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Контекст 
и цели на 
документа

Background and 
objective of the 
document

2

Regional and national laws in Europe provide a 
solid framework for child protection, based on 
international standards.1

However these laws have not systematically 
translated into a positive impact on the wellbeing 
of refugee and migrant children. Instead, children, 
state institutions, and non-governmental actors 
often find themselves confronted with complex, 
confusing, costly, and bureaucratic procedures 
which do not adequately take into account the 
best interests of unaccompanied and separated 
children (UASC).

UNHCR, UNICEF, and IRC established a consulta-
tive process to support states to better operatio-
nalise their response for the protection of UASC 
in Europe –the Roadmap to Strengthened Policies 
and Practices. 

The process included three consultations with 
around 100 practitioners (guardians, psycholo-
gists, social workers, lawyers, teachers and others) 
from nearly all European countries involved in the 
current refugee and migrant crisis2 a roundtab-
le with nine European states3, consultation with 
European Union (EU) level actors4, and last but not 
least individual or group discussions with over 50 
UASC living in Europe.  

The consultative process produced concrete 
recommendations on a way forward, captured 
in this paper, for efficient, lean, and harmonized 
processes which ensure children are protected 
and can access procedures and solutions in 
accordance with their best interests.
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Special thanks go to all 
involved, and especially 
to all children, for their 
valuable contributions.

Законодателствата в Европа на регионално 
и национално равнище осигуряват стабил-
на рамка за закрила на детето, основана на 
международните стандарти.1 

Тези закони обаче нямат систематично по-
ложително влияние върху благосъстоянието 
на децата бежанци и мигранти. Напротив, 
децата, държавните институции и неправи-
телствените организации често се оказват 
изправени пред сложни, объркващи, скъпи и 
бюрократични процедури, които не отчитат 
адекватно най-добрия интерес на непридру-
жените и разделени от семействата си деца.

Върховният комисариат на ООН за бежа-
нците (ВКБООН), УНИЦЕФ и Международ-
ният комитет за спасяване (IRC) създадо-
ха процес за провеждане на консултации в 
подкрепа на държавите, така че те да могат 
да създадат по-добри процеси за реагиране 
по отношение на закрилата на непридруже-
ните и разделени деца в Европа – „Пътната 
карта за укрепване на политиките и практи-
ките“.

В рамките на този процес се проведоха три 
консултации с участието на около 100 рабо-
тещи в областта специалисти (настойници/
попечители, психолози, социални работни-
ци, адвокати, учители и др.) от почти всички 
европейски държави, засегнати от текуща-
та криза с бежанците и мигрантите2, кръгла 
маса с участието на девет европейски държа-
ви3, консултация с участници на ниво Евро-
пейски съюз (ЕС)4  и не на последно място –  
индивидуални или групови дискусии с над 
50 непридружените и разделени от семей-
ствата, живеещи в Европа.

В резултат на консултациите бяха изведени 
конкретни препоръки относно път за бъде-
що развитие, описан в настоящия документ, 
като целта е да се създаде ефикасен, стег-
нат и хармонизиран процес, с който се га-
рантират закрилата и достъпът на децата 
до процедури и решения с оглед най-добри-
те им интереси.
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Основни 
съображения

Основните компоненти и предложения, набеля-
зани по време на различните консултации, са 
изложени по-долу и са групирани според обла-
стите, за които се смята, че са най-жизненова-
жни.
Има обаче няколко основни съображения, кои-
то засягат всички сфери, в които има нужда от 
подобрение:

Колко е важно доверието
Децата са уплашени и самотни, като същевре-
менно често са под огромен натиск от страна на 
трафиканти и/или семействата си, които се на-
мират в страната им на произход. Затова прак-
тикуващите специалисти и непридружените и 
разделени деца подчертаха значението на до-
верието с цел ефективно реагиране и закрила.
Всяка програма за реагиране – от установява-
нето на самоличността, регистрацията, предо-
твратяването на неконтролируемо по-нататъш-
но придвижване и издирването на семейството 
до изпълнението на трайно решение – до голя-
ма степен зависи от наличието или способнос-
тта за изграждане на отношения на доверие с 
детето.

Носители на промяната
В този смисъл бяха определени три групи носи-
тели на промяната като възможни двигатели на 
промени и подобрения:

1.
Попечителите, защото често те имат най-подхо-
дящата позиция в системата, така че да гаран-
тират най-добрите интереси на детето. Освен 
това те трябва да бъдат неизменните лица за 
контакт за децата.

2. 
Културните медиатори, тъй като те могат да 
изграждат културните мостове, необходими за 
създаването на доверие у децата, както и да 
мобилизират общностите от бежанци и мигран-
ти, така че да подпомогнат самата закрила.

3.
Самите деца и младежи, тъй като те имат 
най-голямо желание да подобрят ситуацията, в 
която се намират, и разполагат със знания и за-
дълбочена информация, с които да допринесат. 
Отдавна е известно, че децата и младежите мо-
гат и искат да участват на практика във въпро-
си, които ги засягат, и че гледните им точки чес-
то водят до значими и положителни промени в 
политиката.

Определяне на приоритети
Предвид ограничените ресурси преди всичко 
държавните и недържавните участници следва 
да определят приоритети на работа в някои ос-
новни области.
По-долу са предложени приоритетните области 
за първоначална реформа предвид фундамен-
талния им характер и факта, че имат непосред-
ствено и значимо въздействие върху благосъс-
тоянието на децата.

1.
Адекватна процедура за определяне на само-
личността и регистрация в обща европейска 
система, както и цялостни процедури за оценка 
на възрастта.

2.
Предоставяне на подходяща за възприемане 
от децата информация относно процедурите, 
наличните услуги, служители и техните роли и 
задължения, задължения на децата и различни 
възможности пред тях. 

3. 
Установяване на бързи и ефективни системи за 
попечителство, включително ангажирането на 
ефективни културни медиатори. 

4.
Укрепване на достъпа до съобразена с въз-
растта и сигурна грижа, включително предос-
тавянето на основни услуги като образование, 
здравеопазване и психологическа помощ и раз-
работване на стандартни оперативни процеду-
ри (СОП) с участието на всички заинтересовани 
страни (национални, международни, правител-
ствени, неправителствени и обществени) с цел 
въвеждане на ефективна и ефикасна нацио-
нална и в идеалния случай – транснационал-
на процедура, обхващаща всичко – от устано-
вяване на самоличността до предоставяне на 
решения.

5. 
Въвличането на членовете на общността ще 
съдейства за преодоляване на предизвикател-
ствата по начин, който предоставя по-добра за-
крила на децата по един по-ефективен начин. 
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Области, в които 
има нужда  
от подобрение
По-долу са описани всички области, за които има 
предложения за подобрение, включващи подробно 
описание на проблема, визия и предложение за 
развитие в бъдеще.

Схемата по-долу описва предложената обща про-
цедура относно непридружените и разделени деца, 
свързваща в една съгласувана система различните 
области, в които има нужда от подобрение.

ПРОЦЕДУРИ ЗА НЕПРИДРУЖЕНИ И РАЗДЕЛЕНИ ДЕЦА

 

 

Установяване на самоличността (с помощта на културни медиатори) 
и регистрация от полицията

Незабавно предоставяне  
на адекватен прием

Мултидисциплинарна
Оценка на най-добрия интерес 

Предварителна оценка на въз-
растта (само при съмнения за 
възрастта и прилагай принципа 
на съмнение в полза на детето)

Незабавно назначаване  
на настойник/попечител

Цялостна оценка на възрастта  
(при съмнение за възрастта)

Издирване на семейството

Определяне на най-добрия  
интерес 

Предоставяне на подходяща  
грижа и целеви услуги

Събиране на 
семейството в 
държава от ЕС

Съгласно  
Регламента  
Дъблин се изисква 
молба за междуна-
родна закрила,  
но не провеждане 
на непълен процес

Прехвърляне в 
рамките на ЕС

Предварително 
прехвърляне  
след оценка  
на най-добрия 
интерес

Събиране на 
семейството в 
първа държава на 
убежище

Определянето  
на най-добрия 
интерстрябва  
да включва оценка 
на  нуждите  
от закрила

Презаселване в 
държава извън ЕС

Интеграция в прие-
мащата държава, 

включително на 
непридружените 
и разделени деца, 
които не се  
нуждаят от меж-
дународна закрила, 
но не подлежат на 
връщане

Връщане в  
държавата  
на произход

Молба за убежище

Оценка на молбата  
за международна закрила

Решение относно молбата  
за международна закрила

стартира

При желание за 
кандидатстване 
за международна 

закрила

Ако не е подадена 
молба за междуна-
родна закрила

Отговорност:
ОРГАН ПО ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Отговорност:
ОРГАН ПО МЕЖДУНАРОДНА 
ЗАКРИЛА

Отговорност за контрол:
ОТ НЕЗАВИСИМ ОРГАН  
ЗА КОНТРОЛ
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1. 
Определяне на 
самоличността, 
регистриране 
и оценка на 
възрастта

Подробно описание на проблема:
Всички процедури трябва да започват с регис-
трацията и установяване на самоличността 
на непридружените и разделени деца, както 
и с оценка на възрастта, когато тя е под съм-
нение. Никоя система не може да предостави 
адекватна закрила на едно дете без регистра-
ция и установяване на самоличността. В много 
държави обаче извършената регистрация често 
е непълна или неточна. Децата или не се ре-
гистрират изобщо или не се регистрират като 
непридружени или отделени от семействата си 
(тъй като се регистрират заедно с други лица), 
или се регистрират като непридружени, незави-
симо че пътуват с роднини, което на свой ред 
може да доведе до разделяне на семейството. 
Съществува и риск от грешното им регистрира-
не и автоматичното им регистриране като въз-
растни или това, че децата умишлено се регис-
трират като възрастни поради натиск или съвет 
от каналджиите.

„Нямам точна информация  
за положението си. Имам  
информация от интернет  
и връзка с приятелите си.“ 
Саид Мокрани*,
момче на 16 г., Алжир

Механизмите за установяване на самоличност-
та често не са систематични и вместо това про-
цесът се извършва на база ad-hoc определяне 
на самоличността и насочване. Капацитетът на 
съществуващите структури за установяване на 
самоличността е нисък и не е изграден въз ос-
нова на връзки с общностите от бежанци/миг-
ранти. Освен това непридружените деца често 
не желаят самоличността им да бъде устано-
вена, в много случаи поради влиянието на ка-
налджии и/или инструкции от семействата им, 
общността или дори натиск от връстници. 
По време на консултациите голям брой непри-
дружени и разделени деца признаха, че децата 
често се опитват да избегнат регистрацията и 
установяването на самоличността. Основните 
причини са страхът им от полицията и от задър-
жане, както и предотвратяване на по-нататъш-
ното им придвижване. 
На последно място, при процеса по установя-
ване на самоличността оценката на възрастта 
често не се извършва съгласно съответните 
указания5. Разликите в процедурите по оценка 
на възрастта, които се прилагат в различните 

европейски държави води до вземането на не-
съгласувани решения относно възрастта на ли-
цата и смущения при предоставянето на грижа 
и закрила за непридружените и разделени деца, 
най-вече в случаи на прехвърляне съгласно  
Регламента Дъблин. Отговорът на нуждите от 
закрила на непридружените и разделени деца 
в европейски контекст трябва да бъде както 
национален, така и регионален приоритет, под-
крепен от хармонизирани процедури за оценка 
на възрастта, включително систематично при-
лагане/разбиране на принципа на съмнение в 
полза на детето. При редица обстоятелства, 
при които властите извършват оценка на въз-
растта, вниманието им е насочено само вър-
ху медицинските показатели, като оставят на-
страна социалните и културните аспекти, което 
често води до неточна оценка. В много малко 
държави има разпоредби за формално оспор-
ване на съмнителни резултати от оценката на 
възрастта пред независим орган. Тази процеду-
рна защитна мярка е фундаментална, тъй като 
оценката на възрастта не само дава достъп на 
децата до националните системи за закрила, 
в това число и специализирани услуги, но е от 
значение и в други сфери, като например кри-
миналната отговорност.

„Децата често не се  
регистрират заради  
нехуманното отношение. […] 
Предоставянето на помощ и 
настаняването биха окуражили 
децата да се регистрират.“
Фаизал Шанауаз*,
момче на 16 г., Афганистан

Визия/цел:
Всички деца, включително непридружените и 
отделените от семействата си момчета и мо-
мичета, които пристигат в Европа, да се иден-
тифицират, регистрират надлежно и да се на-
сочват към националните системи за закрила 
на детето. Децата да не бъдат лишавани от 
правата си поради грешно определяне на въз-
растта. Всички европейски държави да въве-
дат хармонизирани вътрешни нормативни ука-
зания относно методите за цялостна оценка 
на възрастта и да прилагат нормативно право 
на обжалване във връзка с решения относно 
оценката на възраст та.
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Пътища за развитие 
и ключови етапи:
Установяване на самоличността
1.
Предварителна подготовка на процедурите, 
свързани с непридружените и разделени деца: 
Приоритет следва да се отдава на установяване-
то на самоличността и регистрацията, както и на 
подобряването на оценката с оглед най-добрия 
интерес на детето. Те трябва да се извършват 
възможно най-скоро след идентифицирането на 
детето.

2. 
Обучение на граничните власти: Огромна част 
от участвалите в консултациите непридружени 
и разделени деца подчертават страха си от по-
лицията и съществуващото полицейско насилие 
като основна причина за опитите си да избягват 
установяване на самоличността и регистрация. 
Затова всички гранични власти или съответно по-
лицията трябва да бъдат обучени как да работят 
с непридружени и разделени деца и да устано-
вяват самоличността им. При тази първа среща 
следва да присъства и специалист/организация 
за закрила на детето. 

„Децата биха се регистрирали, 
ако към тях се отнасяха  
по-добре, докато са на път.“ 
Амина Сафи*,
момиче на 16 г., Афганистан

3. 
Инвестиране в изграждането на доверие: По 
време на консултациите непридружените и раз-
делени деца подчертаха страха си, самотата и 
липсата на доверие към други хора, особено в 
среда, която е много чужда в сравнение с мяс-
тото, от което идват. Повторното изграждане на 
това доверие е от съществено значение за всяка 
програма. Екипи за връзка, културни медиатори, 
незабавното назначаване на настойници/попечи-
тели и предоставянето на информация относно 
процедурите в подходящ за възприемане от де-
цата вид са сред мерките за спечелване на дове-
рието на децата, които самите те и работещите в 
областта специалисти споменаха..

