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Според Директива 2003/9/EC на Съвета от 27 Януари 2003 относно
минималните стандарти за прием на търсещи убежище, страните-членки са задължени
да вземат предвид специфичното положение на хора в уязвимо положение, като хора,
спрямо които е упражнено изтезание, изнасилване, или други форми на тежко
психологическо, физическо или сексуално насилие. Тези разпоредби се прилагат само
спрямо лица, които е признато да имат специфични нужди, след индивидуална оценка
на тяхната ситуация.
Отчитайки, че повечето страни-членки не могат да изпълнят тези задължения,
шест партньорски НПО от България, Франция, Германия, Унгария и Холандия, заедно с
една международна НПО като асоцииран партньор, решиха да развият процес за ранно
признаване и насочване на жертвите на изтезание или жертвите на сериозни форми на
психическо, физическо или сексуално насилие.
Този процес цели подпомагането на националните власти, отговорни за
предоставяне на статут на закрила и за приема на търсещи закрила, да идентифицират
уязвимите хора, пострадали от тежки травматични случаи, като им осигуряват:
- Адаптирани условия на прием,
- Подходяща медицинска и психологическа грижа,
- Адаптирана помощ по време на кандидатстването им за закрила.
Всички партньорски организации, развиващи проекта, са имали дейности,
свързани с рехабилитация и грижа за жертви на изтезание. Проектът е реализиран с
принос от директните бенефициенти (организации, работещи в сферата на закрилата,
бежанците и/или жертвите на изтезание на местно, национално или Европейско ниво)
и с финансовата помощ на Европейската комисия.
Изготвен е Въпросник за идентификация, предназначен да се използва в
Европейски страни. Той е основан на съвременни научни познания и е съставен за
употреба от медицински и други специалисти и доброволци в рамките на първи
проведен преглед и ориентиране на хората в риск. Фокусиран е върху белезите и
симптомите на най-често срещаните психични проблеми, като Пост-травматичен стрес
(ПТС) и депресия, посредсвом които да идентифицира уязвими търсещи закрила лица,
пострадали от травматични преживявания.
Десет-точковият Въпросникът е проектиран да се използва като образец и да
бъде колкото е възможно най-практичен. Към него е приложен списък с „Често
задавани въпроси,“ който заедно със самият въпросник съставлява брошурата
PROTECT, използвана в помощ на интервюиста. Списъкът развива начинът, по който да
се задават въпроси правилно, разяснява тяхното значение и дава предложения за
реакция на непредвидими (поведенчески) проблеми.
Въпросникът е представен по-долу.
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Окончателният доклад включва:
-

-

Оценка на относимите инструменти от Общата Европейска Бежанска Система:
Европейски директиви за приема, процедури и критериите на определяне, и
Дъблинския регламнт (текстовете в сила и наскоро предложените промени)
Кратко изложение на основните пречки и предизвикателства за приложението
на настоящия инструмент,
Подробно изложение на обосновката на пособието, научната му базираност,
неговата стойност и безпристрастност,
Насоки за използване на пособието,
Приложения:
o Препратки към международно законодателство и научни документи,
o Списък с „Често задавани въпроси,“ включен във брошурата PROTECT.

Всички документи са преведени на седем Европейски езика (английски, френски,
немски, холандски, унгарски, български и испански). Самият въпросник също е
преведен на няколко от основните езици, говорени от търсещите-закрила в Европа.
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Въпросник
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Въпросник за ранна идентификация на хора, преживели травма, търсещи закрила
Въпросникът не е риложим за определяне юридическия статут на лица и не може да се
използва за ограничаване на искания или права в последващ процес
Каква е целта на този въпросник?
Въпросникът PROTECT е създаден, за да подпомогне процеса на прием на хора,
търсещи закрила, съгласно директивите на Съвета на Европа1.
Въпросникът помага за ранната идентификация на лица с травматичен опит, например
жертви на изтезание, психологическо, физическо или сексуално насилие.
Търсещите закрила, които имат подобен травматичен опит, трябва да бъдат насочвани
в ранен етап от бежанската процедура към професионалисти от системата на
здравеопазване, за да се предотврати влошаване на състоянието и хронична проява на
здравословни проблеми, както и да се даде възможност за адаптация в условията на
прием и процедура по закрила.
Кога се използва този въпросник?
При пристигането в приемащата страна трябва веднага да бъдат предоставени първа
помощ и подслон. Подходящо е провеждане на интервю с търсещия закрила с
помощта на този въпросник след препоръчителен период на почивка (например 7-10
дена).
Този въпросник трябва да се прилага дори при затруднени обстоятелства по приема,
вместо да се избягва/ пренебрегва.
В някои случаи психологическите проблеми, породени от травматични преживявания,
започват да се появяват на по-късен етап. Това е причината, поради която трябва да
бъде проведено допълнително проучване или въпросникът да се приложи повторно,
при което е възможно да се наложи резултатите да бъдат коригирани.
Как се прилага този въпросник?
Преди наборът от въпроси да бъде зададен, моля прочетете на търсещия закрила
показаната по-долу кратка инструкция, за да го информирате за целите на въпросника
и да изградите среда на доверие, спокойствие и сигурност.
1

По отношение специално на чл. 17, както и чл. 15 и 20 от Директивата на Съвета относно минималните стандарти
за прием на търсещи закрила (2003/9/EC от 27 януари 2003) и по отношение в специфичност на чл, 12 §3 и чл. 13 §3
т. a) от Директивата на Съвета относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на
статут на бежанец в държавите-членки (2005/85/CE от 1 декември 2005).
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Въпросникът установява скала (‘нисък риск’, ‘среден риск’ или ‘висок риск’) за хора с
преживели травми.
След прилагането на въпросника, копие от него трябва да се даде на търсещия закрила,
с препоръка то да бъде предоставено на професионалист от системата на
здравеопазването, правен консултант или служител по приема.
Текст, предшестващ въпросника:
Уважаема госпожо/ господине,
Европейският съюз е издал инструкции за съблюдаването на състоянието на хора,
търсещи закрила, които се нуждаят от специална грижа.
Този въпросник е създаден съвместно от специалисти в сферата на
здравеопазването и правото. Той ще ни позволи да говорим за вашето
здравословно състояние. Имате право да откажете да отговорите.
Целта на този въпросник е да насочи вниманието ви към вашите специалните
потребности.
Затова не съществуват правилни или грешни отговори. Важно е да отговорите
възможно най-свободно и непринудено.
Когато отговаряте на въпросите, мислете за преживяното през последните няколко
седмици.

Въпросник за ранна идентификация на хора, търсещи закрила с травматичен опит
Този инструмент не е подходящ за определяне на правния статут на лицето и не може
да бъде използван, за да ограничи исканията и правата му на по-късен етап.
Въпроси
‘Често’ означава повече от обикновено и причиняващо страдание
1.
2.
3.
4.

5.

Имате ли често трудности да заспите?
Сънувате ли често кошмари?
Страдате ли често от главоболие?
Страдате ли често от други физически болки?
Лесно ли се ядосвате?

Да

Не
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6.

7.
8.
9.

10.

Мислите ли често за болезнени минали събития?
Чувствате ли се често уплашен или застрашен?
Забравяте ли често неща в ежедневието?
Считате ли, че губите интерес към неща?
Имате ли често трудности да се концентрирате?

Брой въпроси, отговорени с ‘ДА’

Начин на оценяване:
Моля, отбележете с ‘Х’
съответната категория, за да
посочите степента на риск
от травматизиране

1-3

4-7

8-10

нисък
риск

среден
риск

висок
риск

В случай на „среден” или „висок риск” лицето, търсещо закрила трябва да бъде
насочено към медицински преглед и психологическа консултация!
Оценка „нисък риск” не изключва възможността търсещият закрила да има
травматичен опит. Симптомите могат да се появят по-късно. Добре е да се направи
последващо изследване.
Други наблюдения (например: човекът плаче продължително, не реагира, не
обръща внимание…/ трудност да разбере въпроса, специфични обстоятелства при
интервюто):
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Тези наблюдения трябва да бъдат споделени с лицето
Име на лицето, търсещо закрила:
Дата на раждане:
Страна по произход:
Дата:
-------------------Съгласен съм копие от този
документ да бъде съхранен в
организацията,
провела
интервюто и да бъде използван
със статистическа цел

------------------------Организация
(печат)

След интервюто копие от въпросника трябва да бъде дадено на търсещия закрила, с
препоръката да предостави този документ на професионалист от системата на
здравеопазване, адвокат или друг служител по приема, когато установи контакт с
такъв.
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Правна рамка
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Идентификационното пособие PROTECT представлява кратък и практичен
въпросник, създаден за ранна идентификация на търсещи закрила лица с травматични
преживявания, които кандидатстват за бежански статут в контекста на Европейската
правна рамка.
Правото на Европейския съюз изисква страните-членки да осигурят и въведат
национални процедури за идентификация на уязвими търсещи закрила със специални
нужди, включително жертвите на изтезание. Въпреки това, много малко страни-членки
са установили такава процедура законова или на практика. Няколкото разработени
процедури за идентификация се различават в зависимост от държавата.
В този контекст приложението на въпросника PROTECT като част от
националните бежански процедури е новаторско. Той представя един про-активен
Европейско-обхватен процес, който отчита не само юридическите, но медицинските и
психологическите ограничения, които по отношение на уязвимите търсещи закрила са
основни. По този начин въпросника PROTECT ще подпомогне страните-членки със
способността им да изпълнят Директивите за приема, процедурите и критериите.
Преди да се започне приложението на въпросника PROTECT, бяха направени
няколко оценки. Първо, направи се проучване на настоящото Европейско бежанско
законодателство, в конкретност по отношение на директивите, свързани с „уязвими“
лица (законодателството в сила и предложенията на Европейската комисия в контекста
на Общата бежанска европейска система). Второ, трябва да се идентифицира по какъв
начин националните правни рамки или процедури може да създадат пречки за
приложение на идентификационният процес.
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1.
Оценка на настоящото Европейско законодателство относно
„уязвими“ търсещи закрила и бежанци2

2

В ограниченият контекст на настоящото проучване няма да анализираме в дълбочина и цялост
Европейското законодателство, посветено на „уязвими“ търсещи закрила и бежанци. Целта на този
правен анализ е да даде общ преглед на основните разпоредби относно „уязвими“ търсещи закрила и
бежанци със специален фокус върху „целевата група“ на проекта PROTECT , т.е. хора с травматични
преживявания.
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Според Програмата от Стокхолм на Съвета на Европа3, като ключов приоритет на
политиката на Европейския Съюз е определена нуждата да се подобри защитата и да
се засили чувствителността относно уязвимите хора и хората със специални нужди,
било то граждани на Европейския Съюз или граждани на трети страни.
Имиграционната и бежанската политики са неразривна част от този приоритет.
В сферата на закрилата, съгласно настоящото законодателство на общността,
Директивата на Съвета по приема4 е единствения правен инструмент от първо
поколение, който обръща специално внимание на уязвимите търсещи убежище със
специални нужди. В действителност, настоящата Директива за процедурите5 по много
повърхностен начин само се докосва до предмета за възможна уязвимост на
търсещите закрила, а Дъблинския регламент6 дори не го споменава. Положението на
признатите бежанци или бенефициентите на субсидиарната закрила е доста поразлично, тъй като в настоящата Директива за критериите7 могат да бъдат намерени
действащи разпоредби, отчасти подобни на тези от Директивата по приема.
Инструменти от второ околение като Предложението на Комисията за
Директивата за процедурите8 и Предложението за Дъблинския регламент9 изясняват
този проблем. В тези проекти е обърнато специално внимание на уязвимите търсещи
закрила. Наред с други развития са заложени нови специфични разпоредби за
жертвите на изтезание и търсещите закрила с психични проблеми. Дори и при липсата
на сигурност за развитието на проектите, техният анализ може да даде приложима
информация относно бъдещия преглед на тези текстове.

