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* Този проект е финансиран със средства от 
Европейския съюз

Закрила на децата в контекста на бежанската 
и мигрантска криза в Европа

За нас
Международна организация по миграция 
(МОМ) е тук, за да ти съдейства. Можем да 
ти помогнем и в Италия, Гърция, Австрия, 
Словения, Хърватия и Унгария! Намери ни 
във Фейсбук и на нашите уебсайтове.

Hello!

Кой е дете?
Всеки човек под 18-годишна възраст е дете и има специални 
права, включително да получи допълнителна закрила.

Имам ли права?
В България (и в Европа), всички деца имат едни и 
същи човешки права, както са описани в Конвенцията на 
Обединените Нации за Правата на Детето (UN CRC) и в 
отделните национални закони.

Кого мога да помоля за помощ?
Всички възрастни трябва да направят това което е най-добре за теб при всяко решение 
и действие, което те засяга. Винаги можеш да помолиш възрастните за помощ и 
подкрепа! Препоръчително е да потърсиш помощ от доверен човек, например от 
властите или представителите на организации. Можеш да ги разпознаеш по облеклото 
или баджовете им. Не забравяй, че не се налага да плащаш или да даваш каквото и да е в 
замяна на тази помощ!

Трябва ли другите да уважават вижданията/мнението ми?
Имаш право да изразяваш вижданията си при всяко решение и действие, което те 
засяга, и всеки човек и всяка институция или организация е длъжен (длъжна) да ги 
приеме насериозно.

Имам ли право да се изразявам?
Имаш право да изразяваш мислите и мнението си и да 
получиш информацията, която пожелаеш или ти е нужна.

Може ли другите деца или аз да бъдем третирани 
различно?
Всички деца имат едни и същи права, независимо кои са те, 
къде живеят, какъв език говорят, каква е тяхната религия, 
какви са техните възможности или дали са момчета или 
момичета.

Може ли другите да ме наранят или да се отнасят зле 
с мен?
Имаш правото на живот, както и да бъдеш защитен от 
нараняване и/или лошо отношение, физически и/или 
психически. Ако това ти се случи, можеш да споделиш с някого, 
на когото имаш доверие (човек, организация или властите).
Мога ли да бъда задържан?
Да бъдеш бежанец или да търсиш убежище не е престъпление. 
Не трябва да бъдеш задържан, само защото си поискал 
убежище.

Мога ли да се свържа със семейството си?
Имаш правото да си в една и съща страна с родителите 
си, ако сте били разделени. Можеш да помолиш властите/
организациите да ти помогнат да се свържеш с родителите 
си и/или други твои близки. Също така, имаш право на 
специални грижи и подкрепа, ако не живееш с родителите си 
или други твои близки/хора, които носят отговорност за теб.

Може ли да посетя доктор, ако 
съм болен?
Имаш право на най-доброто възможно здравеопазване, питейна 
вода, хранителни продукти, чиста и безопасна околна среда, 
както и информация, която ще ти е от полза за доброто ти 
състояние.

Мога ли да ходя на училище?
Можеш да започнеш училище или да продължиш обучението си. 

Всички деца имат право на образование – в България началното и средно образование 
са безплатни.

Мога ли да работя?
В България нямаш право да работиш, ако си под 15-годишна възраст. Ако имаш 
навършени 15 години, можеш да си намериш работа, която отговаря на възрастта и 
възможностите ти и която няма да навреди на здравето 
и развитието ти. В случай, че търсиш убежище, можеш да 
работиш 3 месеца след като си подал молба. Помоли някой 
от социалните работници за помощ при намирането на 
работа.

Трябва ли да говоря български?
Имаш право да упражняваш своите собствени култура, 
език и религия – или всички други, които избереш. Когато 
започнеш училище, ще научиш и български, което ще 
улесни ежедневния ти живот.

Според Конвенцията на Обединените Нации за Правата на Детето (UN CRC) има 
определени правила, които трябва да спазваш; включително, да уважаваш правата на 
другите:

 ! Ако ти, независимо от твоя пол, етнически произход, език, възраст, народност или 
религия имаш права, то тогава имаш и отговорност да уважаваш правата на другите 
по хуманен начин.

 ! Ако ти имаш право да бъдеш предпазен от злодеяния, използване и неуважение, 
то тогава имаш и отговорност да не вредиш на другите.

 ! Ако ти имаш право на чиста околна среда, то тогава имаш и отговорност да пазиш 
чиста твоята околна среда.

 ! Ако ти имаш право на образование, то тогава имаш и задължение да научиш 
толкова, колкото възможностите ти позволяват.

4.  Какви правила трябва 
да спазвам? – Твоите 
задължения

1. Твоите права

П Р А В А  И  З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я  Н А  Д Е Ц А Т А

Къде съм сега?
Здравей! Ти си в България. България е държава в 
Европа, член на Европейския Съюз (ЕС). Столицата е 
София. Официалният език е българският. Българо-
турската граница е частично затворена с погранична 
ограда. По границата с Турция има няколко гранични 
контролно-пропускателни пунктове – Малко Търново, 
Капитан Андреево и Лесово, където можеш да поискаш 
убежище.

МОМ България:

00 359 (0)2 93 94 774

iomsofia@iom.int

http://iom.bg/

www.facebook.com/IOMBulgaria/
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Трябва ли да съм сам по време на всички процедури/срещи?
Българските власти ще назначат представител веднага щом молбата ти за убежище 
бъде регистрирана от Държавна агенция за бежанците (ДАБ). Представителят е 
законно отговорен за цялостното ти обгрижване, управлението на собствеността 
ти и е задължен да те представлява и 
придружава пред българските институции/
власти. Винаги можеш да се свържеш с 
него/нея. Възрастните, които работят на 
мястото, където се намираш, също могат да 
ти помогнат.