Регистрация

6.
Индивидуална регистрация: Всички непри-
дружените и разделени деца трябва да 
се регистрират поотделно, което може да 
включва записването на биометрични дан-
ни в централна европейска база данни, като 
се има предвид, че биометричните данни 
се развиват с възрастта. При дискусиите по 
време на кръглата маса представителите на 
държавите изразиха съгласие, че е необхо-
дима база данни, но че настоящата система 
EURODAC не е подходящо решение за това. 
EURODAC се занимава преди всичко с про-
цедурите за убежище и затова не е с акцент 
върху закрилата на децата, какъвто би бил 
задължителен за една централна база дан-
ни. Например отделените от семействата си 
деца трябва да бъдат свързани с роднини-
те си, които пътуват с тях, а с подобрената 
оценка на най-добрия интерес (вж. по-долу) 
ще се оценява дали е в интерес на детето да 
остане с членовете на семейството или тряб-
ва да бъде намерена алтернативна форма 
на грижа. Като цяло регистрационната систе-
ма и в частност базата данни трябва да отчи-
тат тези проблеми, свързани със закрилата.

7. 
Отделна регистрационна пътека за непри-
дружените и разделени деца: Трябва да 
бъде създадена отделна, съобразена с де-
цата регистрационна пътека на етап сли-
зане от борда или влизане, така че непри-
дружените и разделени деца да не чакат на 
едно и също място с непознати възрастни 
много дълго. Специалната пътека за ре-
гистрация следва да бъде в началото на 
отделна щадяща за децата процедура. Тя 
може да включва и спешно прехвърляне в 
други райони на държавата, ако не е въз-
можно да се отговори на нуждите в момен-
та на слизането от борда/установяването на 
самоличността. Например, що се отнася до 
непосредственото определяне на попечител –  
съобразен с възрастта прием и своевреме-
нен достъп до процедури. 

„Мисля, че властите трябва  
да говорят и да ни разясняват 
правата ни и да ни насърча-
ват да се регистрираме.“ 
Нур Хан*,
момче 16 г., Пакистан

8.
Предоставяне на подходяща за възприемане 
от децата и навременна информация относно 
всички процедури: Интервюираните деца под-
чертаха нуждата от подходяща информация 
относно процедурите, различните варианти 
и наличните услуги, които могат да ползват. 
Повечето непридружени и разделени деца, 
участвали в консултациите, подчертават, че 
повече деца биха се регистрирали, ако са ин-
формирани и съветвани относно различните 
варианти, с които разполагат.

Оценка на възрастта

9. 
Хармонизиране на оценката на възрастта в 
цяла Европа: Въз основа на съществуващите 
указания трябва да бъдат разработени стан-
дарти за процедурата по оценяване на възрас-
тта, които след това да намерят израз в на-
ционални правни рамки. Препоръките са тези 
указания да бъдат разработени на равнище-
то на ЕС с по-широк фокус върху убежището, 
тъй като оценката на възрастта не е проблем, 
ограничен до процедурата по убежище, а да-
леч надхвърля това и засяга проблеми като 
правото на образование, криминалната отго-
ворност и други. Националните органи трябва 
да гарантират, че съответните институции са 
запознати и са наясно с най-добрите практики 
относно оценката на възрастта, както и че пре-
минават през периодични обучения. Предста-
вителите на държавите, участвали в кръглата 
маса, се съгласиха, че е необходимо хармо-
низиране на практиката за оценка на възрас-
тта във всички държави с цел осигуряване на 
по-добра, по-навременна подкрепа и закрила 
за непридружените и разделени деца.

10. 
Оценка на възрастта на два етапа: Като общ 
принцип трябва да се има предвид, че не всич-
ки деца трябва да преминават през оценка на 
възрастта. Тази оценка е необходима само 
при деца, при които има основателни съмне-
ния относно възрастта им. Освен това, пред-
вид трудностите при извършването на цялост-
на мултидисциплинарна оценка на възрастта 
на етап установяване на самоличността, и 
по-специално когато става дума за няколкос-
тотин непридружени и разделени деца едно-
временно, оценката трябва да се разделя на 
следните етапи:

4.
Ангажиране на екипите за връзка: Наред с гра-
ничните власти, от самото начало и още на етап 
пристигане трябва да бъдат ангажирани екипите 
за връзка и скрининг, съставени от културни ме-
диатори и специалисти по закрила, така че само-
личността на непридружените и разделени деца 
да се установява възможно най-скоро. За целта 
те могат да бъдат разпределени по конкретни или 
подходящи процедури, свързани с непридружени 
и разделени деца. Тези екипи за връзка могат да 
се ръководят от НПО и да се контролират от дър-
жавни органи. Постоянната връзка с установили-
те се групи население, например посредством 
културни медиатори6, също трябва да бъде част 
от процеса по установяване на самоличността.

5. 
Културни медиатори: Тези специалисти имат мно-
го важна роля, тъй като изграждат диалог и дове-
рие с децата и смекчават влиянието на трафи-
кантите, които карат децата да напускат. Ако са 
подходящо обучени и се контролират, значението 
на културните медиатори е доказано многократ-
но. Въпреки това има нужда от строг контрол от 
страна на специално определена за целта НПО 
или държавен орган с цел бързото установява-
не и отстраняване на лошите практики. Наред 
с това представителите на държавните органи, 
които участваха в кръглата маса, посочиха, че 
добрите практики от съществуващите програми 
за културна медиация трябва да бъдат докумен-
тирани и да се проведат тестове с инициативата 
в определени държави чрез пилотни проекти. 

„В полицията трябва да има пре-
водач във всеки момент, както 
и културен медиатор или друг 
служител, който може да помогне 
при тази процедура.“ 
Фарук Хашми*,
момче на 17 г., Афганистан
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 Първи етап: в момента на пристигане, в слу-
чай че има основателни съмнения относно 
заявената от детето възраст (поради това, че 
изглежда по-възрастно от 18 години или че се 
е регистрирало с възраст над 18 г.), незабав-
но може да се извърши предварителна оцен-
ка на възрастта от специалист по закрила на 
децата посредством културна медиация, за да 
се гарантира бързо и ефективно настаняване 
в подходящия поток на първоначален прием. 
Оценката трябва до голяма степен да се ос-
новава на твърденията на детето и представе-
ните от него документи, но и на впечатленията 
на културния медиатор/специалиста по закри-
ла на детето.

 Втори етап: при съмнение относно резултати-
те от оценката на възрастта и/или използвана-
та при нея методология, трябва да се извърши 
цялостна и мултидисциплинарна (медицин-
ска, социална, културна, психологическа) та-
кава оценка, като част от подобрената ОВИ 
(вж. схема 1 и раздела по-долу), включително 
възгледите на детето, с цел да се стигне до 
обосновано и документирано решение. Мул-
тидисциплинарната оценка на възрастта може 
да се извърши от екипа, извършил подобрена-
та ОВИ с цел спестяване на ресурси, стига той 
да е независим и да не се занимава с процеду-
рата по убежище.

11. 
Детето никога не бива да понася финансовите 
разходи за която и да било оценка на възрастта 
му.

12. 
Установяване на ефективни правни средства за 
защита, които дават на отделните деца право да 
оспорват решенията относно оценката на тях-
ната възраст. Тези средства може да попадат в 
компетенцията на органа за контрол на закрила-
та на детето (вж. раздела за май-добрия интерес 
на детето по-долу) заедно с омбудсмана за деца, 
националните институции по правата на човека 
или съответния съд, занимаващ се с въпросите 
на младежта и благосъстоянието. Детето трябва 
да има достъп до правна помощ и консултации, 
за да може да разбере правото си на правна за-
щита.

· As a first step, at the point of arrival where there 
is reasonable doubt regarding a child’s stated age 
(due to them either looking older than 18 or having 
registered themselves as older than 18), a prelimi-
nary age assessment can be conducted immedi-
ately by a child protection actor through cultural 
mediators to ensure fast and effective placement 
in the appropriate first reception stream. The 
assessment should largely build on the statements 
of, and documentation presented by, the child, but 
also on the impression of the cultural mediator/
child protection specialist.

· As a second step, when there is doubt of the 
results of the age assessment and/or its metho-
dology, a holistic and multi-disciplinary (medical, 
social, cultural, psychological) age assessment 
should be conducted as part of the enhanced BIA 
(see graph 1 and section below), including the 
views of the child, in order to produce a reasoned 
and documented decision. The multi-disciplinary 
age assessment can be done by the same team 
that conducts the enhanced BIA to save resour-
ces, as long as it is independent and separated 
from the asylum procedure.

11
The child should never bear the financial costs of 
any assessment of his or her age.

12
Establish an effective legal remedy enabling 
individual children to challenge the age assess-
ment decision. This remedy could fall into the 
competency of the child protection review body 
(see chapter on best interests) with the ombuds-
person for children, the national human rights 
institutions (NHRI), or the respective court dealing 
with youth and welfare affairs. The child should 
have access to legal assistance and counselling 
to understand their right to a legal remedy.

12
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2. 
Попечителство 
и правно 
представителство7 

Подробно описание на проблема:
Ако са подготвени, разполагат с необходимия 
инструментариум и получават адекватна под-
крепа, попечителите могат да имат съществена 
роля при преодоляването на редица от текущи-
те предизвикателства, пред които са изправени 
непридружените и разделени деца в Европа. 
Попечител, изградил взаимоотношение на до-
верие и действащ като представител и глас на 
детето, може да гарантира, че на всеки етап от 
процеса е взет предвид най-добрия интерес на 
детето, като същевременно е ограничено влия-
нието на каналджиите, трафикантите или прес-
тъпните организации. Това взаимоотношение 
също така ще окуражи детето да сътрудничи и 
участва, например в издирването на семейство-
то си. Непридружените и разделени деца, които 
са били в постоянна връзка с ангажиран попе-
чител, подчертават ползата в редица области 
на живота – от достъпа до услуги и адекватни 
условия на грижа до процедура за убежище и 
възможността за повдигане на въпроси и изра-
зяване на притеснения.

Въпреки това, до момента услугите по настой-
ничество и попечителство за непридружените и 
разделени деца не са разписани в системати-
чен подход за закрила на децата, което също 
така води до липса на хармонизиран подход в 
системата за попечителство във всички държа-
ви в Европа, където има различно разбиране 
за ролята и отговорностите им. Често попечи-
телите имат двойна задача – тази на попечител 
и тази на правен представител, което може да 
доведе до липса на яснота относно отговор-
ностите на съответните лица. Освен това при 
настоящите обстоятелства системите на попе-
чителство често са претоварени и генерират 
големи разходи, а като цяло определянето на 
попечители отнема много време, което има 
отрицателни последици за непридружените и 
разделени деца. В някои държави работещите 
по случаи специалисти сигнализират, че попе-
чителите представляват до 75 непридружени и 
разделени деца и увеличаващият се брой прис-
тигащи създава сериозни проблеми относно ка-
пацитета на системите за попечителство. 

В целия регион попечителите са претоварени, 
не може да се извършва обстойното им про-
учване и те не получават достатъчно обуче-
ние относно необходимия подход към нуждите 
на децата, които подкрепят. Това често идва в 
комбинация с липса на адекватни указания и 
институционална подкрепа относно ролята и 
отговорностите им. Последното буди особено 
безпокойство предвид факта, че попечителите 

трябва да установяват взаимоотношение на 
доверие и се налага да вземат изключително 
важни решения от името на и, предполага се, 
в най-добрия интерес на поверените им деца. 
При консултациите с непридружени и разделе-
ни деца мнозина от децата се оплакаха, че из-
общо нямат попечител или има чести смени с 
различни попечители.

Независимо, че във всички държави в Евро-
па има създадени структури за попечител-
ство, ограниченото инвестиране в обучение и 
ефективна подкрепа на структурите подкопава 
ефективната им работа. Анализ на рентабил-
ността въз основа на практиката в Шотландия 
и Нидерландия показва, че квалифицираната 
подкрепа от попечител е подобрила качеството 
на процеса по вземане на решения в посока не 
само постигане на положителни резултати във 
най-добрия интерес на детето, но и до положи-
телно съотношение разходи-ползи8.

„Първият път отидох до  
министерството сам. По-добре 
би било някой да ме придружи 
до министерството, защото  
за мен това беше нещо ново.“ 
Терек Гаши*,
момче на 14 г., Албания

Визия/цел: 
Всяко непридружено и разделенено дете, което 
е в Европа да получава както ефективно правно 
представителство, така и квалифициран неза-
висим настойник/попечител незабавно след ус-
тановяване на самоличността, като и двамата 
специалисти активно се стремят да постигнат 
най-добрия интерес на детето, и са обучени да 
общуват по подходящ начин с деца и да реаги-
рат на нуждите им от закрила и правна защита.

2
Guardianship and 
Legal Representation7

16

Problem statement: 
If appropriately prepared, equipped, and sup-
ported, guardians can play a key role in overco-
ming a number of the current challenges that 
UASC face in Europe. A guardian that has built 
a trusting relationship and functions as the 
agent and voice of the child can ensure that 
the best interests of the child are considered 
at every stage in the process, while mitigating 
the influence of smugglers, traffickers, or cri-
minal organisations. This relationship will also 
encourage the child’s cooperation and partici-
pation, for example in tracing his or her family. 
UASC, who have had regular contact with a 
committed guardian, highlighted the benefit in 
many areas of their life, from access to services 
and an appropriate care arrangement, to the 
asylum procedure and the possibility to raise 
issues and concerns. 

However, guardianship services for UASC have 
thus far not been considered in a systemic 
approach to child protection, which also results 
in a lack of a harmonized approach to guardi-
anship across countries in Europe with diffe-
rent understanding of their roles and responsi-
bilities. Often, guardians play a dual role: that 
of a guardian and that of the legal representati-
ve, which can lead to a lack of clarity regarding 
responsibilities in each role. Furthermore, in 
the current context, guardianship systems are 
often overloaded and cost heavy, and guardi-
ans generally take a long time to be appointed, 
with negative consequences for the UASC. In 
some countries, practitioners have flagged that 
guardians represent up to 75 UASC, and rising 
arrival numbers pose serious capacity issues 
for guardianship systems.

Throughout the region, guardians are over-
stretched, may not be thoroughly screened, 
and receive little training in how to address the 
needs of the children they are supporting. This 
is frequently coupled with a lack of appropria-
te guidance and institutional support on their 
role and responsibilities, which is particularly 
worrying, considering that guardians have 
to establish a trusting relationship and are 
required to take key decisions on behalf, and 
supposedly in the best interests, of the child-
ren to whom they have been assigned. In the 
consultations with UASC, many of the children 
complained about not having a guardian at all 

or experiencing frequent changes between 
different guardians.