3

Програмата от Стокхолм , приета на 10 юни 2009 от Европейския Съюз, установи хармонизирана рамка за
действията на ЕС за следващите пет години по отношение на гражданство, правосъдие, сигурност, убежище и
имиграция.
4
Директива на Съвета 2003/9/EC от 27 януари 2003 г. относно минималните стандарти за прием на търсещи
убежище.
5
Директива на Съвета 2005/85/EC от 1 декември 2005г. за минимални стандарти относно процедурата за
предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите-членки.
6
Регламент на Съвета 2003/343/EC от 18 февруари 2003 година за установяване на критерии и механизми за
определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от
държавите-членки от гражданин на трета страна
7
Директива на Съвета 2004/83/EC от 29 април 2004 г. за минималните стандарти относно условията, на които трябва
да отговарят гражданите на трети страни или лицата без гражданство, за да могат да кандидатствуват за статут на
бежанец или на лице, което по други причини се нуждае от международна защита, и относно съдържанието на този
статут.
8
Предложение от 21 октомври 2009 за директива на Европейския Парламент и Съвета за минималните стандарти и
процедури в страните-членки за предоставяне и отказ на международна закрила, (Recast), COM (2009) 554
окончателно предложение и поправки от 1 юни 2011 за директива на Европейския Парламент и Съвета за
минималните стандарти за процедури в страните-членки за предоставяне и отказ на международна закрила,
(Recast), COM (2011) 319 final.
9
Предложение от 3 декември 2008 за регламент на Европейския Парламент и Съвета за установяване критериите и
механизмите за определяне на държавата-членка, отговорна за разглеждане на молбата за международна закрила,
подадена в една държава-членка от гражданин на трета дъджава или лице без гражданство, (Recast), COM (2008)
820 final.

ПРОТЕКТ

Процес на прием и ориентиране на жертвите на изтезание в

Европейските страни с цел подпомагане на достъпа им до грижи и терапия

1.1.

Директива за условията на прием

Целта на разпоредбите в настоящата Директива за прием, защитаващи в
специфичност уязвимите търсещи убежище със специфични нужди, е да осигури на
засегнатите лица условия на прием, адаптирани за техните нужди. С други думи,
минималните норми, дефинирани в Директивата, трябва да бъдат адаптирани в полза
на хората в слабост и уязвимост. По настоящем задължения се отнасят до две сфери от
условията за прием: материални условия за рием (включващи подслон, храна, дрехи и
дажба за ежедневни разходи) и здравеопазване.
Специалните разпоредби се съдържат основно в глава IV от Директивата (членове
от 17 до 20), озаглавена „Разпоредби за хора със специални нужди“. Чл. 15, ал. 2 от
Директивата е също относим, тъй като споменава, че на търсещите убежище със
специфични нужди трябва да се осигурява специална медицинска грижа.
Чл. 17 е от собена важност: той дефинира двата основно принципа, че държавитечленки трябва да обръщат специално внимание на търсещи убежище със специфични
нужди, и че трябва да ги идентифицират:
1. Държавите-членки отчитат специфичното положение на уязвимите лица,
като малолетните, непридружените малолетни, инвалидите, възрастните
хора, бременните жени, самотните родители придружени от малолетни и
лицата, които са понесли мъчения, изнасилвания или други тежки форми на
психологическо, физическо или сексуално насилие, в националното
законодателство за прилагане на разпоредбите на глава II относно
материалните условия на приемане и грижите за здравето.
2. Параграф 1 се прилага само по отношение на лицата, чиито специфични
нужди са били констатирани след индивидуално оценяване на тяхното
положение.
През 2007г. Академичната мрежа Одисеус проведе проучване за
транспонирането на Директивата за условията на прием.10 Това проучване подчерта, че
много държави-членки нямат въведени процедури за идентификация на уязвими
търсещи закрила със специфични нужди, независимо от разпоредбите на чл. 17 от
директивата. Такава липса очевидно лишава тези хора от специалните условия за
прием, които те нормално би трябвало да получат, и оставя специфичните им нужди
незадоволени.
Идентификацията на уязвими търсещи закрила е от първостепенна важност. В
някои случай наличието на уязвмост е по-очевидно от колкото в други, т.е. в случаите, в
които е трудно да се забележи травмата. Особено по отношение на травмите, засегнати
10

Академична мрежа Одисеус, "Проучване за проверка на съответствието при транспонирането от
държавите членки на 10 Директиви на EК в сферата на убежището и миграцията" извършено за DG JlS на
Европейската Комисия, края на 2007г.
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в проекта PROTECT, каквито са травмите в случаите на изтезание, изнасилване, или
други тежки форми на физическо, психическо или сексуално насилие, или друга форма
на жестоко или нехуманно преживяване.
Лисата на процедури за идентификация в повечето държави-членки е частично
поради факта, че чл. 17 от Директивата за привм не задължава конкретно държавитечленки да въведат процедура за идентификация на тези кандидати. Независимо от
това ние можем да приемем тази процедура за логично изискана в чл. 17, така както
Европейската Комисия е подчертала важността на индивидуалната оценка в своя
доклад от 26 ноември 2007г.:11 “Идентифицирането на уязвими търсещи убежище е
съществен елемент, без който разпоредбите на Директивата, насочени към
специфичното отношение към тези хора, ще загубят значението си.”
Според нас правното задължение на държавите-членки да въведат процедура
за идентификация също е заложена във формулировката на пар. 2 от чл. 17, който
изрично налага провеждането на „индивидуално оценяване“ на ситуацията на всеки
търсещ закрила.
Освен чл. 17, чл. 15 от Директивата създава задължение за страните членки не
само да “гарантират, че търсещите убежище получават необходимите
медицински грижи, които включват най-малко спешни грижи и основно лечение на
болестите” (§ 1) но по-важното, да “осигурят медицинска и друга помощ на
търсещите убежище със специфични нужди” (§ 2). Последната разпоредба е обща и
по-благоприятна от разпоредбата в първи параграф. По-благоприятната норма се
прилага само до уязвими търсещи закрила със специфични нужди и изисква
държавите-членки да им осигурят „необходимата медицинска и друга помощ“ без да
ограбичава тази помощ само до „спешни грижи и основно лечение на болестите”
(последната разпоредба се отнася до всички търсещи закрила, които не са
идентифицирани като уязвими лица със специални нужди).
Тъй като това ососбено се отнася до жертвите на изтезание, изнасилване или
други тежки форми на насилие, тези кандидати трябва да бъдат квалифицирани като
уязвими по смисъла на чл. 17. Така се отчита тяхната специфична ситуация, ако се
окаже, че те имат специални нужди. Те се ползват и от задължението на член 15, пар. 2
да им се осигури достъп до „необходимата медицинска и друга помощ“. В
допълнение, специална защитна разпоредба (чл. 20 със заглавие „Жертви на
изтезание и насилие“) е посетена на тези жертви, като изисква държавите-членки да
гарантират „[...] лицата, които са претърпели мъчения, изнасилвания или други
тежки насилия, да получат лечението, което е необходимо за причинените от
тези действия вреди”. По подобен начин член 18, пар. 2, регулиращ положението на
11

Европейската Комисия, Доклад на Комисията към Съвета и Европейския Парламент за приложението на
Директива на Съвета 2003/9/EC от 27 януари 2003 г. относно минималните стандарти за прием на търсещи убежище,
26 ноември 2007, пар. 3.5.1. (European Commission, Report from the Commission to the Council and the European
Parliament on the application of Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the reception
of asylum seekers, 26 November 2007, COM(2007) 745 final, point 3.5.1.)

ПРОТЕКТ

Процес на прием и ориентиране на жертвите на изтезание в

Европейските страни с цел подпомагане на достъпа им до грижи и терапия

малолетни, им гарантира достъп до услуги за реадаптация и достъп до съответни
грижи за душевното здраве и квалифицирани консултации12. По принцип, ако се
установи, че малолетният има специфични нужди, той/тя се ползва и от гаранциите на
член 17, където те са включени в категорията на „уязвими“ лица, както и от
разпоредбите на член 15.
Накрая, трябва да отбележим, че Директивата за прием обикновено се прилага
при всички условия на настаняване на търсещия закрила – затворени или отворени
регистрационни центрове. Съответно, дори задържаните търсещи закрила би трябвало
да се ползват от защитните норми на директивата, отнасящи се до уязвимите търсещи
закрила.13
В доклаа си за условията на прием Европейската Комисия изложи, че
„Директивата не позволява изключения по отношение приложенията й в дадени
условия на настаняване на търсещи закрила, и разпоредбите й се прилагат към
всички видове помещения, включително центрове за задържане (т. 3.1) Въпреки това
над 10 държави-членки не прилагат Директивата за прием по отношение на
задържаните търсещи закрила. Това предствлява нарушение на Директивата.

1.2.

Директива за процедурите за закрила

Директивата за процедурите в настоящия си текст само споменава възможността за
наличието на уязвимост при някои търсещи убежище по един неопределен и
периферен начин. В член 13 § 3, т. а) уязвимостта на търсещия убежище е един от
елементите, който се взима под внимание от провеждащия интервюто. Разпоредбата
гласи, че държавите-членки „гарантират, че лицето, което провежда интервюто, е
достатъчно компетентно да отчете личните и общите обстоятелства във
връзка с молбата, включително културния произход или уязвимостта на
кандидата, когато има възможност да направи това“. По този начин определящият
12

Член 18 § 2 гласи: “Държавите-членки гарантират, че малолетните, които са били жертви на всякакви форми
на злоупотреба, на небрежност, на експлоатация, на мъчение, на жестоко , нечовешко и унизително
отношиние, или на въоръжение конфликти, имат достъп до услуги за реадаптация, които следят за подходущи
грижи за душевното здраве, както и жертвите да имат достъп, ако това е необходимо, до квалифицирана
помо.”.
13

Препоръка 2006/2 на Съвета на Европа за Правилата в Европейските затвори, приета от Съвета на
Министрите на 11 януари 2006 на 952-та среща на Зам. Министрите. Следното изявление е особено
относимо: "40.4 Медицинските услуги в затворите трябва да се стремят да разпознават и лекуват
физически и психически болести или дефекти, от които може да страда затворника. 42.1 Медицинският
работник или квалифицираната медицинска сестра, която докладва на медицинския работник, трябва да
посетят затворника олкоо се може по-скоро след настаняването и да го прегледат, освен ако това не е
очевидно необходимо. 46.1 Болни затворници с нужда от специализирано лечение трябва да бъдат
прехвърлени към специализирана институция, когато подобно лечение не е налице в затвора. 46.2
Когато към затвора има собствена болница, тя трябва да разпоага с нужния персонал и да е готова да
осигури на затворника, отнесен към нея, подходящата грижа и лечение.“
.

ПРОТЕКТ

Процес на прием и ориентиране на жертвите на изтезание в

Европейските страни с цел подпомагане на достъпа им до грижи и терапия

орган трябва да назначава интервюисти със специализирани знания, обучение и опит
да провеждат интервю в случаи на специфични нужди. И все пак, так определеното
задължение е с пожелание за полагане на най-добрите усилия, така както е подчертано
от израза „когато има възможност да направи това“. Освен цитираната разпоредба,
другата единствена разпоредба в Директивата, относима за „уязвими“ лица, е в член
17, който определя гаранциите за непридружените малолетни.

1.3.

Дъблински регламент

Регламентът в настоящия си текст по принцип не съдържа разпоредби в защита на
уязвими търсещи убежище със специфични нужди.14 Предложението на Комисията за
Дъблинския регламент се различава от самия Регламент по това, че включва нови
разпоредби за защита на уязвимите търсещи убежище, адресати на Дъблинския
регламент.

1.4.

