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Представяне на Пакта 
 

За какво става дума? 
 
Съгласно наличните данни, всяко пето дете в Европа е жертва на 
някаква форма на сексуално насилие, което е измежду най-
тежките форми на насилие срещу деца. Сексуалното насилие 
може да приеме много форми, включително кръвосмешение, 
порнография, проституция, трафик на хора, корупция, 
съблазняване чрез интернет за сексуални цели, сексуална 
експлоатация и сексуално насилие. Всички те могат да причинят 
сериозни вреди на физическото и психическо здраве на децата. 
Последиците от сексуалната злоупотреба следват децата в 
живота им на зрели хора – често скръб и болка  ги съпьтства през 
житейския им пьт. 
 
През 2010 г. Съветът на Европа започна кампания за решаване на 
проблема за сексуалното насилие срещу деца. Тази кампания, 
озаглавена „Всяко ПЕТО дете“, за да отразява степента на 
проблема, има за цел да постигне по-нататъшно подписване, 
ратифициране и прилагане на Конвенцията на Съвета на Европа 
за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално 
насилие (наричана по-нататък „Конвенцията от Ланзароте“) и да 
предостави на децата, техните семейства или хората, които се 
грижат за тях, и на обществото като цяло; знания и инструменти 
за превенция и защита на децата от сексуално насилие и 
злоупотреба, като повишава осведомеността за мащаба на този 
феномен.  
 

Защо да се ангажират местните и регионални 
власти? 
 
Местните и регионални власти  в сътрудничество с партньори 
като асоциации, обществени организации и частния сектор ;  
носят отговорност за опазване и насърчаване на безопасността и 

http://www.coe.int/t/DG3/children/1in5/statistics_en.asp
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=201&CM=8&DF=&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=201&CM=8&DF=&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=201&CM=8&DF=&CL=ENG
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благосъстоянието на децата и младите хора, живеещи в техните 
райони.  
 
Те трябва да възприемат подход, основан на четири ключови 
думи: превенция, защита, преследване и участие - „четирите 
ключови насоки“. В действията си по случаи на сексуално 
насилие и злоупотреба срещу деца европейските градове и 
региони трябва да повишават осведомеността по този въпрос, 
да разработват и осъществяват планове и стратегии за действие 
на местно ниво в четирите ключови насоки, и да инвестират в 
по-добри услуги. Всички услуги и действия трябва да зачитат 
правата на децата, да поставят на първо място техните интереси 
и да им дават възможност да споделят своята гледна точка, така 
че на местно равнище да се предоставят необходимите за 
децата и семействата условия за прекратяване на сексуалното 
насилие и злоупотреба, и изправяне на извършителите пред 
съда. 
 

Какво предлага Конгресът? 
 
За да отговори на местните и регионални измерения на 
кампанията. „Всяко ПЕТО дете“, Конгресът на местните и 
регионални власти на Съвета на Европа прие Стратегически 
план за действие, чиито специални цели са следните: 
 
1. повишаване на осведомеността за целите на кампанията 

сред членовете на Конгреса, местните и регионалните 
власти, асоциациите на местните и регионални власти и 
други партньори; 

2. насърчаване на използването на правните стандарти и 
инструменти на Съвета на Европа (Конвенция от Ланзароте 
и Насоки за правосъдие, съобразено с интересите на 
детето) при създаването на структури и механизми за 
защита на децата от всички форми на насилие; 

3. насърчаване на местните и регионални власти да започват 
кампании, да разработват инструменти за повишаване на 
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осведомеността с цел предотвратяване на сексуалното 
насилие срещу деца, по-специално, да разпространяват и 
да приемат разяснителни материали за кампанията 
(„правилото за бельото“), така че да помогнат на 
родителите и хората, които се грижат за децата, да 
разговарят с тях за сексуалното насилие по съобразен с 
възрастта им начин; 

4. насърчаване на многостранен подход и подкрепа за 
местните и регионални власти да разработват 
координирани мултидисциплинарни структури, процеси и 
механизми за борба със сексуалното насилие срещу деца; 

5. развиване на култура, в която градовете и регионите са в 
по-голяма степен съобразени с децата, и предоставяне на 
възможност на децата и младите хора да участват 
ефективно в развиването на безопасни общности, свободни 
от сексуално насилие. 

 

Какво очаква Конгресът на Съвета на Европа от 
местните и регионални власти? 
 
Изглежда, действията на местно равнище ще бъдат ограничени. 
Действително, съгласно изследване от 2010 г, проведено в 
Обединеното кралство, по-малко от една четвърт от местните 
власти в тази държава-членка имат стратегия за защита на 
децата от сексуална експлоатация1. Същевременно, наличните 
изследвания и доказателства сочат, че сексуалната 
експлоатация на деца е реалност не само в Обединеното 
кралство, но и във всяка област от всяка една от 47 държави-
членки на Съвета на Европа, независимо че методите за 
събиране на данни не винаги са достатъчно добре развити, за да 
подкрепят това твърдение. 
 