While structures for guardianship are in place 
throughout Europe, the limited investment in 
training and effective support of the structures 
undermines their efficiency. A cost efficiency 
analysis based on evidence from Scotland and 
the Netherlands demonstrated that qualified 
support from a guardian improved the quality 
of decision making processes leading to not 
only more positive outcomes in the best inte-
rests of the child but also a positive cost-bene-
fit outcome.8 

“The first time I went to 
the ministry I was on my 
own. It would have been 
better if I was accompa-
nied because it was a 
new situation for me.”
Tarek Gashi*,
Male, 14, Albanian

Vision/Objective:
Every UASC in Europe is provided with both 
effective legal representation and a qualified 
independent guardian immediately after identi-
fication, both of whom actively seek to achieve 
the best interests of the individual child and 
who are trained to communicate with children 
in an appropriate manner and respond to the 
child’s protection and legal needs. 
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Пътища за развитие 
и ключови етапи:
1.
Насочване на усилия към укрепване на попе-
чителството. Чрез укрепена, ефикасна и ефек-
тивна система за попечителство ще се пестят 
ресурси, като същевременно ще се реагира на 
други области, в които има пропуски (като на-
пример отчитане на най-добрия интерес, пре-
доставяне на грижи, предпазване от експлоа-
тация, насилие и злоупотреба, както и вземане 
и изпълнение на трайни решения). Усилията 
трябва да бъдат насочени най-вече към укреп-
ване на попечителството заради ключовата му 
роля при предоставянето на защита и достига-
не до решения в най-добрия интерес на дете-
то, и то своевременно, ефикасно и ефективно. 
Вече има разработени конкретни предложения 
за реформи с оглед големия поток9  от присти-
гащи, като при дискусиите по време на кръглата 
маса държавните представители се съгласиха 
да разгледат допълнително съществуващите 
добри практики и изразиха съгласие относно 
разработването на пилотни проекти, чрез кои-
то да се гарантира, че системите за попечител-
ство са рационализирани и ефективни.

2. 
Една независима институция за попечителство: 
Добрата практика в държави като Нидерландия 
показва предимствата на наличието на една 
независима институция за попечителство, коя-
то се признава от закона и по закон ѝ се възла-
га да набира, обучава, определя и контролира 
попечителите на непридружените и разделени 
деца. Предложената система доказано пести 
повече разходи и време и води до по-ефектив-
на закрила на непридружените и разделени 
деца от самото начало.10 Институцията трябва 
да бъде специализирана и независима; тя може 
да бъде НПО или публична институция, като 
трябва да бъде отделна от доставчиците на 
услуги и грижи с цел избягване на евентуален 
конфликт на интереси. Институцията може да 
се занимава както с бежанци/мигранти, така и 
с деца, граждани на съответната държава, или 
не, в зависимост от контекста и капацитета. На-
ред с управлението на попечителите институ-
цията служи и като основен посредник и център 
за експертна информация за местните власти, 
с което ги освобождава от отговорността да ко-
ординират стотици попечители. Това също така 

дава възможност за по-добър контрол, тъй като 
институцията трябва да се наблюдава и оценя-
ва периодично. Холандският модел включва и 
схема за възнаграждения на база дете, с което 
се постига максимална рентабилност и гъвка-
вост за властите (ако се съчетае с комбиниран 
модел от доброволци и професионалисти – вж. 
по-долу). Накрая, институцията носи отговор-
ност за адекватното попечителство, както и за 
избора на подходяща грижа, предоставянето на 
закрила и решения – основните задачи на един 
попечител. 

„Имам попечител. Той ми  
помогна много. Заведе ме от  
лагера в сигурен дом. Разяс-
ни ми процедурите, през които 
трябваше да мина и се грижеше 
за мен. Даде ми телефон, на 
който мога да се обаждам или 
да изпращам съобщения, ако 
имам нужда от нещо. Попечите-
лят ми е с мен постоянно и мога 
да разговарям с него, когато 
искам.“
Атиф Кан*,
момче на 16 г., Пакистан

3. 
Попечителите трябва да се определят в момен-
та на пристигане/установяване на самоличност-
та, незабавно и без предварителни условия 
(напр. независимо от това дали детето е канди-
датствало или възнамерява да кандидатства за 
убежище). Това е от фундаментално значение 
не само за психологическото стабилизиране и 
изграждане на доверие, но и с оглед закрилата 
на детето. Моделът с една определена незави-
сима институция за попечителство предоставя 
необходимата гъвкавост и ефикасно управле-
ние, тъй като не се изискват съдебни решения 
или други административни процедури, преди 
да бъде избран попечител. Своевременното 

назначаване на попечител може също така да 
намали броя децата, които изчезват скоро след 
пристигането си от местата, където са настане-
ни.

4. 
Комбиниран модел от професионалисти/до-
броволци гарантира гъвкавост на реакциите 
при голям поток и същевременно спазване на 
стандартите. Институцията за попечителство 
би била отговорна за набирането на достатъч-
на база от професионални попечители и за съз-
даването на набор от доброволци попечители 
от различни общности, така че да се обезпечи 
подходящо съотношение деца – попечители. 
По време на кръглата маса държавните спе-
циалисти изразиха съгласие, че е много важно 
да има ограничение на броя на непридружени-
те и разделени деца на един попечител с цел 
ефективно попечителство. При сериозни по-
тоци готовият набор от доброволци помага за 
бързото увеличаване на броя попечители, като 
същевременно се комбинират двата вида опит 
(Германия е добър пример) и се насърчава об-
мен на умения и опит между групите. Инсти-
туциите за попечителство биха отговаряли за 
подбора на кадри въз основа на компетенциите 
и процеса на проучване, както и за установява-
нето на ясни линии на отчетност между попе-
чителя и институцията. При назначаването на 
доброволци като попечители следва да важат 
същите стандарти, както при професионалните 
попечители. Това включва квалификации, про-
цедури по проучване, обучение, механизми за 
контрол и мерки за отчетност. За попечителите 
доброволци трябва да се използват и кодекси-
те за поведение и писмените указания относно 
подбора, обучението, контрола, оценката и на-
блюдението, разработени за професионалните 
попечители. Специално внимание трябва да се 
обърне на аспектите, свързани с различията 
между половете и културните особености. За 
отделените от семействата си деца трябва да 
се разгледа вариантът с определяне на родни-
ни за попечители. Въпреки това трябва да се 
прилагат същите системи за проучване и кон-
трол, както при другите попечители, поне в на-
чалото.

Ways 
forward and 
milestones:
1
Focus efforts on strengthening guardianship: 
A strengthened, efficient and effective guardi-
anship system will save resources while also 
guardianship system will save resources while 
also responding to other gap areas (e.g. best 
interests considerations, care arrangements, 
prevention of exploitation, abuse and violence, 
and identification and achievement of compre-
hensive solutions). Efforts should focus first on 
strengthening guardianship due to its key role 
in achieving protection and solutions in the 
best interests of the child in a timely, efficient, 
and effective manner. Concrete suggestions for 
reform have already been developed in view of 
the high number9 of arrivals and during round-
table discussions there was consensus by state 
representatives to further explore existing 
good practices as well as develop pilot projects 
to ensure guardianship systems are stream-
lined and effective. 

2
One independent guardian institution: Good 
practices in countries such as the Netherlands 
have demonstrated the advantages of having 
one independent guardianship institution, re-
cognized and commissioned by law to recruit, 
train, appoint, and monitor guardians for UASC. 
The proposed system has proven to be more 
cost and time effective and also ensured more 
effective protection of UASC right from the 
start.10 The institution should be specialised and 
independent, can be an NGO or a public insti-
tution, and should be separate from the service 
and care providers to avoid any possible 
conflict of interest. The institution can deal with 
both, refugee/migrant and national children or 
not, depending on the context, and the capaci-
ties. In addition to managing the guardians, the 
institution also serves as a main interlocutor 
and centre of expertise for the local authorities 
relieving them from the responsibility to 

coordinate with hundreds of guardians. gu-
ardians. This also provides for better control 
as the institution should be monitored and 
evaluated on a regular basis. The Dutch model 
also includes a reimbursement scheme per 
child, maximizing cost efficiency and flexibility 
(if combined with a mixed volunteer/ profes-
sional model – see below) for the authorities. 
Finally, the institution is accountable for proper 
guardianship, and also for the selection of 
appropriate care, the provision of protection, 
and solutions, as these are the main tasks of a 
guardian.

“I have a guardian. He 
helped me a lot and he 
took me from the camp 
to the safe house. He 
explained the procedu-
res through which you 
need to go, and also 
took care of me. He 
gave me a phone num-
ber where I can call or 
message him if I need 
anything. My guardian 
is constantly with me 
and I can talk to him 
whenever I want.” 
Atif Khan*, 
Male, 16, Pakistani

3
Guardians have to be appointed at the point of 
arrival/ identification, without delay or pre-con-
dition (e.g. irrespective of whether the child has 
applied for, or is intending to apply for, asylum). 
This is fundamental not only for psychological 
stabilization and trust building but also for the 
concrete protection of the child. The model 
with one commissioned independent guardian-
ship institution provides the required flexibility 
and efficient management, 
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as it does not require court decisions or any 
other administrative procedure before a guar-
dian is appointed. Timely appointment can also 
reduce the number of children going missing 
from care soon after arrival.

4
A mixed professional/ volunteer model ensures 
flexibility in responding to a large increase in 
arrivals and compliance with standards at the 
same time. The guardianship institution would 
be responsible for recruiting a sufficient base 
of professional guardians and developing a 
roster of volunteer guardians from different 
communities to ensure an appropriate ratio of 
children to guardians. State practitioners du-
ring the roundtable concurred that a cap in the 
number of UASC per guardian is essential for 
effective guardianship. In times of hightened 
arrivals, the volunteer roster helps to quickly 
expand the number of guardians while mixing 
the two sets of experiences (Germany is a good 
example) and fostering skills and experience 
transfer between groups. The guardianship 
institutions would be responsible for the com-
petency based recruitment and vetting process 
as well as for establishing clear accountability 
lines between the guardian and the institution. 
Whenever volunteers are appointed as guardi-
ans, the same standards must apply to them as 
to professional guardians. This includes quali-
fications, vetting procedures, training, monito-
ring mechanisms and accountability measures. 
Codes of conduct and written guidance on 
recruitment, training, monitoring, evaluation 
and supervision developed for professional 
guardians should also be used for volunteer 
guardians. Particular consideration should be 
given to gender and cultural aspects. For sepa-
rated children, the appointment of relatives as 
guardians should be considered. However, the 
same vetting and monitoring system should 
apply at least at the beginning as to the other 
guardians.

“When I am disconten-
ted, I talk with the cultu-
ral mediator about it.” 
Saquip Zubair*,
Male, 16, Pakistani

5
Cultural mediators should form part of the 
team. Both guardians and sufficiently trained 
cultural mediators will have to build the bridge 
between the child, the child’s community, the 
host community, state institutions and autho-
rities. Interpreters are often not sufficient to 
fulfil this role. Experience, for example in the 
Netherlands, has proven that the establishment 
of trust requires more than interpretation. The 
guardianship institution would be responsible 
for bringing in the cultural mediators.

6 
Ensure guardians are regularly trained and mo-
nitored. According to the SafeGuard initiative, 
four main competence areas are critical for the 
performance of guardians: procedural and le-
gal matters; building a trustful communication 
with the child; psycho-social issues concerning 
the child, including specifically child victims of 
crime; and cultural mediation and effective 
linkages with all relevant actors and services. 
Participants of the roundtable agreed that 
guardians should undergo a substantive rec-
ruitment process, vetting, and monitoring. The 
FRA handbook on guardianship11 also provides 
good guidance on the content. As a good 
practice, guardians should have access to a 
multidisciplinary team of professionals to seek 
expertise, advice and assistance when perfor-
ming their guardianship duties. Practitioners 
have suggested a ratio of one supervisor for 
30 guardians. However, regular participatory 
assessments with children as well as an ac-
cessible complaint mechanism should also be 
established to ensure quality and satisfaction. 
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„Когато съм недоволен,  
говоря най-вече с културния 
медиатор за това.“
Саяуип Зубаир*,
момче на 16 г., Пакистан

5. 
Културните медиатори трябва да бъдат част 
от екипа. Попечителите и достатъчно обучени-
те културни медиатори ще трябва да изградят 
моста между детето, общността на детето, при-
емащото общество, държавните институции и 
властите. Често преводачите не са достатъчни 
за изпълнението на тази роля. Опитът в Нидер-
ландия например показва, че създаването на 
доверие изисква много повече от превод. Ин-
ституцията за попечителство би отговаряла за 
активирането на културните медиатори.

6. 
Гаранции, че попечителите преминават през 
редовни обучения и контрол. Според инициа-
тивата SafeGuard има четири основни сфери 
на компетенция, необходими за ефективната 
работа на попечителите: процедурни и правни 
въпроси, изграждане на комуникация с детето, 
основана на доверие, психосоциални пробле-
ми, засягащи детето, включително най-вече де-
цата жертви на насилие; културната медиация 
и ефективните връзки с всички заинтересова-
ни участници и услуги. Участниците в кръгла-
та маса изразиха съгласие, че попечителите 
трябва да преминават през независим подбор, 
проучване и контрол. Наръчникът на Агенцията 
за основните права относно попечителството11  
също дава добри насоки. Като добра практика 
попечителите трябва да имат достъп до мулти-
дисциплинарен екип от специалисти, за да се 
обръщат към тях за експертна информация, 
съвет и помощ при изпълнението на задълже-
нията във връзка с попечителството. Активно 
работещите в областта специалисти предлагат 
съотношение от един ръководител на 30 попе-
чители. Необходимо е обаче да бъдат въведе-
ни и периодични проучвания на нуждите – на 
децата, както и достъпен механизъм за пода-
ване на жалби, за да се гарантира качество и 
удовлетворение.
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7.
Изграждане на европейска мрежа/федерация 
от всички национални институции за попечи-
телство. Моделът с една централна институция 
за попечителство подкрепя останалите цели за 
подобряване на трансграничната координация 
и обмен на информация. Федерацията може да 
оказва помощ при стандартизацията на прак-
тиките на попечителство и предоставянето на 
обучения. Тя би могла също така да улеснява 
обмена на информация по отделните случаи 
съгласно принципите за защита на данните в 
случай на прехвърляне на непридружените и 
разделени деца в друга държава. Понастоящем 
е почти невъзможно един попечител да устано-
ви или да влезе във връзка с колега в чужбина. 

8. 
Изграждане на европейски фонд за подпома-
гане на процеса на укрепване и създаването 
на институции за попечителство, както и за 
подкрепа на усилията за подбор, обучение и 
контрол на попечителите. Фондът може да се 
ръководи съвместно с европейската мрежа/фе-
дерация от учредените национални институции 
за попечителство. Освен това за него ще важат 
ясни критерии за финансиране (като например 
стратегия и план за изпълнение, установени 
процедури, определен брой вече наети попечи-
тели). Използването на фондовете на свой ред 
ще се контролира от институция на ЕС с цел 
предотвратяване на конфликт на интереси.  