Директива за критериите за определяне

Целта на Директивата за критериите е установяването на минимални стандарти за
признаването на лица като бежанци или като лица, нуждаещи се от субсидиарна
закрила, както и определянето на минималните права и привилегии, съпътстващи
предоставяната закрила.
Глава VII, озаглавена „Съдържание на маждънародната закрила“ от Директивата за
критериите съдържа разпоредба (чл. 20, ал. 3 и 4), „еквивалентна“ на чл. 17 от
Директивата за условията на прием що се отнася до своето предназначение. Всъщност
целта на чл. 20, ал. 3 и 4 от Директивата за критериите е да задължи държавите-членки
е да осигури специално отношение към уязвимите лица със специфични нужди, наред
с други от системата на здравеопазването. Това се извежда от факта, че засегнатите от
тази група лица са или бежанци или лица с получена субсидиарна закрила, докато чл.
17 от Директивата за условията на прием се прилага само спрямо търсещите закрила.
Чл. 20, ал. 3 и 4 е подобен на чл. 17, ал. 1 и 2 от Директивата за условията на прием.
Следователно, възникват същите процедурни промени: липса на специфично
изискване за въвеждане на процедура за адаптация на лица със специални нужди.
Независимо от това, така както е описано по-горе в заглавието, посветено на
действащата директива за условията на прием, според нас, правното здължение на
държавите-членки за въвеждане на процедура за идентификация произтича от израза
„индивидуална оценка на ситуацията“, използван както в чл. 17, ал. 2 от директивата
за условията на прием, така и в чл, 20, ал. 4 от Директивата за критериите.
14

Чл. 6, пар. 1 и чл. 15, ал 3 говорят единствено за най-добрия интерес на непридружените
непълнолетни от гледна точка точка на определяне отговорната за определяне на статута държава.
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Въпросникът PROTECT е много полезен и прагматичен инструмент по отношение на
Директивата за условията на прием, който може да подпомогне държавите-членки в
процеса на приложение на чл. 20, ал. 3 и 4 от Директивата за критериите, отнасящ се
до лица с травнатични преживявания.
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1.5. Предложения за второ поколения инструменти в рамките
на общата Европейска Бежанска система.
Директива за условията на прием
____________________________________________
Предложение на Комисията от 3 декември 2008г. за условията на
прием15
На 3 декември 2008г. Комисията издаде предложение за подобрен вариант на
директивата за условията на прием. В това предложение на няколко места е засегната
ситуацията на уязвимите търсещи закрила.
Първата промяна от странат на Комисията на чл. 21 (понастоящем чл. 17) в
предложението й от 3 декември 2008г. засегна „обхвата“ на директивата, като
предвиди, че държавите-членки трябва да вземат под внимание ситуацията на
уязвимите търсещи закрила със специални нужди.
Пар. 2 от новия чл. 21 ясно и изрично постановява задължението на държавите „да
създадат процедура в националното законодателство с цел идентифициране (...)
дали кандидата има специфични нижди и какви са те.“ В този смисъл предложението
на Комисията разрешава процедурният проблем, създаден с чл. 17 от действащата
директива за условията на прием.16
Пар. 2 също така конкретизира, че тези процедури трябва да влезнат в действие
„веднага с подаването на молба за международна закрила.“ Ключов въпрос е
определяне на най-доброто време за оценяване ситуацията на търсещия закрила.
Важно е да се проведе оценка на всеки един търсещ закрила скоро след подаване на
неговата молба за международна закрила. В същото време, при някои случаи нама да
е достатъчна само една оценка.
За това е важно във връзка със съдържанието на чл. 21 от предложението на
Комисията да не се ограничава идентификацията за определен специфичен момент.
Точно обратното, трябва да се възприема като дългосрочен процес, провеждан докато
на кандидата като такъв е разрешено да остане на територията на държавата. Чл. 21
15

Предложение от 3 декември 2008 за директива на Евопейския Парламент и Съвета за минималните
стандарти за прием на търсещи закрила (Recast), COM (2008) 815 final.
16
Ако чл. 21 от предложението на Комисията разрешава процедурния проблем на чл. 17 от настоящата
директива за условията на прием – в смисъл на липсата на изрично изискване към държавите членки да
установят процедура за идентификация на уязвими търсещи закрила със специални нужди -, то новата
разпоредба повдига въпроса за концептуален проблем. Този въпрос няма да бъде засегнат в проекта
PROTECT. За повече разяснения по този въпрос вижте: Установяването на обща Европейска система за
убежището, Доклад за приложението на съществувашите инструменти и предложения за новата
система, Проучване на Европейския Парламент, Главна дирекция за вътрешни политики, Политически
отдел С: Права на гражданите и конституционни въпроси, граждански права, правосъдие и вътрешни
работи, EP 425.622, Глава 3, Раздел II , Под-раздел I, точка 2. Hereafter: EP Study 425.622.
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трябва да предвижда задължение за държавите да подновява тази оценка през
редовни интервали, преценявайки, че първоначалната оценка (или последващите
оценки) не винаги разпознават признаци на уязвимост.17
Чл. 19, ал. 2 (настоящ чл. 15, ал. 2) от Предложението на Комисията от 3 декември
2008г. гласи:
„Държавите-членки осигуряват медицинска или друга необходима помощ на
търсещите убежище със специфични нужди, включително подходяща
психоогическа помощ при нужда, при същите условия, както за своите
граждани.“18
Изразът „при същите условия, както за своите граждани“ съставлява изключително
прогресивна мярка в полза на уязвимите търсещи закрила със специални нужди, в това
число и кандидати с травматични преживявания.
Без наличието на подробно обеснение, вмъкнатият израз „включително подходяща
психоогическа помощ при нужда“ изглежда неотносим. Това допълнение може да
създаде впечатлението, че психологическата помощ не е включена в настоящия чл. 15,
което според нас не е така, дори и в сучаите на търсещи закрила, които не са
идентифицирани като уязвими. Всъщност ал. 1 от чл. 15 покрива „спешни грижи
и основно лечение на болестит“, без да ограничава спешната грижа само до
физическата спешна (медицинска) грижа, основното лечение само до физическо
основно лечение, и болестите – само до физически болести. Ал. 2 на чл. 15 - която се
отнася само за уязвими търсещи закрила – предвижда необходима медицинска помощ,
без да я ограничава само до физическа необходима помощ, както и друга помощ,
което позволява включването не само на физическа и психологическа медицинска
помощ, но и парамедицинска помощ.
Самият чл. 15 е озаглавн „Грижи за здравето“, а не само „Физически грижи за
здравето“ или „Медицински грижи за здравето“. Понастоящем някои държавичленки не осигуряват психологическа помощ, така както предвижда чл. 15. Това
ограничително тълкуване няма повече да бъде позволено с промените, предложени от
Комисията.
Чл. 24, (настоящ чл. 22) от Предложението на Комисията е промемен по следния начин:

17

Обновяване оценката на ситуациятя на всеки търсещ закрила, който не е бил идентифициран като
уязвим със специални нужди по време на първоначалната или последваща(и) оценка(и) – което не е
предвидено в новият чл. 21 от предложението на Комисията – не трябва да се бърка с подкрепата, която
трябва да бъде гарантирана от държавите членки по време на цялата процедура на търсещия закрила,
идентифициран като уязвим със специални нужди, и с подходящия мониторинг в тяхната ситуация, две
задължения, уредени в новия чл. 21,
18
Думите в потъмнен шрифт в чл. 19, ал. 2 са нови в Предложението на Комисията в сравнение с
настоящия текст в сила на чл. 15, ал. 2.
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„1. Държавите-членки осигуряват, че лицата, които са били подложени на
изтезание, изнасилване или други сериозни действия на насилие, получават
необходимото лечение на вредите, ричинени им от гореописаните действия, в
специфичност достъп до рехабилитационни услуги, които да дават дотъп до
медицинско и психологическо лечение.
2.Работещите с жертви на изтезание следва да имат и да продължават да
получават подходящо обучение по отношение на техните нужди, както и да са
обвързани с правилата за конфиденциалност по отношение на всяка получена
входа на работата им информация,
съгласно съответното национално
19
законодателство.“
Уточненията, добавени в ал. 1 и в новата ал. 2 осигуряват допълнителна защита на
жертвите на изтезание, изнасилване и други тежки форми на насилие. Важността на
достъп до подходяща медицинска помощ е ясно подчертан.20 Изискването за обучение
на служителите е от изключителна важност, тъй като това е ключовият елемент, който
може да допренесе за идентификацията на търсещи закрила, страдащи от травматични
преживявания.

Поправено предложението на Комисията от 1 юни2011 за условията
на прием
Предложението на Комисията от м. декеври 2008 е остро критикувано от Съвета.
Впоследствие, комисарят Сесилия Малстрьом, отговорна за Вътрешните работи, обяви
през м. ноември 2010 намерението на Комисията и Съвета да предостави на
Парламента и Съвета нов текста на предложението за директива за условията за
прием. Този документ е известен като поправено Предложение на Комисията от 1 юни
2011.
Чл. 21 и 22 от поправеното Предложение от 1 юни 2011 (чл. 17 и чл. 21 от
Предложение от 3 декември 2008) посочват основния принцип на отчитане на
специфичната ситуация на уязвими търсещи закрила със специални нужди,.
Относно процедурния проблем, новият чл. 22 е доста подобен на чл. 21, пар.2 от
Предложението на Комисията от 3 декември 2008 г. В чл. 22 от новия текст,
формулировката „Дъджавите-членки трябвя да установят механизми за определяне
дали кандидатът е уязвимо лице" заменя израза „Държавите-членки трябва да
19

Думите в потъмнен шрифт в чл. 24 са нови в Предложението на Комисията в сравнение с настоящия
текст в сила на чл. 22 от Директивата, и зачертаните думи са изтрити.
20
Уточнението в ал. 1 на чл. 24 не поставя същия проблем както при допълнението на чл. 19, ал. 2.
Думите „в специфичност“ в чл. 24, ал. 1 предполагат, че „достъп до рехабилитационни услуги, които
да дават дотъп до медицинско и психологическо лечение“ е част от „необходимото лечение на
вредите“.
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установят процедури в националното законодателство (…)" използван в чл. 21, пар.
2. Във връзка с тази промяна, подробното обяснение на поправеното предложение21
конкретизира, че „по този начин по-добре се изяснява, че идентифицирането на
необходимост от специален прием не винаги налага необходимостта от
установяване на нова/отделна административна процедура, но че може да се
интегрира в съществуващата национални модели [н-р медицински преглед] (…)".
Някои заинтересовани страни вярват, че тази модификация намалява правата на
търсещите закрила, като Комисията оставя цялата преценка за идентифициране на
кандидатите със специфични нужди на държавите-членки и изоствя значителни
предимства от предложението от 200822.
Замяната на термина "процедури" с термина "механизми" може да не е от голямо
значение. Терминът "механизми" изглежда едновременно по-малко формален и пошироко. Въпреки това, не освобождава държавите от задължение за изискване да
включват в своите национални законодателства "средства" или "методи" за
идентификация. Така че държавите са задължени да вземат решение за
идентифициране на кандидата като уязвимо лице със специфични нужди. Освен това,
думата "механизми" може да обхване практики, които вече съществуват в някои
страни-членки, като наблюдение на търсещи закрила и/или организация на
обучителни, възстановителни и други дейности23. Например, национално
законодателство може да постави условие служителите, които са в контакт с
кандидатите да имат задължението да наблюдава и да бъдат бдителен към тях с цел
да открият лицата със специфични нужди.
В заключение, отвъд употребата на термина „механизми" вместо "процедури", от
значение е и фактът, че държавата трябва ефективно да включи подходящи процедури
в националната законодателна рамка (както и да ги въведе на практика). Това ще й
позволи да постигне поставената цел от чл. 22, а именно идентифициране на уязвими
лица и техните специфични нужди в областта на директивата за условия на прием. Това
по възможност се контролира от съдебната система.
Относно времето на идентифициране на уязвими кандидати със специфични нужди,
поправеното предложение на Комисията от юни 2011 г. (чл. 22) заменя изискването да
се продължава с тази идентификация „в рамките на приемливо време след като е
подадена молбата за международна закрила” с изискването с нея да се продължи
"веднага след като кандидатът за международна закрила е настанен" (чл. 21, пар. 2
21

