2367-5721 (online), 

www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2017– IF 4,922 

3. Iieva, V., Protection of the refugees in Bulgaria trough the national 

legislation, SocioBrains, Issue 34, June 2017, pp. 25-31, ISSN 2367-5721 (online), 

www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017– IF 

4,922 
4. Ilieva, V., Social issues of the children - refugees , SocioBrains, Issue 11, 

July 2015, pp. 81-86, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart 

Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015– IF 4,308 

5. Ilieva, V., Policy on Refugee Children, SocioBrains, Issue 8, April 2015, pp. 

73-78, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise 

Decisions Ltd., Bulgaria, 2015– IF 4,308 

6. Ilieva, V., Status of the Refugees inBulgaria, SocioBrains, Issue 6, February 

2015, pp. 57-62, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas 

– Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015– IF 4,308 

 

 

Други публикации 
 

В България 

 

1. Илиева, В., Иновиране в системата на социалните услуги, В: Сборник 

„Научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет”, с. 23-

32, ISSN 1314-6769, ,,Университетско издателство „Епископ Константин 

Преславски“, Шумен, 2016 

2. Илиева, В., Илиева, С., Секюритизиране на социалните конфликти, 

експлициращи процеси в националната сигурност, Сборник научни трудове от 

НВУ “В. Левски” – Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” от Научна конференция 

„Нови предизвикателства пред системите за сигурност”, с 162-169, Шумен, 

2015, ISBN 978-954-9681-65-9 

3. Илиева, В., Илиева, С., Футурологичен ракурс към глобалната 

сигурност. Необходимост от дългосрочно прогнозиране в областта на 



46 

националната сигурност на България. Сборник научни трудове от НВУ “В. 

Левски” – Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” от Научна конференция „Нови 

предизвикателства пред системите за сигурност”, с. 154-161, Шумен, 2015, ISBN 

978-954-9681-65-9 

4. Илиева, В., Прилагане на интегриран подход при структуриране на 

социалните услуги за възрастни. В: Бъдеще на социалните услуги в България. 

Футурологична прогноза. Изд. на ШУ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2012, ISBN 

978-954-577-645-8- 

 

В международно издание 

 

5. Iieva, V., The social administration as specialized administration for social 

work , SocioBrains, Issue 29, January 2017, pp. 61-67, ISSN 2367-5721 (online), 

www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2017 – IF 4,922 

6. Ilieva, V., Kolev, G., Ilieva, S., Zhechev, Zh., Yankova, M.. – Longitudinal 

survey for the quality of the learning process among students of specialty Social 

activities in the period 2011 - 2015 academic years, SocioBrains, Issue 21, May 2016, 

pp. 1-15, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise 

Decisions Ltd., Bulgaria, 2016 – IF 4,922 

7. Ilieva, V., Conditions for Effectiveness of the Referendums in Sociological 

and Social-Psyhological Aspects, SocioBrains, Issue 5, Janyary 2015, pp. 73-77, 

ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise 

Decisions Ltd., Bulgaria, 2015– IF 4,308 

8. Ilieva, V., The Referendum – Achieving the Consensus or Creating 

Conflict?,, SocioBrains, Issue 5, January 2015, pp. 78-82, ISSN 2367-5721– IF 4,308 