9. 
При попечителството трябва да се прилага ця-
лостен подход, както е описано в наръчника на 
Агенцията за основните права. Попечителите 
трябва да вземат решения във всички области, 
засягащи детето и да носят крайната отговор-
ност за това, че на всеки етап са водени от 
най-добрия му интерес. Попечителят трябва да 
бъде основно координационно звено за детето 
и да служи като връзка между детето и прие-
мащото общество, съответните органи, достав-
чици на услуги и институциите. Работещите в 
областта специалисти, участвали в кръглата 
маса, предложиха отделяне на попечителство-
то и правното представителство с цел устано-
вяване на ефективно упражняване на контрол 
и намаляване на натоварването на попечите-
лите. Държавите, участвали в консултациите, 
приеха това отделяне. Наред с попечителите, 
в зависимост от нуждите в хода на процедури-
те, трябва да се предоставят и безплатни прав-
ни консултации и правно представителство от 
страна на опитни адвокати. Попечителството 
не бива да се прекратява при навършване на 

18-годишна възраст, а да остане достъпно до 
21 години (както е в Северна Ирландия), като 
се вземат предвид възгледите на младежите. 
На последно място попечителят трябва да ра-
боти като мобилизиращ фактор по отношение 
на механизмите за подкрепа в приемащото 
общество, така че да предоставя най-добрата 
грижа за детето. 

10.
Трябва да бъде създаден механизъм за пода-
ване на жалби с незабавно предприемане на 
мерки за осигуряване на качество и защита от 
посегателства. Той трябва да се разяснява на 
всяко непридружено и разделено дете. Необ-
ходимо е изграждане на връзка между меха-
низма за подаване на жалби и институциите за 
попечителство, но той може да бъде свързан и 
с органа за преглед на закрилата на детето (вж. 
по-долу). Именно така децата ще могат да из-
разяват несъгласието си с избрания попечител.

7 
Establish a European network/ federation of all 
national guardianship institutions. The model 
of one central guardianship institution supports 
the other objectives of improved cross border 
coordination and information sharing. The 
federation could assist in standardizing guardi-
anship practices and providing training. It could 
also facilitate information sharing on individual 
cases, in accordance with data protection prin-
ciples, if the UASC was transferred to another 
country. Currently, it is nearly impossible for an 
individual guardian to identify and engage with 
a counterpart across borders.

8
Create an EU wide fund to support the strengt-
hening and creation of guardianship institu-
tions as well as support their efforts in recru-
iting, training, and monitoring of guardians. 
This fund could be administered in coordina-
tion with the European network/federation of 
established national guardianship institutions 
and would have clear criteria for funding (e.g. a 
strategy and implementation plan, established 
procedures, a certain number of guardians 
already recruited). The implementation of the 
funds would then be monitored by an EU insti-
tution to prevent conflict of interest.

9
Guardianship should follow a holistic 
approach as described in the FRA Handbook. 
Guardians should decide on every aspect that 
concerns the child and be ultimately accoun-
table that the best interests are considered at 
every stage. The guardian should serve as the 
primary focal point for the child and serve as a 
link between the child and the host community, 
relevant authorities, services providers, and 
institutions. Practitioners from the roundtable 
suggest a separation of guardianship and legal 
representation to establish effective checks 
and balances, and to reduce the workload of 
guardians. Consulted states agreed with that 
separation. In addition to guardians, free legal 
advice and representation by experienced 
lawyers should be made available according 
to needs throughout the procedures. Guardi-
anship should not terminate at age 18 but be 
available up to age of 21 years (as in Northern 
Ireland), taking due consideration of the

youth’s view. Finally, the guardian should work 
as a mobilizer of host community support me-
chanisms, to provide the best care for the child.

10
A complaint mechanism with immediate 
follow-up to ensure quality and prevention of 
harm should be established and communicated 
to every UASC. The complaint mechanisms 
should link into the guardianship institutions, 
but can also be linked to the child protection 
review body (see below). This is also how a 
child can express his or her disagreement 
with the appointed guardian.
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country. Currently, it is nearly impossible for an 
individual guardian to identify and engage with 
a counterpart across borders.
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tions as well as support their efforts in recru-
iting, training, and monitoring of guardians. 
This fund could be administered in coordina-
tion with the European network/federation of 
established national guardianship institutions 
and would have clear criteria for funding (e.g. a 
strategy and implementation plan, established 
procedures, a certain number of guardians 
already recruited). The implementation of the 
funds would then be monitored by an EU insti-
tution to prevent conflict of interest.

9
Guardianship should follow a holistic 
approach as described in the FRA Handbook. 
Guardians should decide on every aspect that 
concerns the child and be ultimately accoun-
table that the best interests are considered at 
every stage. The guardian should serve as the 
primary focal point for the child and serve as a 
link between the child and the host community, 
relevant authorities, services providers, and 
institutions. Practitioners from the roundtable 
suggest a separation of guardianship and legal 
representation to establish effective checks 
and balances, and to reduce the workload of 
guardians. Consulted states agreed with that 
separation. In addition to guardians, free legal 
advice and representation by experienced 
lawyers should be made available according 
to needs throughout the procedures. Guardi-
anship should not terminate at age 18 but be 
available up to age of 21 years (as in Northern 
Ireland), taking due consideration of the

youth’s view. Finally, the guardian should work 
as a mobilizer of host community support me-
chanisms, to provide the best care for the child.

10
A complaint mechanism with immediate 
follow-up to ensure quality and prevention of 
harm should be established and communicated 
to every UASC. The complaint mechanisms 
should link into the guardianship institutions, 
but can also be linked to the child protection 
review body (see below). This is also how a 
child can express his or her disagreement 
with the appointed guardian.
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3. 
Условия на 
предоставяне на грижи 
и на подходящи услуги 

Подробно описание на проблема:

Предоставянето на подходящи грижи и услуги, 
които отговарят на конкретните нужди на мом-
четата и момичетата, е основополагащо за бла-
госъстоянието и закрилата на децата, както и 
за развитието им и бъдещите им перспективи. 
Системите за грижи в Европа обаче са с недос-
татъчен капацитет или недостатъчно качество, 
или и двете. Твърде често подслонът и настаня-
ването грешно се използват като равнозначни 
на предоставяне на грижи, като същевременно 
се пренебрегват социалните и психосоциални-
те елементи (под формата на психично здраве 
и психосоциална подкрепа, образование, меди-
цински услуги и т.н.).

Твърде често мащабната институционална 
грижа се предпочита пред други форми на пре-
доставяне на грижи, въпреки че експертите и 
практикуващите специалисти са единодушни, 
че предоставянето на такива грижи често води 
до (сексуално) малтретиране, насилие, прес-
тъпни дейности и тежко психологическо стра-
дание, които също генерират много повече 
разходи (в средносрочен и дългосрочен план) 
в сравнение със системата на приемни гри-
жи.12 За съжаление, системите за предоставя-
не на грижи, както например малките домове 
и системите за приемна грижа, които често са 
най-добрите възможни условия за предоставя-
не на грижа, рядко се използват, изключително 
претоварени са или не са насочени към деца 
със специални нужди. В най-лошите случаи се 
налага непридружените и разделени деца да 
остават за по-продължителни периоди в общи 
центрове за подслоняване или дори центрове 
за задържане, често заедно с възрастни, при 
неподходящи условия и без специални услуги 
за деца. При тези условия непридружените и 
разделени деца често са изложени на сериоз-
ни рискове относно сигурността, общото ниво 
на защитеност и физическото и психично здра-
ве. Властите и други участници все още не са 
успели да реагират адекватно в посока пре-
дотвратяване и ограничаване на повишения 
риск от насилие и малтретиране, включително 
сексуално насилие не само в общ план, но и в 
институциите за предоставяне на грижи. Про-
дължителното задържане на непридружени и 
разделени деца често е свързано с неустано-
вената самоличност и липсата на своевремен-
но назначаване на квалифициран попечител. 
Различните условия на прием и различните 
перспективи за интеграция в различните евро-
пейски държави допринасят за по-нататъшно-
то придвижване и излагане на децата на до-

пълнителни опасности. Дори при намирането 
на подходящи условия на грижа, тази грижа 
често бива прекратена внезапно, когато детето 
навърши 18 години.

„Много важно е непридруже-
ните и разделени деца, които 
идват в Белград, да имат въз-
можност незабавно да намират 
услуги, които ще им помогнат 
при регистрацията и настанява-
нето; в противен случай те са 
постоянен обект на каналджии-
те, особено ако са сами в  
Белград.“ 
Наима Малик*,
момиче на 17 г., Афганистан

Наред с това националните и международни-
те доставчици на услуги все още не са успели 
да създадат достатъчно покритие от мини-
мални услуги, така че да се отговори на спе-
циалните нужди и рискове за непридружените 
и разделени деца в Европа. Това е особено 
важно по отношение на предоставянето на 
психо-социална подкрепа. Предвид високия 
процент непридружените и разделени деца и 
други деца в психологически дистрес, липсата 
на адекватна реакция засяга живота им, както 
и общностите и обществата, в които живеят. 
Липсата на образование и възможности за от-
дих и възстановяване допълнително усилват 
страданието и оказват отрицателни последи-
ци върху бъдещите перспективи и стабилност 
на децата.

Преди всичко липсата на достъп до формал-
но образование има дългосрочно въздействие 
върху развитието на децата, но и върху прие-
мащите общности. Всички участващи в консул-
тациите специалисти и деца потвърдиха, че 
различните общности от бежанци и мигранти 
все още не получават систематично предос-
тавяните услуги и закрила. Има едва няколко 
случая на мобилизиране на диаспората или 
наскоро пристигналите общности. Холандската 
организация за попечителство NIDOS обаче е 
установила, че тези примери често имат успех 
в начинанията си и че децата са почувствали 
подкрепата на хората, които разбират от къде 
идват и какво преживяват.
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„Няколко пияни човека влизат 
в стаята ни, понякога дори по 
три пъти на вечер, посред нощ! 
И ние трябва да спим, да ходим 
на училище, но те ни смущават.“ 
Мохамед Хасан*,
момче на 16 г., Афганистан

„Би било чудесно, ако всичко 
това [регистрацията, прехвър-
лянето и услугите] са органи-
зирани и няма да ме е толкова 
страх да поискам някоя услуга 
от полицията или друга  
организация.“ 
Файаз Хан*,
момче на 17 г., Афганистан

Все още не работят регионалните, трансгра-
ничните и дори националните системи за 
управление на случаите. Това води до загуба 
на информация по отделните случаи, затруд-
нява ефективното и целенасочено предос-
тавяне на услуги между държавите и пречи 
на предоставянето на решения с оглед на 
най-добрия интерес на децата. Това също 
така затруднява възможността за контрол на 
състоянието и потребностите на децата.

Визия/цел: 
Всички непридружени и разделени деца в Ев-
ропа да имат достъп до сигурни, защитаващи 
и съобразени с възрастта им места с предоста-
вяни грижи, които не водят до лишаване от сво-
бода и където могат да имат достъп до услуги, 
най-вече такива за психо-социална подкрепа и 
до образование, наравно с другите деца в об-
ществото. Адекватното предоставяне на грижи 
включва и ефективни системи за управление 
на случаите и предотвратяването и огранича-
ването на рисковете от сексуално насилие и 
насилие основано  на пола. Задържането във 
връзка с контрола на миграцията никога не е в 
най-добрия интерес на детето и затова трябва 
да бъде забранено.

„Важно е да се организира  
специален център, който да 
предоставя цялостна помощ  
за децата, които са сами. В този 
център потребителите да могат 
да намират адвокат, социален 
работник, психолог, лекар и  
информация за всичко,  
от което имат нужда.“ 
Тауаб Захир*,
момче на 17 г., Афганистан

3.
Целево предоставяне на грижи и услуги: Нали-
чен е широк набор от условия на предоставяне 
на грижи, с които да се обслужват различните 
нужди и обстоятелства, свързани с непридру-
жените и разделени деца, включително полуса-
мостоятелно настаняване с надзор, домове за 
малки групи и приемна грижа. Предвид ограни-
чения капацитет, грижите и услугите трябва да 
се насочват според конкретните нужди във все-
ки от случаите. Не всяко непридружено и раз-
делено дете има нужда от подкрепа във всяка 
област. Възможно е някои деца да нямат нужда 
от определени услуги или да имат нужда само 
от известна подкрепа, и то за кратко. Междуин-
ституционалната пирамида за предоставяне на  
грижи относно психичното здраве и психосоци-
алната подкрепа13 посочва ясни насоки кога да 
се предприема намеса във връзка с психичното 
здраве. И отново – попечителите с помощта на 
културните медиатори играят основна роля за 
установяването на конкретните нужди и разви-
ването на целенасочен отговор. Същият под-
ход може да се използва и за определяне на 
подходяща форма на настаняване. Най-добре 
е по-малките деца (под 15 г.) да се настаняват 
в приемна грижа, а по-големите деца могат да 
се настаняват в групови домове. Участвалите 
в консултациите непридружени и разделени 
деца, повечето от които бяха над 15-годишна 
възраст, посочиха, че предпочитат условията в 
малките домове за групи и полусамостоятелни-
те домове.
Хармонизираните на национално или дори на 
регионално равнище критерии за уязвимост 
помагат при насочването на подкрепата. Кра-
тък списък с различните групи, специалните им 
нужди и необходимите услуги може да помог-

Пътища за 
развитие и 
ключови етапи:
1.
Следване на двустепенен подход при предос-
тавянето на грижи: С цел непосредствено оси-
гуряване на сигурност и защита е необходим 
първоначален прием, съобразен с възрастта. 
За предпочитане това трябва да става в домо-
ве за групи по възрасти и пол с не повече от 15 
до 20 други деца. Същевременно е необходимо 
да се определи попечителят (вж. схема 1), кой-
то да започне (но не и да извърши) подобрена-
та мултидисциплинарна оценка на най-добрия 
интерес, което на свой ред ще определи сред-
носрочните условия на предоставяне на грижи 
до намирането на цялостно решение. Попе-
чителят трябва също така да установи всич-
ки специални нужди, откроени в оценката на 
най-добрия интерес, за да бъде предоставена 
целенасочена подкрепа.

2. 
Създаване или определяне на орган, който да 
контролира условията на прием и дали центро-
вете за прием отговарят на стандартите. Този 
орган трябва да е независим от организации-
те, предоставящи услуги, и да има национална 
перспектива. И отново – омбудсманът за деца-
та или националната институция за човешките 
права може да поеме тази функция. Органът 
трябва да следи, предоставя съвети за подо-
брения и да сигнализира за оставащи пропуски.