Подробно обеснение на поправеното предложение от 1юни 2011, придружаващо документа
Предложение на Европейския Парламент и Съвета за директива за критериите за прием на търсещи
закрила, COM (2011) 320 ANNEX, чл. 22.
22
Прес съобщение от 1юни 2011, Hélène Flautre, Europe Ecologie/Les Verts, достъпно на http :
//europeecologie.eu/Directives-UEsur-Asile-Paquet. Текстът е наличен само на френски, свободен превод.
23
Проучването, проведено от Odysseus Academic Network за Европейския Бежански Фонд през 2009 г.,
показа колко много такива практики могат ефективно да допринесат за идентификацията на уязвими
търсещи закрила със специални нужди.
.
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от предложението на Комисията от 3 декември 2008 г.) Тази модификация е в съгласие
с нашата препоръка да се даде на търсещия закрила период на почивка (н-р 7-10 дни)
преди да се премине към попълване на въпросника PROTECT.
Новият чл. 22 също постановява, че ако специфичните нужди "станат явни на покъсен етап от процедурата " те трябва „също да бъдат адресирани". Това
допълнително уточнение е съответно, но не е достатъчно с оглед на препоръките ни
споменати по-горе в част 1. 2. 1.
Всъщност, докато това уточнение изисква държавите-членки да адресират
специфичните нужди, появили се по-късно, то не изисква да се подновява оценката на
ситуацията на търсещия закрила на регулярни интервали в случай, че първоначалната
оценка (или последващи такива) не са открили белези на уязвимост.
Чл. 19, пар. 2 (настояща чл. 15, пар. 2 свързан със Здравеопазването) от поправеното
Предложението на Комисията от 1 юни 2011 т. е променен както следва:
"2. Дуржавата-членка осигурява необходимата грижа или друга помощ на
кандидати, които има специфични
нужди, включително и подходяща
психологическа грижа, когатотова се налага"24.
В сравнение с Предложението на Комисията от 3 декември 2008 г., в края на
изречението, думите "при същите условия като своите граждани” са премахнати.
Тази промяна е във вреда на търсещите закрила със специфични нужди. Относно
допълнението "включително и подходяща психологическа грижа, когатотова се
налага", се обръщаме към коментарите направени по-горе в чл. 19, пар.2 от
предложението на Комисията от 3 декември 2008г..
Чл. 25 посветена на жертви на изтезание и насилие е идентична с чл. 24 от
предложението на Комисията от 3 декември 2008 г., освен за следното допълнение
подчертано с потъмнен шрифт във втория параграф: "2. Работещите с жертви на
изтезание, изнасилване или други тежки форми на насилие трябва да са обучени и
да продължават да получават подходящо обучение относно потребностите им и
са обвързани от правилата за поверителност от съответния закон на национално
ниво, във връзка с всяка информация, получена по време на тяхната работа. Тази
промяна е в съответствие със заглавието и с първия параграф на клаузата, гласящ, че
търсещите закрила, засегнати от мярката, са жертви на изтезание, но също и жертви на
изнасилване и други тежки форми на насилие.
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Думите в потъмнен шрифт в чл. 19, ал. 2 са нови в промененото Предложение на Комисията в
сравнение с настоящия текст в сила на чл. 15, ал. 2 от директивата.
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Предложения за процедурите
Процедури за търсещи закрил
Предложение на Комисията от 21 октомври 2009 г.
Предложението на Комисията от 21 октомври 2009 г. е в противовес с действащата
Директива за процедурите, понеже съдържа няколко специфични клаузи, посветени на
уязвимите търсещи закрила. Тези търсещи закрила – определени като "кандидати със
специфични нужди" в чл. 2, б. d) от предложението – са кандидати които, вследствие
на психологични проблеми или последици от изтезание, изнасилване или други тежки
форми на психологическо, физическо или сексуално насилие, се нуждаят от специални
гаранции, за да се ползват от правата, осигурени в директивата и да спазят
задълженията си.
В този смисъл новият чл. 20 от предложението на Комисията изисква в първия си
параграф, държавите-членки да вземат подходящи мерки в полза на "кандидатите
със специфични нужди," така че "където се налага, да им бъде дадено удължено
време, което да има даде възможност да представят доказателства или да
предприемат необходими действия по процедурата”. Съгласно третия параграф на
същия член, тези кандидати не могат да бъдат подлагани на ускорено производство и
рапоредбите относно неоснователно подадени молби не ги засягат25.
Обучението на служителите, отговорни за определянето на статут, е също споменато в
предложението на Комисията, особено относно разглеждане случаите на „уязвими”
лица. Както е упоменато в новият чл. 4, пар.2, предложението конкретизира как
служителите трябва да бъдат обучени в следните области: пол, травма и възраст,
идентификация и документиране на белези и симптоми на изтезание. (Относно лицата,
интервюиращи кандидатите, новият чл. 17, пар.5 също споменава това изискване за
обучение във връзка с идентифициране симптомите на изтезание).
Що се отнася до чл. 14 от предложението (настоящ чл. 13, спомена по-горе), тази
клауза е променена както следва:
"3. Държавите-членка трябва да вземат подходящи мерки, за да осигурят
индивидуалните интервюта да се провеждат при условия, които позволяват на
кандидатите да представят основанията за техните молби цялостно. Затова
държавите следва:
a) Да осигурят, че лицето, което провежда интервюто е компетентно да отчете
личните или общите обстоятелства по молбата на кандидата, включително и
културалния произход на кандидата, пола или уязвимостта.

25

Чл. 27, пар. 7 от предложението.
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b) Когато е възможно, да осигури интервюто с кандидата да бъде проведено с
лице от същия пол, ако кандидатът настоява;” (същата възможност е предоставена
и за преводач чрез променената б. c)26) Задължението, регулирано в т. a) не е вече
само "obligation de moyen", тъй като изразът "до колкото е възможно да се направи" са
изтрити. Букви b) и c) са нови: те постановяват "obligation de moyen".
Относно медицинските прегледи, трябва да изложим следното:
1° Решение на Европейския съд за правата на човека от 9 март 2010г.27. Фактите по
делото са представени накратко: по време на процедурата за търсене на закрила
кандидатът представч медицински документ от своя лекар, удостоверяващ
последствия от изтезание. Бежанските властите не приемат този документ за
достоверен, тъй като не е бил издаден от експерт. Съдът постановява, че е задължение
на властите да установи предявените твърдения за изтезание и да изиска експертно
потвърждени, щом твърденията са подкрепени от медицински документ.
2° Според новия чл. 17 от Предложението на Комисията за процедурата за закрила на
търсещите закрила трябва да им бъде разрешено, при поискване, да направят
медицински преглед, за да удостоверят становище във връзка с минало гонение и
тежки наранявания (пар.1). Този преглед се провежда със съгласието на търсещия
закрила, „в случаите, когато има основателни доводи да се смята, че кандидатът
страда от пост-травматичен стрес, властите отговорни за идентифицирането
следва да осигурят провеждането на медицинския преглед” (пар.2) . Пар.3
конкретизира, че държавите-членки следва да подсигурят съответните разпоредби, за
да се „осигури, че цялостна и квалифицирана медицинска експертиза е налична за
целите на медицинския преглед в пар.2“.
Тази клауза е основна дори и вторият параграф да оставя неоспоримо право на
преценка спрямо държавата-членка.

Процедури за закрила поправени от предложението на Комисията от 1юни 2011
г.
Поправеното Предложение на Комисията от м. октомври 2009 е остро критикувано от
Съвета. Впоследствие, комисарят Сесилия Малстрьом, отговорна за Вътрешните
работи, обяви през м. ноември 2010 намерението на Комисията и Съвета да
предостави на Парламента и Съвета нов текста на предложението за Директива за
процедурите. Този нов текст е поправеното Предложение на Комисията от 1 юни 2011.
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В сравнение с чл.13 от действащата директива, думите в удебелен шрифт са нови и зачертаните са
изтрити.
27
ЕСПЧ, Дело R.C. срещу Швеция, Жалба 41827/07, Решение от 9 март 2010г.
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Специалните процедурни гаранции за жертвите на изтезание, изнасилване или друга
тежка форма на психологическо, физическо или сексуално насилие са повече или помалко същите в новия текст от 1 юни 2011 г.28 Кандидатите не могат да бъдат
подлагани на ускорено производство и разпоредбите относно неоснователно
подадени молби не ги засягат .29 В допълнение, както и при останалите, за
„кандидатите с нужда от специални процедурни гаранции“, включително търсещите
закрила с психически проблеми или травматично разтройство, трябва да бъдат
осигурени „достатъчно време и адекватна помощ да представят своята молба колкото
е възможно наи-цялостно и с всички налични доказателства.“30 Много важно
нововъведение в чл. 24 от поправено предложение на Комисията е изричното
разпореждане е, че „държавите-членки трябва да осигурят кандидатите в нужда от
специални процедурни гаранции да бъдат идентифицирани навреме.“31 За да изпълнят
това условие държавите-членки могат да използват механизмите, предвидени в чл. 22
от поправеното предложение за процедурите на Комисията (пар. 1, първо изр.)32
Чл. 24, пар. 1, изр. второ също постановява „ако стане явно в последващ етап от
процедурата, че кандидатът се нуждае от специални процедурни гаранции“, то
държавата-членка трябва да осигури приложението на разпоредбата (чл. 24). Докато
разпоредбата изисква държавата-членка да адресира специалните процедурни
гаранции, които се появяват в по-късен етап, то тя не изисква да се подновява оценката
на ситуацията на кандидата през определени интрвали, ако първоначалната оценка
(или последващите такива) не са показали, че кандидатът се нуждае от специални
процедурни гаранции.
Освен тази „обща“ идентификация, регулирана в чл. 24, чл. 18 от поправения текст от 1
юни 2011, свързан с медицинските доклади, предвижда, че специфичен медицински
преглед може да се проведе при искане от кандидата или при определени
обстоятелства от държавата-членка. Като цяло тази разпоредба гаратира по-добра
защита на кандидатите от тази в чл. 17 от Предложението на Комисията за
процедурите от 29 октомври 2009, също посветено на медицинските доклади:
-

28

Държавите-членки трябва да информират кандидата за неговите/нейните права
съгласно чл. 18, процедура, която не беше конкретизирана в предишния текст.
Държавата членка трябва да осигури, че медицински преглед се провежда със
съгласието на кандидата не само когато има „основателно предположение, че

В Чл. 24, озаглавен Кандидати в нужда от специални процедурно гаранции и чл. 20 от първото
предложение на Комисията.
29
Чл. 24, пар. 2, б. 2
30
Чл. 24, пар. 2, първо изр.
31
Чл. 24, пар. 1, първо изр.
32
В този случай държавите-членки трябва прецизно да постановят, че създадените процедури имат две
различни целиf – една в рамките на директивата за условията на прием, и една в рамките на
директивата за процедурите. Това означава, че две различни преценки трябва да бъдат направени –
дори и те да се правят по едно и също време – тий като нито дефиницията за „уязвим“ кандидат, нито
целите на идентификацията са едни и същи в двете поправени предложения на Комисията.
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кандидатът страда от пост-травматичен стресов дисбаланс“ (предишен
чл. 19), но още повече, ако счита, че „способността на кандидата да бъде
интервюиран и/или да направи ясно зявление не съществува или е
ограничена в резултат на пост-травматичен стресов дисбаланс, минало
преследване или сериозно увреждане.“
Относно обучение на служителите, отговорни за определяне статута на закрила,
съдържанието на обучението не е по-точно формулирано отколкото в глава 4 от
поправеното предложение на Комисията в сравнение с тогавашната глава 4, пар.2 от
текста от 21 октомври 2009 г. Сега има указание обучителните дейности да бъдат
организирани от Европейския офис за подкрепа на търсещи закрила 33. Тъй като това
засяга конкретно лица с травматични преживявания , чл. 18, пар. 5 от текста изисква
държавите-членки да ”осигурят лицата, провеждащи интервюта с кандидатите
съгласно (директивата за процедурите) да бъдат обучени относно симптомите на
изтезание и медицински проблеми, които могат да повлияят неблагоприятно на
способността на кандидата да бъде интервюиран”. Указанието за „медицински
проблеми, които могат да повлияят неблагоприятно на способността на кандидата да
бъде интервюиран” е ново в сравнение с първото предложение на Комисията.
В заключение, що се отнася до Изисквания за индивидуално интервю, чл. 15, пар.3,
абзаци а) и с) от поправеното предложение са почти идентични с чл. 14, пар.3, абзаци
а) и с) от първото предложение на Комисията. Лицето, което провежда интервюто
трябва да бъде компетентно, за да е способно да предвиди личните и общите
обстоятелства, свързани с кандидатурата, включително и културалния произход на
кандидата, пола и уязвимостта, но също и сексуалната ориентация и полова
идентичност (две нови уточнение от глава 15, пар.3, абзац а)).
Освен това, конкретизирано е, че представата за уязвимост трябва да се разбира „в
рамките на значението на глава 22” от поправеното Предложение на Комисията за
условията за прием от 1 юни 2011 г. Изглежда, че засегнатата клаузи от Предложението
на Комисията за условията за прием от 1 юни 2011 г. не е чл. 22, тъй като тя регулира
механизма за идентифициране на уязвими лица и специфични нужди при приема, а не
значението на уязвимост, за което се говори в чл. 21.
В същото време, уязвимостта може да се разгледа ефективно чрез чл. 22 – освен в
случай на явна уязвимост в смисъла на чл.21, като напр. жени в напреднала
бременност.
Съответно, тази разпоредба има ли за цел да задължъ властите, отговорни за
процедурите за закрила, да вземат предвид резултатите от оценката, направена в
съответствие с чл. 22?
33

Чл. 4 § 3 от поправеното предложение на Комисията, което се отнася към чл. 6 § 4 от (a) до (e) от
Регламент N°439 19 май 2010 на Европейския Парламент и Съвета, основаващ Европейски офис за
подкрепа на търсещи закрила.
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Във всеки случай, няколко дефиниции за уязвимост трябва да бъдат разгледани в
рамката на бежанската процедура: затворена дефиниция, конкретизирана в чл. 2,
абзац d) от поправеното Предложение на Комисията за процдурите от 1 юни 2011 г., и
отворена дефиниция, регулирана от чл. 21 от поправеното Предложение на Комисията
за процдурите от 1 юни 2011 г. Това би позволило да се приложат различни клаузи от
директивата за процедурите. Независимо от това, целта на чл. 15, пар.3 не се различава
основно от целта на чл. 24, пар.2. Освен това, такава система поставя под въпрос
възможността за прилагането й на практика.