Какво се случва, ако имам нужда от 
адвокат?
Ако имаш чувството, че нещо по твоята 
процедура се е объркало или по някакъв 
начин ти е било навредено, най-напред 
трябва да се свържеш с твоя представител 
или със социален работник. Твоят 
представител е човекът, който трябва да се 
погрижи за теб и да те подкрепя по време 
на правните процедури/дела.

Ако все пак мислиш, че имаш нужда от адвокат, можеш 
да получиш безплатна правна подкрепа от Българския 
хелзинкски комитет (БХК). Адвокати на БХК редовно 
присъстват в центровете от отворен тип в София 
(Враждебна, Военна Рампа и Овча Купел), Харманли, 
Баня и Пъстрогор, както и в центровете от затворен 
тип в София (Бусманци) и Любимец. Попитай някой от 
социалните работници за точните дни.

Информация за контакт с Българския хелзинкски комитет (БХК):

Телефон/факс: 00 359 (0)2 98 13 318

Имейл адрес: refunit@bghelsinki.org

Уебсайт: http://www.bghelsinki.org/bg/

Фейсбук: www.facebook.com/BulgarianHelsinkiCommittee

Ако имам нужда от съвет или да поговоря с някого, на когото наистина 
имам доверие?
Ако имаш нужда от съвет по каквато и да е тема (правата ти, образование, изучаване на 
език, социални или медицински въпроси), попитай мобилните екипи на МОМ и всички 
други представители на МОМ, които присъстват ежедневно във всички центрове 
от отворен тип и центрове от затворен тип в София, Баня (Нова Загора), Харманли, 
Любимец и Пъстрогор. Ще получиш съвет и/или ще бъдеш пренасочен, ако имаш нужда 
от допълнителна помощ.

Телефон: 00 359 (0)2 93 94 774

Имейл адрес: iomsofia@iom.int

Уебсайт: http://iom.bg/

Фейсбук: https://www.facebook.com/IOMBulgaria/

3.  Процедура за убежище 
– стъпка по стъпка

Кой е бежанец?

 9 Ако ти се е наложило да напуснеш 
страната си поради страх за живота ти, 
породена от опасност, например военен 
конфликт, насилие и/или преследване, и 
да заживееш другаде, можеш да подадеш 
молба за убежище, което означава, че 
молиш за международна закрила.

 9 Когато подадеш молбата си и преди да 
получиш отговор по нея, води се, че ти търсиш убежище.

 9 Ако търсиш убежище или си бежанец, имаш право на специална закрила 
и помощ, в допълнение на правата, упоменати в Конвенцията на 
Обединените Нации за Правата на Детето (UN CRC).

Какво трябва да направя най-напред?
Трябва да декларираш желанието си да получиш международна закрила/убежище 
веднага щом влезеш на територията на България. Тази декларация (молба) трябва да 
бъде представена на Държавна агенция за бежанците (ДАБ). Имаш право на съдействие 
по време на тази процедура. Можеш да говориш на собствения си език и ДАБ трябва 
да осигури преводач, който говори на твоя език. Преводачите ти помагат да разбереш 
всичко по-добре.

Какво ще направят граничните власти и служителите на ДАБ?
За молбата за убежище, ако си на 14 години или повече, българските власти ще вземат 
пръстовите ти отпечатъци. Пръстовите отпечатъци се съхраняват конфиденциално. В 
допълнение към пръстовите отпечатъци, ще бъде направена снимка, която също ще 
бъде съхранена по конфиденциален начин. Не се плаши! Също така, властите ще ти 
зададат някои въпроси.

Какви въпроси ще ми бъдат зададени?
За да разберат ситуацията ти, те ще зададат въпроси като:

 ? Откъде си?

 ? На колко си години?

 ? През кои държави си преминал?

 ? Сам ли пътуваш?

 ? Имаш ли членове на семейството ти в Европа?

Моля, отговори на всички въпроси възможно най-точно. Ако не можеш да отговориш, 
кажи, че не можеш или не знаеш. Ако имаш нужда, можеш да помолиш за почивка. 
Каквото кажеш ще бъде записано писмено. Подпиши записките след като ти бъдат 
прочетени, само ако отговарят на истината. Ако има грешка или нещо липсва, уведоми 
властите. Имаш право да получиш копие от записките.

Защо възрастта ми има значение?
Хората под 18-годишна възраст са „деца“ 
и имат всички права, които са описани 
в тази листовка. Хората над 18-годишна 
възраст са „възрастни“ и техните права 
са различни. Моля, кажи истинската 
си възраст. Ако не можеш да докажеш 
възрастта си с официален документ 
(паспорт, лична карта), тя може да бъде 
преценена. Тялото ти ще бъде изследвано; 
дланта, пръстите и китката ти ще бъдат 
прегледани на рентген. Ако не желаеш да 
свалиш дрехите си пред доктора, просто 

кажи. Не би трябвало да има никакви негативни последствия от изследването. Ако 
смяташ, че преценената възраст не е вярна, можеш да помолиш за повторен преглед.

Къде ще бъда отведен?
Ако пътуваш сам и си под 18-годишна възраст, ще бъдеш прехвърлен в център от 
отворен тип.

2.  Налични 
услуги