“Some drunk guys 
from enter our room 
sometimes even three 
times per night, in the 
middle of the night! We 
also need to sleep, we 
go to school, but they 
are disturbing us.”
Mohammed Hassan*,
Male, 16, Afghan

“It would be great if all 
of this [registration and 
transportation and ser-
vices] was organized 
and I would not be so 
afraid of asking for any 
services coming from 
the police or the other 
organizations.” 
Fayaz Khan*,
Male, 17, Afghan
Regional, transnational, or even national case 
management systems are not yet functional. 
This leads to a loss of information on indivi-
dual cases, hinders an effective and targeted 
provision of services across countries, and 
interferes with the provision of solutions in the 
best interests of the children. It also hampers 
the ability to monitor the condition and needs 
of the children.

Vision/Objective: 
All UASC in Europe have access to safe, pro-
tective and age appropriate care arrangements 
that do not amount to deprivation of liberty, 
and where they can access services, in parti-
cular MHPSS and education, on an equal basis 
with the other children living in the community.

Appropriate care arrangements also include 
effective case management systems and the 
prevention and mitigation of risks of sexual and 
gender based violence. Detention for migration 
control purposes is never in the best interests 
of a child and therefore is to be prohibited. 

Ways 
forward and 
milestones:
1
Follow a two stage approach in care arrange-
ments: Age-appropriate first reception should 
be provided for immediate safety and protec-
tion purposes, preferably in age and gender 
clustered group homes with not more than 15 
to 20 other children. The guardian should be 
appointed at the same time (see graph 1) to 
initiate (but not conduct) the enhanced mul-
ti-disciplinary BIA which will then determine 
the mid-term care arrangement until a compre-
hensive solution is found. The guardian should 
also identify any specific needs highlighted 
from the BIA so that targeted support can be 
provided.

2
Establish or commission a body to monitor 
reception conditions and whether reception 
centres meet the standards. This body should 
be independent from those providing services 
and have a national perspective. Again, the 
ombudsperson for children, or the national hu-
man rights institution could take over this fun-
ction. The body should monitor, provide advice 
on improvements, and flag remaining gaps.
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“It is important for 
authorities to organize 
a special centre which 
provides comprehensi-
ve help for children who 
are alone. In that centre, 
users can find lawyers, 
social workers, psycho-
logists, doctors, and 
information about ever-
ything that they need.” 
Tawab Zahir*,
Male, 17, Afghan

3 
Target care arrangements and service provisi-
on: A wide array of care arrangements should 
be available, to cater to the different needs and 
circumstances of UASC, including semi-inde-
pendent supervised living, small group homes 
and foster care. In view of limited capacities, 
care and services need to be targeted depen-
ding on the specific needs identified in each 
case. Not every UASC requires support in 
every area. Some children might not need spe-
cific services, or only require light support for 
a brief period of time. The interagency MHPSS 
pyramid13 provides solid guidance on when to 
initiate mental health interventions. Again, gu-
ardians, with the support of cultural mediators, 
play a key role in identifying specific needs 
and developing a targeted response. The same 
approach can be used to determine appropria-
te accommodation. Younger children (below 15) 
should ideally be placed in foster care while ol-
der children might be accommodated in group 
homes. The consulted UASC, most of whom 
were above 15, referred to small group homes 
or semi-independent living as their preferred 
care arrangement.

Nationally or even regionally harmonized vul-
nerability vulnerability criteria help in targeting 
the support. A simple list defining the different 
groups, their specific needs, and the required 
services can help to harmonize the approach. 
Special attention should be paid to separated 
children who also need to benefit from a pro-
tective environment while being supported by 
relatives.

4 
Immediately strengthen available MHPSS as 
well as access to formal education to mitigate 
any long-term psychological impact on the 
child’s development. Community-based mecha-
nisms are often the most effective (including 
cost) mechanism to relieve psychological dist-
ress. Again, cultural mediators can facilitate the 
engagement with the community of the child 
and guide how to best involve them in the pro-
vision of care (e.g., play groups with accompa-
nied children, discussion groups, sport). UASC 
should be able to access education as soon as 
possible. Non-formal and informal education 
can be useful on a short term basis to bridge 
potential gaps but cannot and should not repla-
ce access to the formal education system (such 
as schools and vocational training).

5
Strengthen community-based foster care as it 
provides a protective care arrangement and 
is also the most cost effective arrangement. In 
the Netherlands, the foster care model where 
children were placed in families of their own 
community has demonstrated its economic 
benefit and value, providing the most approp-
riate care. However, as for every foster family, 
a detailed vetting for example through the 
guardianship institution and close monitoring 
is necessary to immediately detect any harm 
to the child. Networks of old and new foster fa-
milies help in sharing experiences and training 
new foster families.
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не за хармонизирането на подхода. Специално 
внимание трябва да се обръща на отделените 
от семействата си деца, които също трябва да 
се възползват от защитната среда, като съще-
временно се подкрепят от роднини.

4. 
Незабавно укрепване на наличните услуги за 
психично здраве и психо-социална подкрепа, 
както и незабавен достъп до формално обра-
зование с цел ограничаване на евентуалните 
дълготрайни психологически последствия за 
развитието на детето. Механизмите базирани 
в общността често са най-ефективни (включи-
телно по отношение на разходите) за облекча-
ване на психологическия дистрес. И отново –  
културните медиатори могат да улесняват кон-
такта с общността на детето и да дават насоки 
за най-подходящото им обхващане от грижите 
(напр. групи за игра за придружени деца, диску-
сионни групи, спорт). Непридружените и разде-
лени деца трябва да получават достъп до обра-
зование възможно най-скоро. Полезни могат да 
бъдат както формалните, така и неформалните 
форми на образование в краткосрочен план, 
за да се избегнат потенциалните пропуски, но 
те не могат и не бива да заместват достъпа 
до официалната образователна система (като 
училища и професионално образование).

5. 
Укрепване на приемната грижа базирана в общ-
ността, тъй като тя предоставя защитна грижа 
и освен това е най-рентабилната форма. В Ни-
дерландия моделът на приемна грижа, при коя-
то децата се настаняват в семейства от своята 
общност, е демонстрирал икономическите си 
ползи и стойност като модел, при който се пре-
доставя най-подходяща грижа. За всяко прием-
но семейство обаче се провежда подробно про-
учване, например посредством институцията 
за попечителство и е необходим строг контрол 
за своевременното установяване на евентуал-
ни вреди за децата. Мрежите от стари и нови 
приемни семейства помагат при споделянето 
на опит и обучение за новите приемни семей-
ства.
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6. 
Съставяне на сборник с минимални стандарти 
и добри практики за Европа.14 Трябва да бъде 
извършен регионален анализ на разходите и 
ползите за различните методологии и програ-
ми. Работещите в областта специалисти препо-
ръчват въз основа на него да бъде разработено 
практическо ръководство/наръчник, публикуван 
в интернет и насочен към деца и работещите с 
деца (учители, адвокати, медицински работни-
ци). Един достъпен наръчник, който освен това 
е на разбираем за децата език, би помогнал 
както като източник на информация, така и за 
контрол на доставчиците на услуги.

7. 
Гарантиране на продължаването на грижата, 
когато децата навършат 18 години и те посте-
пенно се прехвърлят от една система за закри-
ла към друга.

8. 
Укрепване на координацията между доставчи-
ците на услуги, включително доброволческите 
групи. Властите трябва да поемат отговорност 
за координацията, така че пропуските да се 
отстранят, и към децата, които имат нужда от 
помощ, да бъде насочена подходяща подкрепа. 
Трябва да бъде изготвена карта на доставчици-
те на услуги, така че да се установят дублира-
нията, застъпванията и  пропуските; освен това 
е необходимо да се разпишат формално и да се 
договорят стандартни оперативни процедури и 
документи, които описват подробно ролите и 
задълженията на всички участници. Координа-
ционните структури трябва да използват нови 
технически инструменти, които улесняват кому-
никацията и водят до намаляване на разходите 
(т.е. уеб-базирани платформи за координация, 
които са налични в няколко държави).

„В лагера нямат добри  
медицински услуги –  
има само един лекар и  
тя не може да отговаря  
за всички.“ 
Уахед Ахмед*,
момче на 17 г., Афганистан

9. 
Разработване на регионален, уеб-базиран ме-
ханизъм за управление на случаите за гаранти-
рано продължаване на грижата и споделяне на 
информацията. Подобна система би могла да 
бъде част от федерацията на институциите за 
попечителство, която трябва да бъде основното 
звено за управление на случаите. В системата 
за управление на случаите следва да се доку-
ментират всички взети решения и предприети 
от името на детето стъпки, както и препоръките 
за бъдещето, при спазване на националните и 
международни стандарти за защита на данни-
те. Освен това системата може да генерира 
статистически данни (напр. относно произход, 
положение, уязвимости) с цел изготвяне както 
на национален, така и на регионален анализ 
на тенденциите, който може да се използва за 
програмни цели.

6
Compile European minimum standards and
good practices.14 A regional cost-benefit analy-
sis of various methodologies and programmes 
should be conducted. On that basis, practitio-
ners recommended developing a best practice 
handbook/manual which is web-based, targe-
ting children as well as practitioners working 
with children (teachers, lawyers, medical staff). 
An accessible handbook, which is also avai-
lable in child-friendly language, would help to 
both inform and monitor service providers. 

7
Ensure continuity of care when children turn 
18 and gradually transfer children from one 
protection system to another.

8
Strengthen coordination of service providers, 
including volunteer groups. Authorities should 
take ownership of coordination to ensure that 
gaps are filled and that the children who need 
help are targeted with appropriate support. 
Service providers must be mapped to identify 
duplication, overlap, and gaps, as well as to 
formalize and agree upon SOPs and mapping 
documents that detail who does what when. 
Coordination structures should make use 
of new technical tools which facilitate com-
munication and lower costs (i.e., web-based 
coordination platforms which exist in several 
countries). 

“They don´t have good 
medical services in the 
camp – there is only one 
medical doctor availab-
le in the camp and she 
can`t be responsible for 
everyone”
Wahed Ahmed*, 
Male, 17, Afghan
 

9
Develop a regional, web-based case manage-
ment mechanism to ensure continuity of care 
and sharing of information. Such a system 
could sit with the federation of guardianship 
institutions, who should be the primary case 
manager. The case management system 
should document all decisions and steps 
taken on behalf of the child and what is 
recommended for the future, while adhering 
to national and international data protection 
standards. Furthermore, the case manage-
ment system can generate statistical meta data 
(e.g., on background, situation, vulnerabilities) 
for national but also regional trend analysis 
which can be used for programming 
purposes. 
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4. 
Цялостни решения  
в най-добър интерес  
на децата

Подробно описание на проблема:

Гарантирането на положителни резултати 
за децата и за приемащите общества е въз-
можно само когато отделните деца получават 
устойчиви решения с оглед техния най-добър 
интерес. Без това децата ще продължат да се 
движат извън редовните процедури, което ги 
излага на повишени рискове и може да доведе 
до злоупотреба, насилие, експлоатация и дори 
смърт. Предоставянето на решения обаче чес-
то е ограничено и не винаги се основава на 
стабилни процедури, гарантиращи най-добрия 
интерес на децата. Предоставянето на сред-
носрочни и дългосрочни решения все още не 
е приоритет. Решенията обаче са особено ва-
жни за установяването и възстановяването на 
спокойствие и стабилност. Както бе отбеляза-
но в рамките на провелите се наскоро глобал-
ни консултации с деца бежанци, организирани 
от ВКБООН и Комисията за жените бежанци, 
един от основните фактори, будещи безпокой-
ство сред децата и младежите бежанци, е дос-
тъпът до възможности и положителни перспек-
тиви за бъдещето им. 

„Мисля, че държавите от ЕС 
трябва да постигнат някакво 
споразумение помежду си и 
да предложат образование и 
програми за приобщаване през 
този страховит за нас период.“ 
Халил Катеб*,
момче на 17 г., Алжир

Намирането и предоставянето на цялостни, 
трайни решения на непридружените и раз-
делени деца е с тесен фокус, лишено е от 
гъвкавост и е обременено от системни несъ-
вършенства, съществуващи отпреди кризата. 
Намирането на решения рядко се основа-
ва на най-добрия интерес на детето. Такива  
процедури липсват в почти всички европейски 
държави. Що се отнася до събирането на се-
мейства, в най-общия случай се предвижда 
то да става в „приемните държави“, без да се 
разглеждат други варианти, които може да са 
в най-добър интерес на детето, включително 
събиране на семейството в безопасна трета 
държава, в което детето е живяло със семей-
ството си в миналото. Работещите в облас-

тта специалисти подчертават, че все още има 
конфликт между националните политики за 
миграцията и най-добрите интереси на деца-
та, като в тези случаи възможните варианти 
се разглеждат през призмата на убежището, 
а не закрилата на детето, което означава, че 
най-добрите интереси на децата не са основ-
но съображение. 

Освен това предоставянето на решения все 
още се оценява от национална, а не регио-
нална гледна точка, което поражда затрудне-
ния за непридружените и разделени деца при 
оценката на алтернативните пътища в рамки-
те на Европа и извън нея. Времето, необхо-
димо за изготвянето на трайни решения също 
е сериозна пречка, тъй като процедурите мо-
гат да отнема месеци и дори години, включи-
телно в случаите на събиране на семейства. 
Релокациите от Гърция и Италия са много 
ограничени, тъй като едва няколко държави 
приемат непридружени и разделени деца15 и 
този процес е много продължителен.16 Освен 
това националните правни рамки ограничиха 
събиранията на семейства чрез задължите-
лен период на изчакване преди събирането и 
ограничаване на събиранията само до роди-
телите. 

„Би било по-добре, ако  
пътувам със семейството си 
или с роднини. Това пътуване 
е толкова трудно и опасно.“
Али Джибрил*,
момче на 17 г., Либия

Визия/цел: 
Всички непридружени и разделени от семей-
ствата си деца да получат трайно решение, 
което е в технен най-добър интерес, в разумен 
срок, без излагане на детето на риск.
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Пътища за развитие 
и ключови етапи:
1.
Държавите-членки на ЕС трябва да разработят  
рамка за изработване на цялостни решения, 
която регламентира всички възможни цялостни 
решения и различните процедури в регионален 
протокол/стандартна оперативна процедура. 
Например, трябва да се разработят или реви-
зират хармонизирани европейски стандартнни 
оперативни процедури за разглеждането на 
случаите на събиране на семейства. Мрежата 
от национални звена трябва да бъде укрепена, 
а координацията – институционализирана, ве-
роятно чрез програми за обмен или команди-
роване на персонал на приемащите държави 
(напр. както бе демонстрирано от британската 
програма „Dubs“), или една специална между-
народна или европейска агенция да координи-
ра мрежата и обработката на случаите на съби-
ране на семейства.