Предложение на Комисията за Дъблински регламент от 3 декември 2008 г.
Първо, важно е да се отбележи че новите специфични клаузи в Предложението на
Комисията за Дъблински регламент от 3 декември 2008 г. се прилагат заедно със
защитните клаузи на Предложението на Комисията за директива за условията на
прием, тъй като тази директива засяга лица търсещи убежище по Дъблинската
процедура.
Второ, съгласно новия чл. 30, пар.3, абзац d) от Предложението на Комисията от 3
декември 2008 г., предаващата държава следва да комуникира с приемащата страна
всяка информация, „която се смята да важна за защита правата и специфичните
нужди на кандидатите”. Според четвъртия параграф на същия член, „ с единствена
цел на клаузата за грижа или отношение, засягащи конкретно (...) лица, подложени на
изтезание, изнасилване или други тежки форми на психологическо, психическо и
сексуално насилие, предаващата държава следва да предаде информация за
всякакви специални нужди на кандидата, който се прехвърля …, която в специфични
случаи може да включва информация за физическо и умствено здраве на кандидата.
Отговорната държава-членка следва да осигури посрещането на тези специфични
нужди, включително и основна медицинска грижа, която може да е необходима.”
Според пар.5, тази информация следва да бъде предадена с изричното съгласие на
кандидата. Има също и специфични изисквания относно конфиденциалност и защита
на личните данни (пар.6, 7 и 9), които засягат уязвимите търсещи закрила.
В заключени, първият параграф от новия чл. 30 постановява, че само лицата подходящи
за преместване, могат да бъдат преместени. Обаче, няма клауза, която да уточнява как
се открива неспособността (проблем с умственото и/или физическо здраве34) или как и
от кого се взима решението търсещият закрила да не се предава.
Тази липса на изрична клауза създава юридическа нестабилност.

34

Всъщност чл. 30 не дефинира понятието „подходящ“ или „неподходящ“ за прехвърляне, но общата
рамка на разпоредбата предполага, че се отнася за здравословното състояние. Ще е уместно изрично
това да бъде добавено в текста.
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Отново, въпросникът PROTECT ще бъде много полезен в подкрепа на приложението на
новите клаузи на Предложението на Комисията Дъблински регламент.

1.6. Заключение
Като следствие от всички тези развития, според настоящото Общностно
законодателство, държавите-членки вече имат задължението да идентифицират
уязвимите търсещи закрила и бежанците с травматични преживявания.
Държавите-членки трябва да осигурят на тези лица условия за прием адаптирани с
техните специфични нужди. По-конкретно, тези лица трябва да имат достъп до грижа
за умственото и физическото здраве, съответна на тяхното състояние.
От друга страна, възможната психологическа уязвимост на търсещия закрила трябва да
бъде открита и взета предвид по време на индивидуалното интервю, което кандидатът
ще има в рамките на бежанската процедура.
Второто поколение правни инструменти, предложени от Комисията за установяване на
Обща Европейска Бежанска Система, повишават загрижеността за за уязвимите
търсещи закрила. Психическото състояние на тези лица е конкретно засегнато в новите
текстове.
Съответно, въпросникът PROTECT продължава да бъде, без никакво съмнение, много
полезен инструмент за държавите-членки, предлагайки ефективна и полезна
първоначална стъпки в помощ на държавите да изпълнят следните две изисквания:
- настоящите действащи изисквания на ЕС;
- някои от новите изисквания, изложени в предложенията на Комисията,
разгледани от Европейския парламент и от Съвета в рамката на установяване на
Общата Европейска Бежанска Система.
Препратки към документацията са дадени в Приложение 1.
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2.
Идентифициране на общи пречките и предизвикателствата за
приложение на въпросника PROTECT
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2.1.

Правни и процедурни пречки

Всяка държава-членка има различни процедури, които са базирани на едни същи
международни норми, в конкретност Женевската Конвенция от 1951г. и Европейското
законодателство, описано по-горе. Прегледът на националните безански ситеми
разкрива няколко вида пречки.35
От правна гледна точка, Европейското законодателство не е било праволно
транспонирано, ако може да се каже въобще, че е било. Дори и да съществъва воля за
уеднаквяване на бежанските системи на държавите-членки, все още съществуват
важни различия в правните системи. Съгласувнето на правителствата може да е било
повлияно от политическия аспект, специфичен във всяка една отделна държава.
Процедурният аспект в бежанските системи също представляват предизвикателство.
Националните администрации имат своите практики, които са различни от държава до
държава. Наример, много държави нямат процедура за идентификация. От дтуга
страна, различните процедури за разглрждане на молбата за закрила (като ъскореното
производство или производство, провеждано в условия на принудително задържане)
не изпълняват идеалните условия за идентификация на уязвими лица.
В някои държави условията на прием са на разположение едва след като молбата се
регистрира от властите. Това означава, че търсещият закрила може да подаде молба,
но няма да се ползва от условията на прием докато молбата му не бъде регистрирана,
въпреки, че за тази регистрация няма конкретен срок. В този случай търсешият закрила
не може да се ползва от процедурата за идентификация, въведена съгласно чл. 17 от
Директивата за прием и „уязвимите“ търсещи закрила няма да имат достъп до
медицинските грижи, гарантирани им от Европейското законодателство.
В отговор на тези пречки бе взето решение да се създаде изключително улеснен за
употреба инструмент и процес. Въпросната процедура дава разумно разрешение, тъй
като може да бъде лесно адаптирана към различните правни и административни
правни рамки, насърчавайки правителствата да прилагат въпросника PROTECT преди
или по време на бежанската процедура.

35

Изразът „бежански ситеми“ включва както системата за условията на прием на търсещи закрила, така
и процедурата за разглеждане на молбата за международна закрила.
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2.2.

Пречки за приложението

Времевият фактор съшо е важен. В някои държави, дори чрез акт правителството да е
задължено да провежда идентификация на специфични ситуации, за тази процедура
няма предвиден срок. Прекалено дългото забавяне при определяне уязвимостта на
търсещия закрила излага на опасност самия процес на разглеждане на молбта му, тъй
като уязвимостта може да е пречка за правилното разглеждане на молбата за закрила.
Колкото по-скоро „уязвимият“ е разпознат, толкова по-скоро той може да има достъп
до медицинска грижа или лечение и да бъде насочен към адаптирана процедура или
условия на прием. Съответно, колкото по-рани се приложи въпросника PROTECT,
толкова по-добре е за функционирането на цялата система.
Простотата на въпросника позволява той да бъде използван от не-медицински
персонал по време на първоначалния контакт на търсещия закрила с властите или
НПО-та, отговорни за молбата му за закрила. Служителите от компетентната
администрация и/или социалните работници, провеждащи инервютата, могат лесно да
си служат с въпросника и да разчитат резултатите.
Допълнително предизвикателство е липсата на специфичен европейски подход за
оценка на уязвимостта и отговор на специфичните нужди на травмираните търсещи
закрила. Приложението на този стандарт възпрепятства преместването на търсещи
закрила, които се нуждаят от подпомагане.
На фона на сравнително голямата брока на търсещи закрила, приемани от някои
страни, и сравнителната липса на условия за прием, адаптирани към техните нужди,
резултатът от ранната идентификация на уязвимост в хода на процедурата може да
бъде погрешно отчетен от националните власти като неотносим или дори не етичен.
Въпреки това, идентификацията на уязвимост продължава да бъде отговорност на
държавата и има нужда да бъде спешно приложена. Както се вижда от примера с
Белгия36 и Холандия, тези пречки могат да бъдат преодолени.
Широкото приложение на въпросника PROTECT изисква всяка държава активно да
приложи нови политически мерки. Ролята на въпросника при прилагането му в ранен
стадий от бежанската процедура трябва да бъде ясно дефинирана във всяка
национална система. Всяка една държава трябва да въведе материалните условия и
здравната помощ, налични за уязвимите търсещи закрила. Без тези специфични
елементи, както и без други на по-общо ниво, държавната намеса в изпълнение
изискванията на директивата, подчертани във въпросника PROTECT, не може да бъде
ефективно приложена.

36

Белгия е създала своя индивидуална процедура за оценка. Според Белгийската бежанска система
такава оценителна процедура се извършва в рамките на 30 дни от опредляне мястото на регистрация на
молбата за закрила. Тази идентификационна процедура е напълно отделна от процедурата за
определяне статута на кандидата.
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Могат да възникнат трудности по отношение на тези професионалисти, като
социалните въпросници например, които са отговорни за провеждане
идентификацията на уязвимите търсещи закрила. Те може да не желаят да проведат
теста. За много от тях това може да е свързани със свръх натоварване и излагане на
травма, с която те не са подготвени да се справят. За да се отговори на тези възражения
и да се позволи правилното приложение на въпросника PROTECT, се изисква при
всички случаи да се извършва обучение и мониторинг на сужителите.

2.3.

Финансови пречки

Другата пречка е финансова. Растящият напоследък брой на нови търсещи убежище в
някои Европейски страни представлява допълнително предизвикателство, което може
да бъде погрешно възприето като пречка за приложение на въпросника PROTECT. В
този контекст въпросникът определено помага на държавите-членки да изпълнят
поетите от тях задължения по директивата, но може и да бъде погрешно преценен като
създаващ допълнителни разходи. Въпреки, че реалната цена на разходите за
идентификация не е висока, приложението й към голям брой търсеши закрила може да
доведе до значителни разходи. Това е краткосрочен ефект. В дългосрочен план
приложението на въпросника PROTECT би трябвало да доведе до цялостно намаляване
на разходите. Ранната идентификация може да предотврати развитието на болести в
хронични, а лечението в по-късен етап е по-скъпо от превенцията. Приложението й има
ефект и върху други страни от процедурата. Ако не се отчитат специалните нужди на
уязвимите лица, условията за прием могат да се окажат неподходящи за тях и дори
могат да окажат обратен ефект върху търсещите закрила, като сериозно повлияят върху
сособността им да проведат производство за закрила. Например, може да им е трудно
да си спомнят с точност дадено съботие или да се справят с административната
процедура. Тези фактори водят до увеличаване на жалбите. И обратно, съдебните
процеси относно материалните условия за прием могат да бъдат намалени при
правилното идентифициране на нуждите.
Основният въпрос за пособието PROTECT е да идентифицира уязвимите търсещи
закрила бързо и ефективно с помощтта на не-медицински служители, за да може да се
намалят цялостните разходи на процеса. Оценените като уязвими търсещи закрила
могат да бъдат насочени към медицинско или психологическо интервю, което да оцени
резултатите от първоначалния тест.
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Научна обосновка
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Както вече бе споменато, пособието PROTECT е въпросник, с който на ранен етап
от бежанската процедура да могат да се идентифицират търсещите убежище с
травматичен опит, свързан и изтезание или друго жестоко или нечовешко отношение.
Съществуват няколко указания за идентификация и медицински прегледи на търсещи
убежище, но те са доста обширни и дългии всички са насочени само към медицински
специалисти37. Целта на въпросника PROTECT е да е кратък, да бъде използван и от немедицински специалисти в тясна времева рамка, за да може да се реагира бързо при
изявена уязвимост от страна на търсещия убежище.
Уязвимостта е сложен термин, към който може да се подходи по различни
начини. Поради загубата на семейство, приятели, дом и притежания всички търсещите
убежище могат да се считат за уязвими. Това е най-общата оценка за уязвимост
(наречена степен 0)38. В цялата група на търсещи убежище дадени групи са определени
като по-уязвими от други, като възрастните хора, непълнолетните, бременните жени,
самотните жени (с и без деца) и първичните или вторични жертви на изтезание или
сексуално насилие. (наречена степен 1)39. В тези случаи идентификацията може да се
извърши по външни видими белези или чрез лесна проверка на данни. Не всички лица
от групата на степен 1 могат да се считат за еднакво уязвими. Поради това следващият
етап е индивидуалното ниво на уязвимост (наречена степен 2).
Специфичното ниво на всеки конкретен случай може да се определи посредством
индивидуална оценка. Целта на проекта PROTECT е да създаде практичен инструмент
за идентификация на уязвимост от степен 2, която е индивидуална, психологическа
уязвимост, причинена от психологическа травма, и включваща няколко риска за
умственото и физическото здраве, както и разстроена функционалност. Поради това
въпросникът PROTECT оценява риска от подобни проблеми и последващите
увреждания например на паметта и способността за припомняне40. Оценката на риска
помага да се създаде съзнателност в служителите, други професионалисти и
доброволци при работата им с търсещи убежище. Тя може да подбуди и насърчи
правилните реакции и защита на здравето.
PROTECT е кратък и прагматичен Въпросник, който включва и комплект, улесняващ
използването на въпросника, тълкуването на резултатите и ориентация при възможни
насочвания. Целта на въпросника е да идентифицира на възможно най-ранен етап от
пристигането/приема сигнали за ефекти от умствено разстройство поради преживяна
от търсещия убежище травма41.