                                                                    
1
 Какво се прави за защита на децата и младите хора от сексуална 

експлоатация? Jago et al, октомври 2011 г. 
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Ето защо целта на Конгреса е да подкрепя кампанията „Всяко 
ПЕТО дете“ и да повишава осведомеността за Конвенцията от 
Ланзароте сред местните и регионални власти, за да се стигне 
до приемане на подходящи за деца местни и регионални услуги, 
закрила на децата и предотвратяване на сексуалното насилие в 
рамките на Общността. 
 
Така Конгресът на Съвета на Европа призовава всички градове и 
региони да се ангажират с кампанията „Всяко ПЕТО дете“ с 
подписване на предложения от Конгреса Пакт на градовете и 
регионите за прекратяване на сексуалното насилие срещу 
деца. 
 

Какво представлява предложеният от Конгреса 
Пакт на градовете и регионите за прекратяване 
на сексуалното насилие срещу деца? 
 
Желателно, дори необходимо е да бъдат предприети действия 
във всяка от четирите ключови насоки, описани по-горе. 
Конгресът е изготвил списък на възможните действия, от такива, 
които изискват много малко или дори никакви публични 
разходи, до други, които ще изискват значителни инвестиции 
поради необходимостта да се определят конкретни стратегии и 
да се създават специални структури. Независимо от разходите, 
мерките за прекратяване на сексуалното насилие и злоупотреба 
срещу деца винаги ще бъдат ефективни, тъй като те са 
инвестиция в здравите общности на основата на зачитане на 
правата на човека. 
 
Независимо че крайната цел на Конгреса е възможно най-много 
местни и регионални съвети и парламенти да развият 
координирани мултидисциплинарни структури, процеси и 
механизми за справяне със сексуалното насилие и злоупотреба с 
деца, първоначално градовете и регионите могат да дадат своя 
постепенен принос за кампанията „Всяко ПЕТО дете“, като 
започнат на много по-скромно равнище, например, като 
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повишават осведомеността за кампанията чрез линк на своята 
интернет страница. 
 
Конгресът настоятелно призовава местните и регионални 
власти от 47-те държави-членки да се присъединят към Пакта, 
да започнат с прилагането на най-малко едно от действията в 
нашия списьк и да напредват в борбата срещу сексуалното 
насилие и злоупотреба с деца чрез приемане като своя най-
важна цел създаването на координирани мултидисциплинарни 
структури, процеси и механизми. 
 

Какво предполага присъединяването към Пакта? 
 
Участващите градове и региони ще се ангажират с целта на 
Конгреса за повишаване на осведомеността и създаване на 
структури, необходими за разглеждане на въпросите на 
сексуалното насилие и злоупотреба с деца чрез прилагане на 
възможно най-голям брой от действията, изброени в тази 
листовка, или чрез всякакви други действия, които биха 
помогнали на Конгреса да постигне своята цел. 
 

Кои са основните партньори? 
 
Съветът на Европа е създал мрежа от определени от 
правителствата звена за връзка в 47-те си държави-членки, 
които могат да съветват и да подпомагат местните власти да 
обединяват силите си с огромното множество НПО и групи на 
гражданското общество, които вече работят активно за 
кампанията. В няколко държави-членки бяха създадени 
национални екипи за кампанията, които координират и 
изпълняват работата по кампанията, а също така, могат да 
предоставят насоки на регионално и общинско равнище. 
Общините и регионите също могат да сътрудничат със 
съответните национални министерства. 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е създала 
Мрежа от парламентаристи контактни лица, които да 

http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/NationalCampaigns/check_en.asp
http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/PACE/Network_en.asp
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координират националните, европейски и международни 
парламентарни действия за борба със сексуалното насилие 
срещу деца. Мрежата, която в момента има 49 членове, 
улеснява обмена на добри практики по законодателните и 
политически действия, осъществявани във всяка държава-
членка. 
 

Кои са четирите ключови насоки? 
 
Крайната цел на местните и регионални власти трябва да бъде 
предотвратяване на експлоатацията на деца. За да се постигне 
това, те трябва да решат как най-добре да управляват агенциите 
в публичния сектор, за да осигуряват закрила и подкрепа за 
децата и младите хора, докато същевременно извършителите се 
преследват активно. Местните и регионални власти трябва да 
приемат основания на четири ключови насоки подход на 
превенция, защита, наказателно преследване и участие – 
„четирите ключови насоки“: превенция на злоупотреби, защита 
на жертвите, наказателно преследване на извършителите и 
осигуряване на пълноценно участие на децата в целия процес.  
 