2. 
Ранно идентифициране на цялостни решения с 
цел спестяване на време и ресурси. Разглежда-
нето на цялостни решения трябва да започне 
от момента на установяване на самоличността 
и това да се смята за процес, който надхвърля 
нуждите от помощ и закрила, които се предос-
тавят при извънредни ситуации. Това вероятно 
ще доведе до продължаване на грижата и до 
дългосрочен положителен ефект за децата. На-
значеният попечител трябва да има ролята на 
координатор на цялостното решение и да раз-
работи цялостен план за решение въз основа 
на подобрената оценка на най-добрия интерес 
и издирването на семейството, което на свой 
ред става част от дискусията на експертната 
група за определяне на най-добрия интерес. 

3. 
Всяко становище за цялостно решение трябва 
да се основава на определянето на най-добрия 
интерес, базирано на първоначалната оценка 
на най-добрия интерес. Освен това станови-
щата относно цялостните решения трябва да 
се дават от органа за закрила на детето, а не 
от органа по въпросите на убежището, като се 
вземат предвид приложимите правни рамки, 
регламентиращи и двете. Така се гарантира 
даването на подходящи експертни мнения и се 
ограничава конфликтът на интереси (най-до-
брия интерес на детето спрямо интересите във 
връзка с контрола на миграцията). 

4. 
Портфолиото от цялостни решения трябва да 
бъде разширено, ориентирано главно спря-
мо най-добрите интереси на детето. Не бива 
да се предполага, че убежището автоматично 
е в най-добрия интерес на детето. Трябва да 
се разглежда вариантът със събирането на се-
мействата в първата страна на убежище на се-
мейството или държавата на произход (ако де-
тето не се нуждае от международна закрила), 
съпътствано от програма за подкрепа в дър-
жавата. Трябва да се разглежда също и вари-
антът с включване в националните системи за 
закрила на детето дори ако детето не се нуждае 
от международна закрила, но не може да бъде 
върнато, защото връщането не би било в него-
вия най-добър интерес.

5. 
Освен това достигането до цялостни решения 
би било улеснено от общите критерии и вза-
имно признаване (относно определянето на 
възрастта, семейните връзки, попечителство), 
както е описано по-горе. Споменатата по-горе 
транснационална система за управление на 
случаите в рамките на европейската федера-
ция на институциите за попечителство също 
може да помогне за ускоряването на обмена на 
информация по индивидуалните случаи и уле-
сняването на непрекъснатото предоставяне на 
грижи и контрол на състоянието на децата. Това 
за пореден път би показало, че е най-добре ос-
новата на цялостната система за решения да 
се ръководи от федерацията на организациите 
за попечителство.

6. 
Насърчаване на социалното включване и въз-
можностите за участие и изграждане на уме-
ния, докато децата чакат решенията си. По-
пуляризиране сред общностите на нуждата 
от социалното включване и ползите от нея. 
Популяризиране на социалното приобщаване 
чрез участие на децата в спортни и други раз-
влекателни дейности в рамките на общността. 
Гарантиране на грижите и мерките за подкрепа 
след навършване на 18 години, насърчаване 
на социалното приобщаване, както и мерки за 
образователна и професионална интеграция с 
цел изграждане на устойчивост и укрепване на 
уменията и ресурсите на децата. Тук попечите-
лят отново играе много важна роля, но за целта 
трябва да получи необходимите правомощия.

Ways 
forward and 
milestones: 
1 
EU member states should develop a Compre-
hensive Solutions Framework which regulari-
zes all possible comprehensive solutions and 
the different procedures in a regional protocol/
SOP. For example, harmonised European SOPs 
for the processing of family reunification have 
to be developed or revised. The EASO network 
of national Dublin Units has to be strengthened 
and the coordination institutionalized, for ex-
ample through exchange programmes or more 
systematic deployments of receiving coun-
try staff/liaison officers (e.g. as the UK Dubs 
programme has demonstrated), or having one 
dedicated international or European agency 
coordinating the network and the processing 
of family reunification.

2 
Frontload identification of comprehensive 
solutions to save time and resources. Start 
considering comprehensive solutions from the 
moment of identification, and consider it as a 
process that goes beyond emergency assistan-
ce and protection. This will likely result in 
continuity of care and a long-term positive 
impact on the child. The appointed guardian 
should assume the role of a Comprehensive 
Solutions Coordinator who should develop a 
comprehensive solution plan based on the 
enhanced BIA and the family tracing, which 
then forms part of the BID panel discussion.

3 
Every comprehensive solution decision has to 
be based on a BID which is based on a BIA. 
Furthermore, decisions on a comprehensive 
solution should be done by the child protection 
body and not asylum body, while considering 
the relevant legal frameworks that steer both. 
This ensures the right expertise and mitigates 
the conflict of interest (child’s best interests vs 
migration control interests). 

4
The portfolio of comprehensive solutions 
needs to be expanded, oriented mainly to the 
best interests of the child. It should not be 
assumed that asylum is automatically in the 
best interests of a child. Family reunification 
in the country of first asylum of the family or 
country of origin (if the child is not in need of 
international protection), flanked with a support 
programme in the country, has to be conside-
red. However, also the integration into national 
child protection systems, even if the child is 
not in need of international protection but 
should not be returned because such a return 
would not be in their best interests, has to be 
considered.

5 
Furthermore, comprehensive solutions would 
be facilitated by common criteria and mutual 
recognition (age determination, family links, 
guardianship) as described above. The above 
mentioned transnational case management 
system within the European federation of guar-
dianship institutions could also help to facilitate 
fast information exchange on individual cases 
and facilitate continuous care and monitoring 
of the condition of the child. This would again 
demonstrate that the backbone of the Compre-
hensive Solutions Framework would be best 
placed under authority of the federation of 
guardianship institutions.

34

6 
Promote social inclusion and opportunities for 
participation and skills building while children 
are waiting for their solutions. Raise awareness 
with communities on the need and benefit 
of social inclusion. Promote social inclusion 
through participation of children into sports 
and other leisure activities at community level. 
Ensure care and support measures that last 
beyond the 18th birthday, promote social inte-
gration as well as both educational and voca-
tional integration measures to build resilience 
and strengthen the skills and resources of the 
children. The guardian again plays a vital role 
here but also needs to be provided with the 
necessary authority.

35

Ways 
forward and 
milestones: 
1 
EU member states should develop a Compre-
hensive Solutions Framework which regulari-
zes all possible comprehensive solutions and 
the different procedures in a regional protocol/
SOP. For example, harmonised European SOPs 
for the processing of family reunification have 
to be developed or revised. The EASO network 
of national Dublin Units has to be strengthened 
and the coordination institutionalized, for ex-
ample through exchange programmes or more 
systematic deployments of receiving coun-
try staff/liaison officers (e.g. as the UK Dubs 
programme has demonstrated), or having one 
dedicated international or European agency 
coordinating the network and the processing 
of family reunification.

2 
Frontload identification of comprehensive 
solutions to save time and resources. Start 
considering comprehensive solutions from the 
moment of identification, and consider it as a 
process that goes beyond emergency assistan-
ce and protection. This will likely result in 
continuity of care and a long-term positive 
impact on the child. The appointed guardian 
should assume the role of a Comprehensive 
Solutions Coordinator who should develop a 
comprehensive solution plan based on the 
enhanced BIA and the family tracing, which 
then forms part of the BID panel discussion.

3 
Every comprehensive solution decision has to 
be based on a BID which is based on a BIA. 
Furthermore, decisions on a comprehensive 
solution should be done by the child protection 
body and not asylum body, while considering 
the relevant legal frameworks that steer both. 
This ensures the right expertise and mitigates 
the conflict of interest (child’s best interests vs 
migration control interests). 

4
The portfolio of comprehensive solutions 
needs to be expanded, oriented mainly to the 
best interests of the child. It should not be 
assumed that asylum is automatically in the 
best interests of a child. Family reunification 
in the country of first asylum of the family or 
country of origin (if the child is not in need of 
international protection), flanked with a support 
programme in the country, has to be conside-
red. However, also the integration into national 
child protection systems, even if the child is 
not in need of international protection but 
should not be returned because such a return 
would not be in their best interests, has to be 
considered.

5 
Furthermore, comprehensive solutions would 
be facilitated by common criteria and mutual 
recognition (age determination, family links, 
guardianship) as described above. The above 
mentioned transnational case management 
system within the European federation of guar-
dianship institutions could also help to facilitate 
fast information exchange on individual cases 
and facilitate continuous care and monitoring 
of the condition of the child. This would again 
demonstrate that the backbone of the Compre-
hensive Solutions Framework would be best 
placed under authority of the federation of 
guardianship institutions.

34

6 
Promote social inclusion and opportunities for 
participation and skills building while children 
are waiting for their solutions. Raise awareness 
with communities on the need and benefit 
of social inclusion. Promote social inclusion 
through participation of children into sports 
and other leisure activities at community level. 
Ensure care and support measures that last 
beyond the 18th birthday, promote social inte-
gration as well as both educational and voca-
tional integration measures to build resilience 
and strengthen the skills and resources of the 
children. The guardian again plays a vital role 
here but also needs to be provided with the 
necessary authority.
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5. 
Участие  
на децата

Подробно описание на проблема:

Никоя заинтересована страна (държавата, 
международна организация, НПО, гражданска 
организация) не се допитва системно до де-
цата относно мнението им с оглед възрастта 
и зрелостта им; освен това те не се включват 
систематично в планирането и изпълнение-
то на общи програми. Това не само наруша-
ва правата им, но ги ограничава само до по-
лучатели на грижа и помощ, а не ги третира 
като активни носители на права, което влияе 
негативно върху иначе осъществими програ-
ми и проекти. Държавите рядко залагат или 
прилагат в политиките и правните си рамки за-
дължителни или систематични консултации с 
деца. Освен това много малко местни органи 
редовно провеждат оценки на нуждите, където 
питат момчетата и момичетата за възгледите и 
мненията им по проблемите, които ги засягат, 
независимо че участието на децата е същест-
вен елемент от Конвенцията за правата  на де-
тето (КПД). Едно основно предизвикателство в 
това отношение е липсата на достатъчно пре-
водачи, особено жени.  

„Нямам достъп до никой  
човек с влияние. Вероятно  
ще ме изритат от лагера,  
ако се оплача.“
Абдул Газор*,
Момче, 16 г., Афганистан

Визия/цел: 
В цяла Европа да се извършват систематично 
консултации с непридружени и разделени деца, 
като възгледите и мненията им се включват във 
всяко решение, което ги засяга, както и в про-
грамите, които се разработват и изпълняват в 
тяхна полза.

Пътища за 
развитие и 
ключови етапи:
1.
Информиране на децата на всеки етап от про-
цеса относно следващите етапи и искане на 
мнението им. Голяма част от непридружените 
и разделени деца, с които бяха проведени кон-
султации, подчертават липсата на информация 
като централен пропуск и основна причина за 
редица несъвършенства в начина на реагира-
не. 

2. 
Гарантиране, че се извършват допитвания до 
непридружени и разделени деца по всички въ-
проси, засягащи случая им както от страна на 
организациите за закрила на детето, така и от 
тези по въпросите на убежището. Затова допит-
ването до непридружените и разделени деца 
трябва да се институционализира в национал-
ната правна рамка. Националната институция 
за попечителство или омбудсманът за децата 
могат да бъдат натоварени със задачата да 
провеждат регулярни оценки на нуждите с всич-
ки групи непридружени и разделени деца по 
възраст, пол и многообразие. Представителите 
на държавата, участващи в кръглата маса, из-
разиха съгласие относно значението на по-сис-
тематично включване и допитване до децата 
индивидуално, но също така подчертаха нуж-
дата от включването им на равнище планиране 
и изпълнение на програми. В тези оценки тряб-
ва да има дискусии с различни фокус групи – да 
се обсъжда текущото им положение, възгледи и 
мнения. Окончателният доклад трябва да бъде 
разпространен на всички доставчици на услуги, 
за да се осигурят данни за цялостния процес 
по изготвяне на програми; освен това те трябва 
и да се оповестяват сред обществеността, за 
да се гарантира отчетността при отчитането на 
мненията на децата.

5
Participation 
of Children

38

Problem statement: 
Children are not systematically consulted by 
any actor (state, international organisation, 
NGOs, civil society organisations) on their 
views and opinions in line with their age and 
maturity, nor are they systematically included 
in general programme planning and implemen-
tation. This not only violates their rights, but 
also sets them aside as mere recipients of care 
and assistance rather than active rights hol-
ders, and negatively impacts otherwise viable 
programmes and projects. States have rarely 
mainstreamed or implemented obligatory and 
systematized consultation of children in their 
policy and legal frameworks. In addition, only 
very few local authorities regularly conduct 
participatory assessments asking boys and 
girls for their views and opinions on issues that 
affect them, even though child participation is 
a cornerstone of the Convention on the Rights 
of the Child (CRC). One key challenge in this 
regard is the lack of sufficient interpreters, 
especially female interpreters. 

“I don’t have anyone 
I can approach who has 
any influence. I would 
probably get kicked 
out of the camp if I 
complain.” 
Abdul Ghazoor*,
Male, 16, Afghan

Vision/Objective: 
UASC are systematically consulted throughout 
Europe and their views and opinions are in-
cluded in every decision affecting them and in 
programmes developed and implemented 
to serve them.

Ways 
forward and 
milestones: 
1 
Inform children at every step of the process 
about the next steps and their options. The 
vast majority of consulted UASC have stressed 
the lack of information as a central gap and 
root cause for a number of response deficien-
cies.