37

Истанбулски протокол, 1999; Канадски имиграционен и бежански съвет, 2006; Камерун, 2010; Peel,
Lubell & Beynon, 2005
38
Aspinall P, Watters C.; Straimer C, 2010
39
Fazel M, Wheeler J, Danesh J., 2005
40
Cohen J., 2001
41
Bloemen, Vloeberghs & Smits, 2006; Lustig et.al, 2008; Herlihy & Turner, 2009
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Въпросникът прави разграничение между търсещи убежище, които са потенциално
уязвими и такива, които не са уязвими, като по този начин въпросникът осигурява
важна подкрепа за правната, социалната и медицинската помощ, предоставяна на
търсещите убежище. По този начин кратката оценка може да се окаже уместна в
различни сфери от бежанската процедура. Съответното й приложение дава
възможност не-уязвимите лица бързо да бъдат идентифицирани като такива, като
демонстрира необходимостта от чувствителна към травмите правна процедура в
случая на уязвимите лица. В допълнение, по този начин могат да се намалят броя на
обжалванията и рисковете за откази и депортация на действителни и уязвими търсещи
убежище. В заключение, дава се възможност за насочването на уязвимите лица в
нужда към съответните социални, медицински и психологически услуги, съдействайки
за установяването на добри условия за прием и здравеопазване за търсещите закрила
в риск.

3.1. Препоръки за приложението
Въпросникът се използва от хора, които са в контакт (служебен или на
доброволни начала) с търсещите убежище на ранен етап от тяхното пристигане (напр.
социални работници, медицински персонал, граничен контрол, служители в
бежанската система, юристи, доброволци). Въпросникът не е инструмент за
медицинска диагностика; по-скоро по един ефективен начин той по-скоро цели
идентификацията на психологическа уязвимост сред търсещите убежище. В
допълнение, неговото бързо, лесно приложение и тълкуване са с цел да го направят
приспособим към обстоятелствата от бежанския процес.

3.2. Основни характеристики на въпросника PROTECT: обективен,
безпристрастен и неутрален
Въпросникът PROTECT е безпристрастен и неутрален. Принципът на безпристрастност
избягва предубеждение, предразсъдък или несправедливо пристрастно отношение от
един човек към друг и има резултати, основани на обективни и научни критерии.
Неутрален означава, че въпросникът не е привлечен към или в защита на никоя страна
от даден спор.
Въпросникът PROTECT е обективен, туй като е основан на научното знание за
психологическите последици от преживяна от търсещия убежище или бежанец травма.
Здравето на търсещия убежище и общопризната ценност, която се издига над
политическите спорове; ценност, която трябва да бъде адресирана. Действащите
Директиви на ЕС за закрила и убежище много ясно дефинират това изискване. Трябва
да бъдат споменати следните разпоредби:
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 Чл. 13, § 2, чл. 15, чл. 16, § 4, чл. 17, чл. 18, § 2 и чл. 20 от действащата Директива
за условията на прием
 Чл. 20, §§ 3 и 4 и чл. 29 от действащата Директива за критериите.
От друга страна, така както бе подчертано в частта, посветена на анализа на
Европейското законодателство, новите текстове, предложени от Комисията в контекста
на установяване на Обща Европейска бежанск система (предложението към
директивата за условията на прием, предложението към директивата за процедурите,
предложението към директивата за критериите и предложението към Дъблинския
регламент) осигурява по-голяма платформа за отчитане на физическото и психическото
здравословно състочние на търсещите закрила.

3.3. Проучване за уязвимост и психологически последици от травма
Налични са многобройно класически и съвременни материали за психологическите
последици от травмата. Най-общите диагностицирани увреждания в следствие на
травматичен опит42 са пост-травматичния стрес и депресията. Голям брой жертви на
насилие или травматизация развиват пост-травматичен стрес (PTSD) и депресия,
изразяващи се обикновено в комбинация от двете. Има припокриване на симптомите
от двете смущения. В Приложенията е даден списък на точните диагностични критерии
и на двете смущения.
Тези психически разстройства се развиват прогресивно. Тяхното проявяване може да
бъде остро, хронично, или забавено. Една малка част от хората с травматичен опит
достигат клиничното ниво на поставяне на диагноза, много от тях проявяват само някои
от симптомите, и то временно. Хората с по-голяма издръжливост са способни да
превъзмогнат трудностите си чрез своята собствена вътрешна сила, умение да се
справят, и помощта на подкрепящи социални мрежи (семейство, приятели). Въпреки
това голяма част от жертвите на изтезание и насилие развиват PTSD, в повечето от
случаите в комбинация с депресия.
Концепцията за PTSD бе развита конкретно с цел описание сборът от умствени
симптоми, възникващи в резултат излагането на силен стрес. Когато човек преживява
или е свидетел на травмиращо събитие (напр. зтезание или сексуално насилие), това
създава предпоставка за развитие на PTSD и се характеризира с реакция, включваща
силен страх, безпомощност или ужас. Симптомите на PTSD се разпределят на три
категории: повторно преживяване на травматичното събитие, бягство или
емоционална вцепененост, или свръх възбуда.43
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Основано на класическата система на Диагностичен и Статистически Наръчник на Умствените
Увреждания DSM, 4то издание - DSM-IV
43
DSM-IV, Американска психиатрична асоциация, 1994
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Всяко лице може да развие подобен вид смущения, дори тези, които нямат
предпоставки, особено когато причинителят на стрес е особено силен44. Дали PTSD ще
се развие зависи от тежестта и продължителността на травмата, както и от уязвимостта
на лицето. Травматичното преживяване има натрупващ се ефект. Зависимостта дозаотговор45 се отнася до взаимодействието между излагането на травма и
психиатричните последствия, произхождащи от това излагане: колкото по-голям е броя
и/или интензитета на травмите, толкова по-голям е психическия срив. Съществуват
допълнителни рискови фактори увеличаващи вероятността за развитие на PTSD, като
пол (жени), патологична психична диагноза, предходна травма, и неподходяща за
възстановяване среда.
PTSD е най-често срещаното описание на пост-травматична последица, особено по
отношение на жестокости, извършени от хора46. Процентът на PTSD и депресия силно
варира в зависимост от модела, с преобладаващи стойности от 4% до 86% за PTSD и от
5% до 31% за депресия47.
Скорошно изследване на Steel et al. (2009) показва мета-регресия на най-големия
набор от епидемологични проучвания в сферата на бежанците и пост-конфликтното
психическо здраве. Идентифицирани са общо 161 статии, представящи резултати 181
проучвания сред 81 866 бежанци и други лица, засегнати от конфликти от 40 страни.
След настройка на методологичния фактор се очерта, че основният най-силен фактор,
асоцииран с PTSD е изтезанието, а с депресията – комулативното излагане на
потенциално травматично преживяване (PTEs). Нерегулираното изчисление на нормата
от всички изследвания показва 30.6% за PTSD и за депресия - 30.8%.
Наличието на неблагоприятни за PTSD фактори оказва влияние на много места. Редица
изследвания48 докладват за силно преобладаване сред травмираното бежанско
население на психични зболявания и свързаните с тях увреждания. Свързаните с PTSD
заболявания са широко разпространени, предимно Силно депресивно смущение
(Major Depressive Disorder), но съществува повишен риск и за Паническо смущение
(Panic Disorder), ........ (Agoraphobia), Обсебваща натрапчивост (Obsessive-Compulsive
Disorder), Социална фобиа (Social Phobia), Специфична фобия (Specific Phobia),
Спматично смущение (Somatization Disorder), и Веществено обвързано смущение
(Substance-Related Disorders), демонстрирани сред преживелите травматичен опит.
За да бъде дианостициран PTSD, симптомите трябва да се проявяван в продължение на
повече от един месец. Ако симптомите се проявяват за по-малко от месец, но за повече
от 2 дни, тогава е диагностициран остро стресово увреждане. Ако симптомите
продължават за три или повече месеци, тогава се счита, че PTSD е станал хроничен. Ако
44
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PTSD симптомите се развият след шест или повече месеца след травматичното събитие,
увреждането се дефинира като забавен PTSD.
Когато реакцията от силен стрес не отговаря на критериите на Пост-травматичен стрес
(или дуго специфично умствено увреждане), тогава диагностицираме Приспособително
увреждане (Adjustment disorder). Но и тук преобладаващите признаци са депресивно
настроение, безпокойство, необуздано поведение (напр. сбивания, вандализъм,
безразсъдно шофиране), или други неприспособими реакции (напр. физически
неразположения, задръжки в работата или образованието, отдръпване от социални
контакти).
За да се обхванат всички сложни последици от пост-травматичното преживяване сред
жертвите на насилие мажду хората, такъв какъвто е случая с бежанците, са развити
алтернативни диагнози на категорията PTSD. Отрядът DSM-IV PTSD49 създаде сложния
PTSD или „Увреждане от силен стрес, неиопределен по друг начин“ (Disorders of
Extreme Stress Not Otherwise Specifie’ - DESNOS)50, при който се разграничават шест
свери на променени функции (регулиране на склонности и импулси, внимание или
съзнателност, себевъзприятие, взаимоотношения с другите, соматизация (somatization)
и системи на значение). Разбирането за тежка социална загуба (cultural bereavement )
се асоциира със загуба на чувство за принадлежност, социална сплотеност, връзка със
земя и род, култура и традиции51.
При бежанците причиняването на психическа травма може да се случи не само от
събитие в страната на произход, но и в резултат на опустошителни преживявания по
пътя на бягството от там. Някои бежанци не са били изтезавани в собствената си
страна, напуснали са поради трудни обстоятелства, но в последствие са се натъкнали
на ситуации на злоупотреби и унижения.
В заключение, рискът от травмата не свършва с достигането на дадена дестинация.
Условията на прием и определени аспекти от бежанската процедура могат също да
имат вреден ефект върху търсещия убежище, което се отнася особено за лицата, които
вече са пострадали от тежка психологическа травма в родната си страна или по пътя.
Няколко проучвания обсъждат увреждащият психологически ефект от задържането на
търсещи убежище52, и опасността от пропуска да се осигури подходяща помощ по
отношение на медицински грижи, настаняване и социално осигуряване за търсещите
убежище с медицински или психологически увреждания53. В същото време, други
проучвания демонстрират ползотворния ефект върху търсещите закрила от
осигурената психологическата и правната помощ54.
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3.4. Оценка на пост-травматичното психическо състояние
В съответствие с предходната глава, оценката на последиците от травматизация от
масово насилие за здравето (както физическо, така и психиатрично), е от голямо
значение. Съществува разнообразие от PTSD мерки, които обхващат от оценка по 10
въпроса, всеки от които подлежи на самостоятелна оценка55, през оценка по 17
въпроса, свързани със всеки от симптомите на PTSD56, до провеждането на
структурирано интервю57 което включва подробни въпроси за всеки синдром и оценка
на интервюиста за валидността на докладите. В допълнение, има разнообразни методи
за оценка, които включват също и признаци, различни от тези за PTSD58. Свързано с
оценката на лица с травматичен опит е и въпросът за крос-културалната обоснованост и
благонадеждност. Пособието трябва да може се използва сред силно травматизирани
не-Западни общества, като измерва изтезанието, травмата и свързаните с нея PTSD
симптоми: Въпросникът на Харвард за наличие на травма59 е пример за лесен и
благонадежден инструмент за проверка, добре приет сред бежанското население и
дву-културален персонал. Правилната мярка за всеки конкретен случай зависи от
целта на оценката, целевата група, наличната времева рамка и специфичните
административни обстоятелства.