В този раздел ще намерите информация за вида действия, които 
трябва да бъдат предприемани, и за необходимостта от тях. 
 

Четири ключови насоки: Превенция 
 
Съществуват редица превантивни действия, които могат да 
бъдат предприети на местно и регионално равнище, за да се 
предотврати сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца. 
 
Повишаване на осведомеността 
Местните и регионални власти трябва да изготвят програми и 
политики за превенция на сексуалната злоупотреба и насилие 
срещу деца, за да се повиши осведомеността сред децата, 
хората, работещи с деца, родителите, семействата, хората, 
които се грижат за деца, и широката общественост. 
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Повишаването на осведомеността може да допринесе за някои 
промени в обществото, които 
на свой ред ще подкрепят 
превантивните мерки. 
 
Програмите и стратегиите за 
превенция трябва да дават 
възможност на всички 
заинтересовани страни да 
получават подходящо, 
висококачествено 
професионално обучение, за 
да се осигури ефективно и 
безопасно предоставяне на 
услуги. Заинтересованите 
страни обхващат всички лица, 
които имат редовен контакт с 
деца, например, социални 
работници, здравни 
специалисти, учители (на 
всички равнища, от 
предучилищно до средно 
образование), полицейски 
служители, служители в 
културни, развлекателни и 
спортни комплекси, църкви, 
младежки центрове, 
служители на 
правоприлагащите органи и 
др. 
 
Тъй като ранното идентифициране на децата в риск трябва да 
бъде вписано във всяка стратегия, трябва да бъдат придобити 
необходимите знания за сексуалната експлоатация и 
сексуалната злоупотреба с деца, и да бъде повишена 

Предложения за действия 
 

 Поставяне на линк към 
кампанията на Съвета на Европа 
„Всяко ПЕТО дете“ в началните 
страници на уеб сайтовете на 
града и региона 

 Организиране на 
информационни сесии в 
училищата и младежките 
центрове за децата и персонала 

 Раздаване на диплянки и 
брошури, съдържащи 
информация и насоки 

 Осигуряване на обучение за 
местните и регионални 
специалисти 

 Организиране на дискусии и 
семинари за специалисти и за 
обществеността 

 Използване на Европейската 
седмица на местната 
демокрация за привличане на 
внимание към проблема 

 Сътрудничество с 
неправителствените 
организации, медиите и частния 
сектор  
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осведомеността за това как да се разпознават знаци, които 
могат да сочат сексуално насилие, като промени в поведението. 
 
Родителите, семействата и 
хората, които се грижат за 
деца също трябва да се 
научат да разпознават знаци 
за сексуална експлоатация и 
злоупотреба с деца, какви 
действия да предприемат и 
какво е въздействието върху 
децата и семействата. 
 
Необходимо е да се 
предоставя обучение и за 
превантивни мерки като 
мониторинг на онлайн 
пространства, а на децата 
трябва да се помага да се 
защитават сами, например, 
чрез признаване на вредно 
съдържание в интернет или 
неподходящи контакти с 
непознати, които могат да 
поискат от тях да разкрият 
лична информация, за да се 
сприятеляват с тях 
(grooming). Това обучение 
трябва да бъде предложено  
и на родителите, които 
трябва да се научат как да 
следят и да контролират 
достъпа до интернет, и за 
децата, които трябва да 
научат за рисковете и 
опасностите на интернет. 

Предложения за действия 
 

 Осигуряване на лесно 
достъпни номера на 
национални и европейски 
горещи телефони за деца 

 Създаване на директен линк 
на началната страница на на 
града или региона за бърз 
достъп до помощ и съвети 

 Проектиране и раздаване на 
всички ученици на малки, 
лесни за носене карти с 
информация, съдържащи 
полезни номера и адреси 

 Производство на магнити за 
хладилници с полезни 
номера и адреси за всяко 
домакинство 

 Окачване в райони, 
посещавани от деца, на 
плакати с информация за 
това къде да се отиде за 
помощ  

 Предоставяне на достъпни 
за деца образователни 
материали в училищата и 
младежките клубове 

 Разпространяване на 
брошури или листовки за 
безопасно поведение 
онлайн  

 Улесняване на съобщаването 
за незаконни онлайн 
дейности 
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Могат да бъдат разработени онлайн инструменти за 
безопасност в  Интернет за деца, родители, учители, семейства, 
в сътрудничество с НПО или други организации, или да бъдат 
използвани съществуващи инструменти за повишаване на 
осведомеността. 
 
Дейностите за повишаване на осведомеността също трябва да 
бъдат насочени към широката общественост, която трябва да 
получава информация за този феномен и за превантивните 
мерки, които могат да бъдат предприети. Връзката на началната 
страница на уеб сайта на града и региона към кампанията на 
Съвета на Европа „Всяко ПЕТО дете“ е един от начините за 
постигане на това. На местно равнище могат да бъдат 
насърчавани национални и европейски горещи телефонни 
линии и линии за помощ. 
 