2
Ensure UASC are consulted on all matters con-
cerning their case with both child protection 
and asylum authorities. Therefore, institutio-
nalize the consultation of UASC in the national 
regulatory framework. The national guardians-
hip institution or the ombudsperson for child-
ren could be commissioned to conduct parti-
cipatory assessments with all age, gender and 
diversity groups of UASC on a regular basis. 
State representatives at the roundtable agreed 
on the importance of a more systematic inclusi-
on and consultation of children on an individual 
basis but also highlighted a need for inclusion 
on a planning and programme implementation 
level. These assessments should include focus 
group discussions with the different groups, 
discussing their current situation, views and 
opinions. The outcome report should be widely 
shared with service providers to inform overall 
programming but also made public to ensure 
accountability when considering the children’s 
views.
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„Вярвайте на децата, така че  
да могат да се изразяват без 
страх. Трябва да ни питат какво 
искаме, устно, в диалог, а не в 
писмен вид. Аз бих участвал, 
защото искам да подобря  
нашето положение.“ 
Джанги Шан*,
момче, Афганистан 

3.
Гарантиране на това, че непридружените и раз-
делени деца са наясно със съществуването на 
национални механизми за обратна връзка и по-
даване на жалби и имат достъп до тях (напр. 
чрез гореща линия, интернет, SMS), чрез които 
могат да изразяват притеснения. Осигуряване 
на достъп на децата до правосъдие и правна 
защита при нарушаване на правата им. Горе-
щите линии са един възможен инструмент, но 
националната институция за попечителство 
и органът за преглед на закрилата на детето 
(напр. омбудсманът, националната институция 
по правата на човека, съдилищата по въпроси-
те за благосъстоянието на децата) трябва да 
активират механизмите за подаване на жалби. 
Механизмите за обратна връзка и подаване на 
жалби трябва да предвиждат документиране на 
жалбите при запазване на поверителност и га-
рантиране на последващи действия. Ако няма 
такова документиране, последващи действия и 
отговор до детето, механизмът няма да се полз-
ва с доверие и съответно няма да се прилага.

„Ще ми се да мога да помогна 
на други тийнейджъри  
като мен. Надявам се, че  
ако говорим, някой ще ни чуе.“ 
Мустафа Фени*,
момче на 17 г., Алжир

4.
Включване на общностите, така че да се сфор-
мира консултативна група от основни източни-
ци на информация, представена от различните 
общности. Местните и националните органи да 
се допитват до тази група редовно по програм-
ни въпроси.

“Trust the children so 
that they express them-
selves without fear. One 
should ask us what we 
want, verbally in a di-
alogue not in writing. 
I would be engaged, 
because I want to im-
prove our situation.” 
Jangi Shah*,
Male, 16, Afghan

3
Ensure UASC are aware and have access to 
national feedback and complaint mechanisms 
(e.g., through a hotline, web, frontline SMS) 
through which they can raise their concerns. 
Enable children to access justice and claim 
redress for violations of their rights. Hotlines 
can be one tool, but the national guardianship 
institution and the child protection review body 
(i.e., ombudsperson, NHRI, court for children 
welfare) should enable the complaint mecha-
nisms. Feedback and complaint mechanisms 
must document complaints, while respecting 
confidentiality, and ensure follow-up. If there is 
no documentation, follow-up, and response to 
the child, the mechanism will not gain trust and 
thus will not be used.

“I would like to able to 
help other teenagers 
like me. I hope if we 
raise our voices maybe 
somebody will hear us.” 
Mustafa Fenni*,
Male, 17, Algerian

4
Tap into communities to form an advisory 
group of key informants with representatives 
from the different communities consulted by 
local and national authorities on a regular 
basis on programming matters.
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nisms. Feedback and complaint mechanisms 
must document complaints, while respecting 
confidentiality, and ensure follow-up. If there is 
no documentation, follow-up, and response to 
the child, the mechanism will not gain trust and 
thus will not be used.

“I would like to able to 
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like me. I hope if we 
raise our voices maybe 
somebody will hear us.” 
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6. 
Най-добрите 
интереси на детето в 
националните системи 
за закрила на детето и 
системите за убежище

Подробно описание на проблема:

Съгласно член 3 на КПД и Общи комента-
ри № 6, 12 и 14, най-добрият интерес на де-
тето  е първостепенно съображение. В КПД 
се предоставя много ясна отправна точка за 
вземащите решения лица: закрилата, благо-
състоянието на децата и устойчивите грижи 
и решения могат да се предоставят само, ако 
най-добрите интереси се вземат под внимание 
систематично. Това означава, че най-добрите 
интереси са фундаментални не само за разви-
тието, стабилността и бъдещето на детето, но 
и за обществото, в което живее.

Националните системи обаче все още не отчи-
тат най-добрите интереси на непридружените 
и разделени деца в хода на различните проце-
си, през които преминават децата. Дори когато 
са включени, съображенията относно най-до-
брите интереси рядко са свързани с всеки ас-
пект на благосъстоянието на детето или раз-
глежданите решения, целящи да отговорят 
на ситуацията, в която се намира. Този систе-
мен пропуск засяга всички области, касаещи 
непридружените и разделени деца – от пре-
доставянето на грижи до цялостни решения. 
Липсата на оценка и процедура за определя-
не на най-добрия интерес или неадекватната 
оценка са само една част от проблема, но по-
казват сериозния характер на пропуските. От 
консултациите с работещите в областта спе-
циалисти става ясно, че това не е непременно 
принципен проблем, а по-скоро той се корени 
в липсата на гъвкавост и броя на администра-
тивните процедури, през които децата трябва 
да преминат, което затруднява приложението 
му. Когато органите по въпросите на убежище-
то вземат решения относно благосъстоянието 
на детето, често отговорностите са неясни и 
неопределени. Точно обратното – тези реше-
ния трябва да се вземат от независим орган за 
закрила на детето, който разполага с подходя-
щи и обучени експерти, които вземат предвид 
най-добрите интереси и няма опасност да бъ-
дат засегнати от конфликт между най-добрия 
интерес на детето и националната политика 
по миграцията. Освен това практикуващите в 
областта специалисти подчертават склонност-
та към недоверие спрямо децата от страна на 
властите.

За да се оцени и определи най-добрият инте-
рес на едно дете, трябва да се разгледат всич-
ки фактори. Въпреки това в Европа се очерта-
ва една явна тенденция – нуждите от закрила 
на детето се оценяват само чрез процедура за 

убежище, когато търсенето на убежище може 
да не е в най-добър интерес на детето. Освен 
това издирването на родителите и роднините 
на непридружените и разделени деца и оцен-
ката на условията им на живот все още е се-
риозно предизвикателство за властите и съ-
ответните организации. В Европа има случаи 
на различаващи се практики по отношение на 
степента на съгласие, необходима за издирва-
нето въпреки сравнително ясните указания на 
Европейска служба за подкрепа в областта на 
убежището.17 

„Хората в приемния център 
продължиха да ми говорят,  
въпреки че не се чувствах 
добре. Това много ме натовари 
и не ми харесваше, че ме  
интервюираха. Трябваше ми 
преводач. Ние общувахме на 
английски и отговарях с „да“  
на всичко.“
Али Басим*,
момче под 11 г. с увреждания, 
Ирак 

Визия/цел: 
Всички заинтересовани организации система-
тично да вземат предвид най-добрия интерес 
на детето на всеки ключов етап при вземането 
на решения. За всяко непридружено или отде-
лено от семейството си дете в Европа, семей-
ството му, условията на живот и потенциалното 
значение на събирането на семейството там, 
където то живее, да се извършва с цялостна 
перспектива надлежно и при спазване на оцен-
ката на най-добрия интерес с цел предотвратя-
ване на всякакви рискове за непридружените 
и разделени деца и предоставяне на решение, 
което е в най-добрър интерес на детето.

6
Best Interests 
of the Child in 
National Child 
Protection and 
Asylum Systems

44

Problem statement: 
The best interests of a child should be a pri-
mary consideration according the CRC, Article 
3, together with its General Comments No., 6, 
12 and 14. The CRC provides a fairly clear refe-
rence point for decision makers: the protection, 
wellbeing of a child as well as sustainable care 
and solutions can only be provided if the best 
interests are systematically considered. This 
means the best interests principle is fundamen-
tal not only for the development, stability, and 
future of a child, but also for the society around 
her or him. 

However, national systems still do not consi-
der the best interests of UASC throughout the 
various processes to which a child is subject. 
When included, best interests considerations 
are not often linked to every aspect of the well-
being of the child, or solutions under conside-
ration to address his or her circumstances. This 
systematic gap affects all areas concerning 
UASC, from the provision of care arrange-
ments to comprehensive solutions. Missing or 
inadequate BIA and BID procedures are only 
one part of the problem but demonstrate the 
seriousness of the gaps. From the consulta-
tions with practitioners it became clear that it is 
not necessarily a problem of the principle but 
rather the inflexibility and number of adminis-
trative procedures facing the children which 
hinder its application. When asylum bodies 
take decisions concerning the welfare of a 
child, responsibilities are frequently unclear 
and indistinct. These decisions should instead 
be taken by an independent child protection 
body that has the right expertise and training 
to consider the best interests, which do not 
run the risk of being influenced by a conflict 
between the child’s best interests and national 
migration policy. Furthermore, practitioners 
have flagged the culture of disbelief vis-à-vis 
the children’s stories from the authorities.

In order to assess and determine the best 
interests of a child, all factors need to be con-
sidered. However, one clear trend in Europe is 
to examine the child’s protection needs only 
through an asylum procedure, when seeking 
asylum may not be in the best interests of the 
child. Furthermore, tracing the UASC´s parents 
and relatives, and assessing their living

conditions is still a major challenge for autho-
rities and relevant actors. Divergent practices 
exist in Europe as to the degree of consent 
required to proceed with tracing, despite 
relatively clear guidance from EASO.17

“The people in the
reception centre conti-
nued to talk to me even 
though I did not feel
well. It was too much for 
me.  I needed an inter-
preter. We communica-
ted in English and I just 
said yes to everything.” 
Ali Bassim*,
Male, below 13 years, 
disabled, Iraqi 

Vision/Objective: 
All relevant actors systematically consider the 
best interests of the child at every key decision 
point. For every UASC in Europe, their family, 
living circumstances, and the potential implica-
tions of a reunification where the family lives, is 
conducted in a comprehensive and appropriate 
manner and following a BIA to prevent any risk 
for the UASC and to provide a solution which is 
in the best interests of the child.
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Ways 
forward and 
milestones: 
1 
Ensuring the consideration of best interests at 
every key stage is not about developing additi-
onal procedures. Considering best interests is 
mainly about adapting the existing procedures 
and even making them more holistic by invol-
ving child protection actors from the start. It 
does not need to be cost intensive, but instead 
requires changing how processes are imple-
mented. If all of the above recommendations 
are implemented it automatically ensures that 
the best interests is considered.

2
Clearly separate the asylum and the child pro-
tection bodies and their different responsibili-
ties. Except for the asylum decision, all decisi-
ons concerning the child should be taken by a 
child protection body and not the asylum body 
(especially decisions in the scope of the BIA 
and BID). Again, guardians are the key figure in 
guiding the decision as they are the agent for 
the best interests. A clarification of the roles 
and responsibilities (e.g., in SOPs) can help to 
ensure the distinction. Children, depending 
on age and level of maturity, must be involved 
in all key decisions involving them (see point 
below). During the roundtable discussions with 
state practitioners there were opposing views 
on whether such a separation would be possib-
le under existing legal frameworks and so there 
is a need for this to be explored further. 

3
Institutionalise an enhanced BIA and the BID 
in the national regulatory framework. Develop 
SOPs on the procedure and anchor it in the 
regulatory framework. It should include an 
individual, enhanced, and multi-disciplinary 
BIA at any new phase, initiated by the

guardian. The BIA should be less formal and 
leave flexibility for manoeuvre. However, deci-
sions need to be documented and reasoned. 
On the basis of the BIA, care arrangements 
and services are provided. A transfer from 
one state to another can also be possible, 
either under the Dublin Regulation within EU+ 
member states or if it is considered in the best 
interests as the needs are better catered for 
until a comprehensive solution is found. The 
procedure also has to include a formalised BID 
before a decision with long term impact. The 
national legal framework should clarify the 
parameters of the BID (e.g., panel composition, 
process, documentation), while building on and 
not redoing the BIA. The BID process has to be 
formalized with safeguards, but does not auto-
matically mean that it needs to be heavy and 
cumbersome (especially since it builds on the 
BIA). The process can still be streamlined and 
fast if the procedures and the panel compositi-
on are clearly defined in SOPs. It is suggested 
to develop a pilot model procedure based on 
the recommendations in this document, Safe 
and Sound, and UNHCR BID guidelines18 which 
adapt the existing procedures in one country to 
demonstrate the efficiency. The child as well as 
the guardian should be heard in both the BIA 
and the BID. The BID should entail a protection 
assessment of the country of asylum of the 
family, if family reunification in country outside 
Europe is considered. Beyond that, every deci-
sion needs to be documented and key actors 
involved in the process need training on best 
interests considerations.

4
Establish an independent review/conflict 
resolution body for all decisions taken for or 
on behalf of the UASC. The child needs to be 
provided with a remedy to challenge decisions 
which he/she thinks are not in his/her best inte-
rests (e.g., BID, appointment of guardian, pro-
vision care arrangement). The existence of an 
effective remedy will further foster the primary 
decision maker to consider the best interests. 
Such a review body has to be equipped with 
the necessary authority and can for example sit 
with the court on youth and welfare issues, the 
ombudsperson for children, or the national hu-
man rights institution. The appeal to the review 
body should have suspensive effect while the 
decision is an administrative and not substanti-
ve review, and can return the decision to
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the original decision taker with the request to 
re-decide. State representatives at the round-
table expressed reservations regarding the 
establishment of an independent review body 
considering the additional costs it would add.

5
Include robust family tracing in the procedure 
as part of the BIA. A reflection is needed at the 
European level to examine what standards of 
tracing (length, means, partners, and reason-
ableness) must be pursued and what degree 
of cooperation may be sought from children 
and their appointed guardians, including cases 
where there are reasonable grounds to belie-
ve that children are still under the influence 
of smugglers or traffickers or family members 
who want them to reach a certain country. Du-
ring roundtable discussions, state representati-
ves stressed the necessity to explore different 
partnerships, especially within the present 
international organisations, to enhance family 
tracing procedures and time effectiveness. It 
was also stated that family tracing should be 
a multi-faceted approach including country of 
origin, country of first asylum, EU and non-EU 
states. Family tracing should be frontloaded 
(i.e., given priority as a procedure) immedia-
tely as the UASC is identified, immediately as 
the UASC is identified, as well as a common 
methodology between actors developed for 
more streamlined coordination. In addition, 
states suggested international agencies with a 
presence in countries where family members 
reside should be involved to better facilitate an 
assessment of the family’s situation. However, 
tracing authorities need to also ensure that the 
tracing itself cannot cause harm to the child.