3.5. Психологическа уязвимост, оценена от въпросника PROTECT
По принцип диагностицирането на PTSD или подобни диагнози като резултат от тежка
травма се извършва чрез сложен и труден диагностичен процес, извършен от
специализиран психолог или медицински експерт. От своя страна, въпросникът
PROTECT спомага за идентификацията на уязвими търсещи убежище с травматичен
опит като предоставя важна информация за белези и симптоми, за които да се следи.
Въпросникът се състои от 10 въпроса, внимателно съставени от интер-дисциплинарен
екип от юридически и здравни експерти в областта на бежанците и рехабилитацията на
преживели изтезание лица. Въпросите изискват противопоставени отговори (да/не).
10-те въпроса се отнасят до психологическата уязвимост, отразяват изследователската
литература за оценка на пост-травматични психологически последици и са били
избрани с оглед преценката на най-показателните симптоми за психологическа травма
(PTSD, депресия). По този начин въпросникът покрива най-важните сфери от
проблемите с психическото здраве, възникнали в резултат на тежка травма. Въпросите
адресират всичките три категории на PSTD симптомите (повторно преживяване на
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травматичното събитие, бягство или емоционална вцепененост, или свръх възбуда), в
допълнение на симптомите от депресия и психическа деградация. За да се избегне
неяснота са изключени симптомите, които потенциално могат да бъдат погрешно
разбрани от непрофесионалисти в областта на психиатрията (напр. дадени симптоми
на избягване). Поради същата причина формулировката на въпросите е ясна и лесна. В
края на въпросника е отделено място за наблюдения, относими към не-вербалното
поведение на клиента (например: клиентът има напрегната поза на тялото и/или
показва физическо притеснение; клиентът много плаче; клиентът не изразява никакви
емоции...). Полето за наблюдение не трябва да се използва като начин за изпитване
валидността на отговорите на въпросите за симптомите;
то само служи за
допълнителна информация към Въпросника и помага за анализ на резултатите.
Тълкуването на резултатите е опростено: няма противоположни въпроси, всеки
положителен отговор получава една точка, точките се събират и по-големият сбор
отразява по-голям риск от уязвимост (от 1 до 3: нисък; от 4 до 7: среден; от 8 до 10:
висок). По този начин въпросникът PROTECT е изчерпателен, независим и цялостен, в
същото време кратък и прагматичен.

3.6. Диагностичен критерий
Критерият за диагностика на PTSD, постановен в DSM-4, може да бъде резюмиран по следния
начин:
A.

B.

C.

D.

Излагане на травматично събитие.
Този критерий включва (а) загубата на „физическа цялост“, или рискът от сериозна телесна
повреда или смърт за лицето или за другите, и (b) силен страх, ужас или безпомощност,
дошли в отговор на събитието (при деца това може да се включва хаотично или възбудено
поведение).
Постоянно повторно преживяване.
Жертвата трябва да има един или повече от следните симптоми: връщане към събитието,
повтарящи се тежки сънища, субективно повторно преживяване на травматичното
събитие(я), или силна негативна психологична или физическа реакция на всяко обективно
или субективно напомняне за травматичното събитие(я).
Постоянно бягство и емоционална вцепененост.
Този критерий включва силна проява на:
 избягване на влияния, свързани с травмата, като дадени мисли или чувства, или
говорене за събитието(ята);
 избягване на поведения, места или хора, които могат да донесат обезпокоителни
спомени;
 неспособност да си спомни голяма част от травмата(ите), или понижена активност в
основни жизнени дейности;
 понижена (близка до никаква) способност за изпиване на дадени чувства;
 очакване, че бъдещето ще бъде ограничено по начин, не типичен за другите хора.
Постоянни признаци на свръх възбуда, която не е била присъща преди.
Това са все проблеми свързани с физическа реакция, като трудно заспиване или
продължителен сън, проблеми с гняв, концентрация или свръх бдителност..
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E.

F.

Проявяване на симптомите за повече от 1 месец
Ако всички признаци са налице, но все още не са изминали 30 дни от събитието, на лицето
се поставя диагноза Остро стресово увреждане (ASD).
Тежко увреждане.
Отчетените признаци трябва да водят до „тежък клиничен стрес или увреждане“ във
важни сфери от житейската дейност, като социалните контакти, професионалните
ангажименти, или други „значителни функционални области“.

Диагностичният критерий за депресия, постановен в DSM-4, може да бъде резюмиран по
следния начин:
1. Лошо настроение, което обхваща всички области на живота.
2. Неспособност за наслада в дейностите, които преди са носили удовлетворение.
3. Свръхангажираност, замисленост, мисли и чувства на безполезност, неуместна вина или
съжаление, безпомощност, безнадеждност, себеомраза.
4. Слаба концентрация и памет.
5. Отдръпване от социални позиции и контакти.
6. Намалено сексуално желание.
7. Мисли за смърт или самоубийство.
8. Безсъние (ранно събуждане без способност за повторно заспиване, както и трудно
заспиване).
9. Понижен апетит, водещ до загуба на тегло.
10. Летаргично или възбудено поведение.
11. Многобройни физически симптоми, като умора, главоболие, или храносмилателни
проблеми.
12. При тежки случаи хората в депресия могат да имат психотични симптоми (заблуди,
халюцинации).
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Насоки за приложение на въпросника PROTECT

Тези насоки са с цел улеснение на приложението на въпросника. Те могат да бъдат
или да не бъдат приложими в зависимост от различните условия във всяка
държава-членка.
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4.1 Контекст: Ранната идентификация на травматизираните лица между
групата уязвими е отговорност на държавата
Както е упоменато в първата част на този документ (“Употреба на въпросника PROTECT
от страните-членки на ЕС”), съгласно Европейското законодателство държавите-членки
вече имат задължението да вземат под внимание ситуацията с уязвими търсещи
закрила и бежанци с травматични преживявания и съответно да ги идентифицират.
Държавите-членки трябва да осигурят съответните индивидуални условия за прием,
адаптирани към техните специфични нужди.
Допълнително, възможната психологическа уязвимост на търсещия закрила трябва да
се идентифицира и да се вземе в предвид при личното интевю с кандидата в контекста
на провежданата му бежанска процедура.
Правните инструменти от второ поколение, предложени от Комисията за установяване
на Обща Европейска бежанска система, засилва загрижеността за уязвимите търсещи
закрила. В мовите текстове особено се набляга на психическото здравословно
състояние на търсещите закрила.
Употребата на въпросника PROTECT като ранен инструмент за идентификация е в
рамките на този нов правен контекст и помага на държавите-членки да изпълнят и
двете си задълженията:
 настоящите задължения съгласно действащото общностно законодателство;
 новите изисквания, заложени в предложенията на Комисията, одобрени от
Европейския Парламент и Съвета в контекста на установяване на Обща
Европейска бежанска система.

4.2. Най-подходящото време за приложение на въпросника PROTECT
С изключение на търсещите убежище, които поради една или друга причина се
нуждаят от незабавна медицинска грижа (напр. някой със спешна медицинска нужда
или раждаща жена) всички те трябва да имат кратък период на почивка и подготовка
преди започване на бежанската процедура. Идеалният момент за идентификация на
психологическата уязвимост е веднага след този кратък период.
Препоръчително е процедурата да се проведе в първия приемен център. Ако това не е
възможно, може да се проведе в първия център за принудително задържане.
Дори и времето да не е най-подходящо (например ако непредвидени обстоятелства не
позволяват период на почивка) по-добре е при всички случаи да се попълни
въпросника, отколкото въобще да не се попълва.
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4.3. Кой може да борави с въпросника PROTECT?
 В позиция да извършват идентификация и да работят с Въпросника са социални
работници-психолози, медицински сестри и лични лекари, правни консултанти,
адвокати.
 Въпросникът може да се използва и от обучени доброволци, работещи с
търсещи убежище.
Лицата, въвлечени в процеса на ранна идентификация, трябва да бъдат независими и
неутрални.
4.4. Практични препоръки за интервюто
 Преди да се започне работа с въпросника PROTECT е необходимо участие в
обучение.
 Интервютата трябва да са индивидуални, проведени при пълна
конфиденциалност и на сигурно място, определено специално за процедурата
по идентификация.
 Необходимо е да бъде осигурено достатъчно време в съответствие на
минималните стандарти за идентифициране. Като цяло, общото време
необходимо за администриране на Въпросника не трябва да превишава 15
минути, въпреки че може да варира.
 Необходимо е да се уверим, че интервюиращият и търсещият убежище разбират
избрания език (с или без подкрепата на преводач). Въпросникът може да бъде
използван или на езика на приемащата страна или на езика търсещия убежище.
 Целта на Въпросника трябва да бъде обяснена на търсещия закрила чрез
прочитане на кратка инструкция, включена в списъка от въпроси.
 Интервюиращият може да попълни и полето “други наблюдения” това е място
за отбелязване на фактически наблюдения (без право на тълкуване) на
поведението на търсещия убежище, които могат да бъдат полезни на здравния
специалист, които ще поеме случая по-нататък. Тези наблюдения трябва да
бъдат споделени с търсещия убежище.
 Заедно с въпросник PROTECT на интервюиста е даден и списък с “Често задавани
въпроси”, който той/тя трябва да прочете и които отговарят на
неговите/нейните практически въпроси свързани с Въпросника, начина на
задаване на въпросите, типа поведение при определени реакции и т.н.
 Използването на подкрепящи методи като интервизия и супервизия са изпитани
практики за контрол и подобряване на качеството на процедурите.

ПРОТЕКТ

Процес на прием и ориентиране на жертвите на изтезание в

Европейските страни с цел подпомагане на достъпа им до грижи и терапия

4.5. “Средна” или “Висока” оценка: Кога да се извърши насочване?
Ако резултатът на лицето от въпросника PROTECT е “среден” или “висок” риск,
интервюистът трябва да го/я насочи за по-нататъшни медицински и психологически
прегледи (насочването не е задължително; търсещият убежище може да откаже).
Здравните заведения (обществени здравни заведения, специализирани центрове)
трябва да бъдат подготвени да приемат „уязвимите“ лица, търсещи убежище и да
осигурят задълбочено оценяване и необходимо лечение.
Ако насочването не е възможно, трябва да бъде поискано второ интервю и
Въпросникът може да бъде използван непосредствено от търсещия убежище по-късно
в процеса за осъзнаване на потенциални здравословни проблеми.
И в двата случая интервюистът трябва да уведоми и съответните власти, че лицето е
идентифицирано като „уязвимо“ и че е нужно да му се предоставят подходящи
психологически прегледи (което може да служи като повод за материална подкрепа, и
по-нататъшна медицинска и психологическа грижа).
Страните членки трябва да поемат своята отговорност към „уязвимите“ търсещи
убежище като подкрепят (материално и финансово) системата на идентифициране и
нейните последствия (например подобренията в условията за прием или медицинската
грижа). Това може да бъде направено чрез обществената здравна система, както и чрез
специализираните центрове за хора, преживели травма. Приемните и имиграционни
центрове трябва да имат познание за това как да работят с уязвими лица, търсещи
убежище.
4.6 “Ниска” оценка: Рискове
Има някои рискове относно процеса за ранна идентификация, които трябва да бъдат
взети под внимание. В някои случаи не е възможно идентификацирането на травма
веднага след пристигането, понеже е потвърдено в различни проучвания, че лицата
търсещи убежище често изпитват чувство на срам и не говорят за своите симптоми на
травма. Важно е да разбираме, че симптомите на психологически проблеми свързани с
травма и уязвимост могат да започнат да се проявяват и по-късно.
Ако лицето, търсещо убежище не е идентифицирано като психологически уязвимо в
ранна фаза, важно е бежанските власти да не използват този факт за подценяване
достоверността на неговата/нейната бежанска история. Това подчертава важността от
инструктиране на властите как да работят с този въпросник.
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Приложение 1:
Препратки
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Приложение 2:
Често задавани въпроси
(версия от юли 2011)

Тези FAQ са част от брошурата “PROTECT” – заедно със самия Въпросник – и се
дават на интервюиращия, като отговарят на повечето от въпросите, който
той/тя могат да имат относно употребата на въпросника PROTECT. Този списък
ще се обновява при получаване на нови коментари.
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6.1. Цели
Какви са целите на Въпросника?
Виж първа страница от Въпросника:
 Въпросникът PROTECT е създаден, за да подпомогне процеса на прием на
хора, търсещи закрила, в съгласие с директивите на Съвета на Европа.
 Въпросникът помага за ранната идентификация на лица с травматичен опит,
например жертви на изтезание, психологическо, физическо или сексуално
насилие.
 Търсещите закрила, които имат подобен травматичен опит, трябва да бъдат
насочвани в ранен етап от бежанската процедура към професионалисти от
системата на здравеопазване, за да се предотврати влошаване на
състоянието и хронична проява на здравословни проблеми, както и да се
даде възможност за адаптация в условията на прием и процедура по
закрила.
Въпросникът има би превантивна цел?
Да, при идентификация на психологическо страдание Въпросникът цели колкото е
възможно по-рано да предотврати развитието на тежки психични разстройства и
свързаните с тях проблеми.
6.2. Предпазни мерки
Какви предпазни мерки трябва да бъдат предприети в защита на търсещия
убежище?
Целта и значението на Въпросника трябва да бъдат обяснени на търсещия убежище
пълно и обширно. Възможно е да предизвика потенциални спомени за насилие. Затова
е необходимо интервюиращият да:
 Бъде готов да разпознае страданието на търсещия убежище така че той да се
чувства разбран и приет.
 Не поставя под въпрос достоверността на неговото/нейното преживяване.
 Осъзнава, че жертвите на изтезание могат да възприемат всеки човек в позиция
на власт или сила да взима решения касаещи живота им, като потенциален
насилник. Затова е важно винаги да им се оставя право на избор на кой въпрос
да отговорят.
Какви мерки трябва да бъдат предприети в защита на интервюиращия?
Интевюиращият трябва да се ръководи от следните насоки:
 Да не навлиза в подробности на травматичното(ите) събитие(я).
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Да поддържа професионално отношение и се придържа само към
съдържанието на Въпросника.
Да не поемаме ролята на терапевт.