Also, family tracing in this context has to be un-
derstood as including extended family. Again, 
the guardian but also the cultural mediator and 
the community are key as the participation of 
the child can only be ensured with a trusting 
relationship. However, the guardian can decide 
to allow family tracing without the consent of 
the child if it is in the best interests. Further-
more, family tracing needs to look at a diverse 
range of factors and not only the mere existen-
ce of family members. Nearly all UASC repor-
ted for example that the journey was primarily 
financed through borrowed money, which 
implies they may be required to pay back these 
loans, and may also indicate high expectations 
from the families of UASC with regard to finan-
cial support in the future. Distress and anxiety 
related to these expectations were mentioned 
by UASC in several UNHCR-led surveys, parti-
cularly by members of the Afghan community. 
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Пътища за развитие 
и ключови етапи:
1.
Гарантиране на това, че най-добрият интерес 
ще бъде взет предвид на всеки важен етап, не  
изисква разработване на допълнителни про-
цедури. Отчитането на най-добрите интереси 
предполага предимно адаптирането на същест-
вуващи процедури и дори привеждането им в 
по-цялостен вид чрез ангажиране на работещи-
те в областта на закрилата на детето органи-
зации от самото начало. Не е нужно това да е 
свързано с много разходи, а по-скоро се изис-
ква промяна в изпълнението на процесите. Ако 
всички от посочените по-горе препоръки бъдат 
изпълнени, това автоматично гарантира, че са 
взети предвид най-добрите интереси. 

2. 
Ясно разделение между органите по въпроси-
те на убежището и тези за закрила на детето 
и на различните им отговорности. Всички ре-
шения, касаещи детето, с изключение на тези 
по убежището, трябва да се вземат от орган 
за закрила на детето, а не от такъв по въпро-
сите на убежището (особено решения в об-
хвата на оценката и определянето на най-до-
брия интерес). И отново – като посредници на 
най-добрия интерес, попечителите са основни 
фигури, водещи вземането на решения. Разяс-
няването на ролите и отговорностите (напр. в 
стандартни оперативни процедури) би могло да 
помогне, за гарантиране на разграничаването. 
В зависимост от възрастта и зрелостта си деца-
та трябва да участват във вземането на всички 
основни решения, които ги засягат (вж. точката 
по-долу). По време на дискусиите в рамките на 
кръглата маса с работещи в областта държав-
ни специалисти бяха изразени противоположни 
становища относно това дали такова разделя-
не е осъществимо при съществуващите правни 
рамки, така че този въпрос трябва да бъде про-
учен допълнително.

3. 
Институционализиране на подобрените проце-
дури за оценка и определяне на най-добрия ине-
терс  в националната регулаторна рамка. Раз-
работване на стандартни оперативни процедури 
относно процеса и залагането му в регулаторна-
та рамка. Това трябва да включва индивидуал-

на, подобрена и мултидисциплинарна оценка на 
най-добрия интерес в началото на всеки етап, 
започнат от попечителя. Оценката на най-добрия 
интерес не трябва да бъде много формална и да 
дава гъвкавост за промяна. Въпреки това реше-
нията трябва да се документират и обосновават. 
Грижите и услугите се предоставят въз основа 
на тази оценка на най-добрия интерес. Прехвър-
лянето от една държава в друга също може да 
е възможен вариант, независимо дали съгласно 
Регламента Дъблин за държавите-членки на ЕС, 
или ако това се приема като най-добър интерес, 
тъй като по този начин нуждите ще се обслуж-
ват по-добре до намирането на цялостно реше-
ние. Освен това процедурата трябва да включва 
формално определяне на най-добрия интерес 
преди вземането на решение с дългосрочни по-
следици. В националната правна рамка трябва 
да се изясняват параметрите за определянето 
на най-добрия интерес (напр. състав на коми-
сията, процес, процедура за документиране), 
като същевременно надгражда, но не повтаря 
оценката на най-добрия интерес. Процедурата 
по определянето на най-добрия интерес трябва 
да разполага със защитни механизми, но това 
не означава автоматично, че тя трябва да бъде 
утежнена и тромава (особено предвид факта, че 
надгражда оценката). Процесът може да бъде  
рационализиран и бърз, ако процедурите и със-
тавът на комисията са определени ясно в стан-
дартни оперативни процедури. Предлага се раз-
работване на пилотна примерна процедура въз 
основа на препоръките в настоящия документ, 
данни от Здрави и невредими и указанията на 
ВКБООН относно определянето на най-добрия 
интерес18, с които съществуващите процедури в 
една държава се адаптират, за да се демонстри-
ра ефикасността. Детето, а също така и попечи-
телят трябва да бъдат изслушани както при пър-
воначалната оценка, така и при определянето на 
най-добрия интерес. Процедурата по определя-
нето на най-добрия интерес трябва да включва 
оценка на закрилата в страната на убежище на 
семейството, ако става дума за събиране на се-
мейство в държава извън Европа. Освен това 
всяко решение трябва да бъде документирано, 
а основните работещи по процеса организации 
и специалисти трябва да преминат обучение от-
носно съображенията, свързани с наи-добрия 
интерес. 

4. 
Създаване на независим орган за преглед/раз-
решаване на конфликти за всички взети реше-
ния вместо непридружените и разделени деца 
или от негово име. Детето трябва да получи 
правни средства за защита да оспори решения, 
за които смята, че не са в неговия най-добър 
интерес (напр. определяне на най-добрия ин-
терес, определен попечител, условия на пре-
доставяне на грижи). Наличието на ефективни 
средства за правна защита допълнително ще 
насърчи основния орган, вземащ решения, да 
взема предвид най-добрия интерес. Такъв ор-
ган за преглед трябва да разполага с необходи-
мите правомощия и може например да заседа-
ва заедно със съда по въпросите на младежта 
и благосъстоянието, омбудсмана за децата или 
националната институция по правата на чове-
ка. Обжалването пред органа за преглед тряб-
ва да спира изпълнението, докато решението е 
обект на административно, а не на съществено 
преразглеждане, и може да върне решение-
то при първоначалния орган, който го е взел с 
молба за вземане на повторно решение. Дър-
жавните представители, участвали в кръглата 
маса, изразиха резерви относно създаването 
на независим орган за преглед предвид допъл-
нителните разходи, до които това би довело.

5. 
Включване на активно издирване на семей-
ството в процедурата по изготвянето на оценка 
на най-добрия интерес. Необходим е дебат на 
европейско ниво относно това кои стандарти за 
издирване (продължителност, средства, парт-
ньори и разумен характер) трябва да се спаз-
ват и каква степен на сътрудничество може да 
се търси от децата и определените за тях по-
печители, включително в случаи, в които има 
разумни основания да се смята, че децата все 
още са под влиянието на каналджии, трафи-
канти или членове на семейството, които искат 
от тях да достигнат до определена държава. В 
хода на дискусиите от кръглата маса държав-
ните представители подчертаха необходимост-
та от разглеждане на различните партньорства, 

най-вече сред настоящите международни орга-
низации, с цел подобряване на процедурите за 
издирване на семейството и ефективността по 
отношение на вложеното време. Бяха изразе-
ни твърдения, че издирването на семействата 
трябва да бъде многостранен подход, да включ-
ва държавата на произход, първата страна на 
убежище, държави във и извън ЕС. Издирва-
нето на семейството трябва да бъде изведено 
на преден план (т.е. да му се отдаде приоритет 
като процедура) незабавно след установяване-
то на самоличността на непридружените и раз-
делени деца, както и като често прилагана ме-
тодология за специалистите, разработена с цел 
по-рационализирана координация. Освен това 
държавите предложиха, че международните 
агенции с присъствие в страните, в които жи-
веят членовете на семейството, трябва да бъ-
дат ангажирани с цел улесняване на оценката 
на семейната ситуация. Въпреки това органите, 
които провеждат издирването, трябва да гаран-
тират, че самото издирване не може да нанесе 
вреди на детето.
Освен това издирването на семейството при 
тези обстоятелства трябва да се разбира като 
включващо и роднини. Тук отново попечителят, 
както и културният медиатор и общността са 
много важни, тъй като участието на детето може 
да се гарантира само чрез взаимоотношение 
на доверие. Попечителят обаче може да реши 
дали да разреши издирване на семейството 
без съгласието на детето, ако това е в неговия 
най-добър интерес. Наред с това при издир-
ването на семейството трябва да бъдат взети 
предвид редица фактори, а не само наличието 
на членове на семейството. Почти всички не-
придружени и разделени деца посочват напри-
мер, че пътуването е финансирано предимно с 
пари назаем, което предполага, че може да се 
налага да върнат тези заеми и може да е сигнал 
за високи очаквания от семействата на непри-
дружените и разделени деца, що се отнася до 
финансовата подкрепа в бъдеще. Напрежение-
то и тревогата, свързани с тези очаквания бяха 
споменати от непридружените и разделени 
деца в няколко проучвания на ВКБООН, най-ве-
че от членове на афганистанската общност.
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7
Heavy Bureaucracy 
and Administration

50

Problem statement: 
The provision of appropriate care, protection, 
and comprehensive solutions depends on the 
efficiency of administrative procedures. Howe-
ver, bureaucracy and administrative complexity 
often pose hurdles and challenges, sometimes 
leaving children living in poor conditions while 
capacities of appropriate care arrangements 
are not fully utilized. This can be within a 
country but also affects cross border coopera-
tion, posing protection risks and wasting state 
resources. Leaner and more effective procedu-
res are desperately needed as they can ensure 
operationalization of standards and more 
efficiency.

Vision/Objective: 
The administrative procedures for UASC at 
national and also regional level are lean and 
cost and time efficient, catering for a prompt 
provision of care, protection, and a comprehen-
sive solution which is in the best interests of 
the child.

Possible 
ways 
forward and 
milestones: 
1 
Minimize procedures by centralising and 
empowering guardians of the national guardi-
an institution and by developing SOPs for the 
whole process (clearly stating who does what 
when). Both interventions can have an im-
mense impact on the protection of children as 
well as on the cost effectiveness of a national 
system. Especially the SOPs will help to stre-
amline processes. A model procedure could 
be developed, perhaps also bringing in private 
consulting firms to support with the develop-
ment of such a lean model procedure, and then 
be tested in a pilot country. 

2
Most of the above mentioned recommenda-
tions will eventually also lead to more effective 
and streamlined procedures. As an example, 
strong and effective legal guardianship will 
void delays in decision making and care ar-
rangements and help in identifying remaining 
administrative challenges, the EASO network 
of Dublin Units and enhanced deployment of 
liaison officers to Dublin Units will help to faci-
litate faster family reunification, and the above 
mentioned case management system can faci-
litate faster exchange of information.

“I think procedures are 
very long and take too 
much time.” 
Adnan Shah*,
Male, 17, Pakistani

3 
Establish EU-level coordination platform 
among authorities who meet on a regular basis 
to identify gaps and work on solutions to over-
come the different challenges. The Child Pro-
tection Forum, which meets once a year could 
provide such a platform although it would be 
beneficial to set up a more institutionalised 
group with terms of reference and the clear 
aim of harmonizing approaches and helping to 
develop some of the European initiatives. FRA, 
EASO, EUAA could possibly play a role in this.

“An organized procedu-
re is needed that first 
tells us our rights and 
opportunities. Currently 
we are afraid to ask for 
accommodation.” 
Farid Akbar*,
Male, 16, Afghan
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7. 
Тежка бюрокрация  
и администрация

Подробно описание на проблема:

Предоставянето на подходящи грижи, закрила 
и цялостно решение зависи от ефикасността 
на административните процедури. Усложнена-
та бюрокрация и администрация обаче често 
създават затруднения и предизвикателства, 
като понякога това води до оставянето на деца 
да живеят в бедност, като същевременно ка-
пацитетът за предоставяне на адекватни гри-
жи не се оползотворява напълно. Това може 
да стане в рамките на една държава, но също 
така засяга трансграничното сътрудничество и 
създава рискове за закрилата и такива от про-
пиляване на държавни ресурси. Има спешна 
нужда от по-стегнати и ефективни процедури, 
тъй като чрез тях може да се гарантира, че 
стандартите ще бъдат приведени в действие, 
и то по-ефективно.

Визия/цел: 
Административните процедури за непридру-
жени и разделени деца на национално и реги-
онално равнище да са стегнати, рентабилни и 
ефективни по отношение на вложеното време; 
с тях да се гарантира своевременното предос-
тавяне на грижи, закрила и цялостно решение, 
което е в най-добрия интерес на детето. 

Пътища за 
развитие и 
ключови етапи:
1.
Свеждане до минимум на процедурите посред-
ством централизиране и предоставяне на пра-
вомощия на попечителите от националната 
институция за попечителите и посредством раз-
работване на стандартни оперативни процеду-
ри за целия процес (с ясно посочване на роли-
те и отговорностите). И двете намеси могат да 
имат огромен ефект върху закрилата на децата, 
както и върху рентабилността на националната 
система. Най-вече стандартните оперативни 
процедури ще помогнат за рационализирането 
на процесите. Може да бъде разработена при-
мерна процедура, както и евентуално привли-
чане на частни консултантски фирми, които да 
оказват помощ при разработването на такава 
стегната примерна процедура, която след това 
да бъде изпробвана в пилотна държава. 

2. 
Повечето от посочените по-горе препоръки в 
крайна сметка ще доведат до по-ефективни и 
рационализирани процедури. Например чрез 
едно силно и ефективно правно попечителство 
ще се избегнат забавяния при вземането на ре-
шения и предоставянето на грижи; това също 
така би помогнало за откриването на все още 
съществуващи административни трудности; 
европейските мрежи и командированията до 
звена съгласно Реглемента Дъблин ще помог-
нат за улесняването на по-бързото събиране 
на семействата, а посочената по-горе систе-
ма за управление на случаите може да улесни 
по-бързия обмен на информация.

„Мисля, че процедурите  
са много дълги и отнемат  
много време.“ 
Аднан Ша*,
момче на 17 г., Пакистан

3. 
Създаване на платформа на равнището на ЕС 
за координация между органите, които засе-
дават периодично с цел установяване на про-
пуски, и работят по решения за преодоляване 
на различните предизвикателства. Форумът 
за закрила на децата, който заседава веднъж 
годишно, може да предостави такава платфор-
ма, въпреки че би било от полза да се създа-
де институционализирана група с определени 
компетенции и мандат, както и с ясната цел за 
хармонизиране на подходите и оказване на по-
мощ при разработването на някои европейски 
инициативи. Агенцията за основните права, 
Европейска служба за подкрепа в областта на 
убежището, Агенцията на Европейския съюз 
в областта на убежището биха могли да имат 
роля за това.

„Организирана процедура, при 
която първо ще ни се посочват 
правата и възможностите ни. 
Вместо това ние се страхуваме 
да помолим за настаняване.“ 
Фарид Акбар*,
момче на 16 г., Афганистан
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Бележки 1 Вж. Общ преглед на всички стандарти за закрила на 
децата, кодифицирани на равнището на ЕС на ад-
рес: http://www.connectproject.eu/PDF/CONNECT-EU_
Reference.pdf 

2 Трите консултации се проведоха в Берлин (24-
25.11.2016 г.), Рим (2-3.11.2016 г.) и Белград (14-
15.11.2016 г.) 

3 Кръглата маса бе организирана съвместно с прави-
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