6.3. Условия за попълване на въпросника
Кой може да използва Въпросника?
Въвлечените лица трябва да са независими и неутрални. Те могат да са:
 Социални работници-психолози, медицински сестри и лични лекари, правни
консултанти, адвокати, които са в позиция да извършват идентифициране и
да работят с Въпросника.
 Въпросникът може да се използва и от обучени доброволци, работещи с
лица търсещи закрила.
Може ли чрез въпросника да се поставя диагноза?
Не, Въпросникът може само да представи предположение за степента на
психологическа уязвимост (ниска, средна или висока), която предполага потенциална
необходимост от терапевтично лечение (когато степента е средна или висока), както и
необходимостта от адаптиране на приемните условия и процедура за бежанци с цел
посрещане на тези специални нужди.
Може ли Въпросникът да се прилага за оценяване на деца?
Не, само на възрастни (лица над 18 години).
Въпросникът наличен ли е на други езици?
Да, Въпросникът е наличен на:
 Английски
 Френски
 Немски
 Български
 Холандски
 Унгарски
 Испански
 Албански
 Арабски
 Етиопски (Оромо)
 Фарси
 Полски
 Руски
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 Сърбо-Хърватски
 Сомалийски
 и други.
Необходимо е да се уверим, че интервюиращият и търсещият закрила разбират
избрания език (с или без подкрепата на преводач). Въпросникът може да бъде
използван или на езика на приемащата страна или на езика търсещия убежище.
За кого е приложим Въпросника?
За всеки възрастен търсещ убежище, освен ако няма ясни белези, че той/тя имат остра
нужда от незабавна помощ/подкрепа (физическа или психологическа): напреднала
бременност, умствена изостаналост, тежка болест и др.
Какво се прави в случай, че лицето няма никакви симптоми?
Въпросникът все пак трябва да бъде попълнен. Отсъствието на симптоми не означава,
че търсещият убежище не е имал травматично преживявания. Симптомите могат да се
проявят по-късно и той/тя могат да се нуждаят от по-нататъшна психологическа,
медицинска, юридическа помощ.
В някои случаи, симптомите стават явни след определен период от време, след като
той/тя се е възстановил/а от пътуването или лошите приемни условия.
Попълването на Въпросника със всеки търсещ убежище също така дава възможност за
събиране на лични база данни.
При какви условия трябва да се попълва Въпросника от търсещия убежище?
Като част от конфиденциално интервю между интервюиращия и търсещия убежище, за
предпочитане на уединено място, и с намерението за изглаждане на позитивно
взаимоотношение.
Възможно ли е да оставим търсещия убежище да попълва Въпросника сам?
Не, външен интервюиращ трябва да насочва търсещия убежище през въпросите, с или
без помощта на преводач. Въпросникът не трябва да се дава на лицето да го попълва
само.
Подходящо ли е интервюиращият да прилага Въпросник, чието съдържание засяга
личния живот на лицето, като е възможно потенциално да съживи
неговите/нейните травматични преживявания и допълнителни страдания?
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Въпросникът е специално създаден за употреба от не-медицински персонал и
неспециалисти-психолози за ранна идентификация на търсещи убежище, които са
имали травматични преживявания. Тъй като белезите и симптомите, които се засягат,
са твърде лични и непосредствено свързани с чувствителна и трудна тема, е
необходимо интервюиращият да се придържа към рамката на Въпросника и да избягва
да навлиза в подробности с цел респект към личната неприкосновеност.
Какво е точното значение на думата “често”, използвана в повече от въпросите?
Това означава, че събитието се случва с по-голяма честота отколкото се разбира за
нормално от лицето, като по този начин създава страдание.
6.4. Как се чувства търсещият убежище
Как се чувства търсещия убежище по отношение на Въпросника?
В зависимост от минали преживявания, страна на произход и настоящо психологическо
състояние, на някои въпроси може да е трудно да се отговори. Могат да възникнат
чувства на срам, тъга или недоверие. В този случай, интервюиращият (не медицински
специалист) не трябва да продължава да задава въпроси за допълнителна
информация, но по-скоро да насочи лицето към професионалисти.
Въпреки това, Въпросникът предизвиква осъзнаване и дава възможност на търсещия
убежище да вербализира и изброи симптомите, които преди той/тя не е могъл/могла
да разбере и обясни.
Това може да помогне на лицето да създаде връзка между различните симптоми,
техния произход и последствия. Може също да изясни предишни оплаквания и
проблеми, които са причинявали объркване и недоразумения.
Много оцелели намират за трудно да говорят за травматичните си преживявания.
Интервюиращият може да наблегне на тезата, че търсенето на помощ облекчава
страданието и че дори ако не е възможно за жертвата да говори сега за това какво се е
случило, винаги ще има възможност да го направи по-късно.
Предложения как да се справим в трудни ситуации (например ако търсещият
убежище стане много обезпокоен и разстроен по време на интервюто)
Въпреки, че справянето с избухването или тъгата на травматизирания човек е основно
задача на специалист (психиатър, психолог, лекар и т.н.), в някои случаи е необходимо
незабавно действие.
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Най-основното правило е да останете спокоен и в контрол и да не позволявате на
чувствата и поведението на другия човек да повлияят на това как вие реагирате. Това
само по себе си има успокоителен ефект.
Второ, важно е да поддържате уважително и съпричастно отношение и да попитате
има ли начин, по който да помогнете (напр. да донесете чаша вода, да оставите човека
в стаята докато той/тя се успокои, да се обадите на член от семейството, да направите
кратка почивка и т.н.).
Ако ситуацията е отвъд вашите способности и квалификация е необходимо да поискате
професионална помощ.
Каква е целта на полето “Други наблюдения”?
В това поле интервюиращият може да отбележи всяка важна забележка. Тук няма
място за интерпретиране. Всички бележки трябва да фактически. Те ще бъдат полезни
на здравния специалист, който ще работи по случая по-късно, или ще спомогнат
ефикасността на процедурата.
Тези наблюдения трябва да бъдат споделени с търсещия убежище:
Примери:
 Поведение на търсещия убежище: плаче много, не реагира, не обръща внимание и
т.н.
 Проблеми при въпросите: използване на думи, неяснота, трудност при разбиране,
проблем при превода и т.н.
 Специфични обстоятелства, при които е попълнен Въпросника: закъснение след
пристигане, втори път и т.н.
 Друга информация или реакция, която намирате за важна.
6.5. Насочване на търсещия убежище
Какво трябва да се направи ако резултатът от въпросника е положителен
(средна или висока степен на риск за психологическо страдание)?
В този случай е необходимо насочване към по-нататъшен задълбочен преглед
(медицински и психологически) за определяне на здравословното състояние, степента
на травма и симптоми за лечение. Ако същата организация и/или професионалист не
предлагат преглед и лечение, следвайте стандартната процедура на вашата приемна
система за бежанци.
Преглед и терапевтично лечение никога не могат да бъдат задължителни. Могат да
бъдат препоръчани и предложени на търсещия убежище, който има правото да реши
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за сам/а дали да приеме или не това насочване. Някои пациенти са издръжливи и/или
използват други ресурси (семейство, религия, общност и т.н.) да преодолеят своите
трудности. Необходимо е професионалистът да разбере специфичните терапевтични
нужди на всяко лице и да предложи подходящо лечение. Няма универсално решение.
Как да бъде представена идеята за терапия на чужденците, които не са
запознати с нея и/или не искат да предприемат лечение?
Необходимо е да се обърне специално внимание на думите, които се използват и да се
избегне всякакъв намек за умствено разстройство. За много жертви на травматични
преживявания идеята за „лудост” е ужасяваща и може да предизвика допълнителен
стрес, срам и несъгласие.
Може да е полезно да се обясни, че изграждането на медицинска връзка между
травматично събитие и последващи белези и симптоми позволява на търсещия
убежище да разбира по-добре своите страдания и му/и помага да намери път за
лечение и възстановяване.
Пациентът трябва да разбере, че лечение по друго време винаги ще е възможно и че
той/тя ще е човекът, който да реши кога е момента за подходящо лечение.
Търсещият убежище винаги ли възприема терапевтичното лечение като нещо
позитивно?
Не, тъй като може да е много болезнено да говори още веднъж за травматични
събития. Търсещият убежище може да иска да спре терапията или да вземе почивка.
Необходимо е да се уважава личният избор на търсещия убежище и неговото/нейното
право да мълчи. Не бъдете твърде настоятелни за нужните действия, които лицето
трябва да предприеме. Показвайте респект към посоката на възстановяване, която
лицето избира.
Какво трябва да направи интервюиращия, когато не е налично лечение в
конкретната ситуация?
Ако след оценката с въпросника не е налично лечение, търсещият убежище с право ще
се чувства разочарован и подведен, и интервюиращият също може да има съмнения
относно значението на въпросника. Въпреки това, има ползи от идентификацията,
които трябва да бъдат споделени също с търсещия убежище. Преди всичко е важно да
уверим лицето, че попълването на въпросника предизвиква осъзнаване на нуждата от
лечение. Това трябва да улесни уреждането на по-нататъшно лечение. Второ, има
незабавни действия , която да се предприемат: резултатите от въпросника трябва да се
докладват на лицето, отговорно за приема (напр. юридически представител, социални
работници, миграционни власти и служители в центрове за временно настаняване,
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медицински персонал). Това може да повлияе на приемните условия, здравна грижа и
на юридическия процес.
Какви са последствията от степен “нисък риск”?
Има някои рискове относно процеса на ранно идентифициране, които трябва да бъдат
взети под внимание. В някои случаи не е възможно идентифициране след
пристигането, понеже е добре документирано, че лицата търсещи убежище често
изпитват чувство на срам и не говорят за своите симптоми на травма. Важно е да
разбираме, че симптомите на психологически проблеми, свързани с травма и
уязвимост, могат да започнат да се проявяват и по-късно.
Ако лицето, търсещо убежище, не е идентифицирано като психологически уязвимо в
ранната фаза, важно е миграционните власти да не използват този факт за
подценяване достоверността на неговата/нейната бежанска история. Това подчертава
важността от инструктиране на властите как да работят с този инструмент.
6.6. Как се чувства интервюистът
Как интервюиращият да се справя с чувства на безпомощност към търсещия
убежище (ако н-р лицето откаже лечение)?
Винаги е трудно да си свидетел на страдание и да не си способен на помогнеш.
Въпреки това е важно да осъзнаваш личните и професионални граници и да приемеш
ограниченията в нечия способността за помощ.
В случаите с жертви на изтезание е важно да оставим тези лица да имат свободата да
направят свои собствени решения, за да се избегне репродуциране на динамиките
насилник -жертва.
Може ли интервюиращият да облекчи страданието без да е терапевт?
Да, с отношение на респект, последователност, искреност и съпричастност може да
има достатъчно терапевтичен подход.

6.7. Ползи то проекта
Какви са ползите от Въпросника за организациите?
Въпросникът предоставя на организациите инструмент, който идентифицира
психологическо страдание и улеснява съответна и чувствителна идентификация на
жертвите на изтезание, дори и да не е налично терапевтично лечение.
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Основните ползи ще бъдат:
 По-голяма съзнание за страданието и уязвимостта на търсещите
убежище.
 Предложения относно по-нататъшно насочване на уязвимите лица.
 Съзнаване на възможностите или адаптирането на приемните условия и
бежанските процедури.

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския Съюз. Съдържанието на
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