Образователни материали и материали за повишаване на 
осведомеността 
Съветът на Европа е разработил материали за повишаване на 
разбирането за проблема на сексуалното насилие и злоупотреби 
с деца, и за насърчаване на посланията на кампанията. 
Материалите са проектирани за използване от лица, вземащи 
решения, застъпнически групи и професионалисти, работещи за 
и с деца. Разработени са специални материали за повишаване на 
осведомеността, които са преведени на 36 европейски езика, за 
да се даде възможност на родители и деца да предотвратяват и 
да съобщават за сексуално насилие (www.underwearrule.org). 
Местните и регионални власти трябва да печатат и 
разпространяват широко материалите на кампанията „Всяко 
ПЕТО дете“ в училища, ясли и други заведения, приемащи деца 
(младежки клубове, младежки асоциации като водачи, скаути и 
т.н.). Контактна информация: 1in5@coe.int). 
 
Образование за децата 
Чрез обучение за сексуалните злоупотреби и насилие, 
включително за различните видове насилие и рискови ситуации, 

http://www.underwearrule.org/
file://hawking-share/congress_current_affairs_committee/SUBJECTS/HUMAN%20Ð¿Ñ�Ð°Ð²Ð°,%20Ñ�Ñ�ÐµÑ�Ñ�%20Ð´Ð¸Ñ�ÐºÑ�Ð¸Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ñ�Ð¸Ñ�,%20Ð¿Ñ�Ð°Ð²Ð½Ð¸%20AFFAIRS/Building%20Ð�Ð²Ñ�Ð¾Ð¿Ð°%20Ð·Ð°%20Ð¸%20Ñ�%20Children/ONE%20Ð²%20Ð¿ÐµÑ�%20CAMPAIGN/CONGRESS%20CONTRIBUTION/Pact/%201in5@coe.int
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децата развиват знания и умения да правят информиран, 
безопасен и здравословен избор за избягване на риска от 
сексуална експлоатация и злоупотреба, и по този начин могат да 
развиват здрави и позитивни взаимоотношения. 
 
И в началното, и в средното образование трябва да се използват 
ефективни, подходящи за възрастта образователни материали, 
съобразени с конкретните потребности и чувствителност на 
децата, включително чувствителна в културен план 
информация, които да са съставени на достъпен за децата език. 
По този начин децата получават посланието за това какво 
представлява сексуалното насилие и как да го разпознават, 
което подкрепя превенцията чрез насърчаване на безопасни 
практики. Необходимо е да се включи информация за новите 
комуникационни технологии, свързаните с онлайн поведението 
рискове и докладването на незаконно онлайн съдържание. 
 
Всички образователни и информационни кампании трябва да 
включват обявления, указващи източници на съвети и подкрепа, 
например, специализирани телефонни линии или горещи 
телефони, в частност, национални и европейски номера, които 
са отворени и извън обичайното работно време, така че децата 
да знаят към кого да се обърнат. Малки, лесни за носене 
информационни карти, ключодържатели или калъфи за 
мобилни телефони, съдържащи полезни номера и адреси, могат 
да се раздават на всички ученици, за да ги държат подръка в 
чантите си. Местните и регионални власти биха могли да 
произвеждат магнити за хладилници с тази информация, за да 
осигурят на всяко дете във всяко домакинство непосредствен 
достъп до тази информация. Местните и регионални власти 
следва да осигурят лесен достъп до информация и помощ; лесно 
е на уеб сайта на града/региона да се постави ясно видим и 
директен линк, който да отвежда децата до помощ и съвети. 
Информация за това къде да отидат и към кого да се обърнат 
трябва да се излага във всички места, посещавани от деца: в 
училища, занимални, младежки центрове, здравни центрове, 
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обществени библиотеки, служби за злополуки и аварии, клиники 
по сексуално здраве, уеб сайтове на местни органи, църкви и др. 
 
Партньори в превантивните дейности 
Конвенцията от Ланзароте насърчава властите да създават 
независими институции за подкрепа и защита на правата на 
децата. Тя също така предлага назначаване на лице или орган за 
повишаване на обществената осведоменост за сексуалната 
експлоатация и злоупотреба с деца като детски омбудсман, 
детски адвокат или комисар по правата на децата. Такива 
позиции могат да бъдат създавани на местно и/или регионално 
равнище. 
 

Редица организации и асоциации 
на международно, европейско, 
национално, регионално и местно 
равнище са много активни в 
борбата срещу сексуалното 
насилие и злоупотреба с деца. 
Много от тях са изработили 
информационни документи и 
материали за повишаване на 
осведомеността, които могат да 
бъдат широко разпространявани. 
Националните сдружения на 
местните и регионални власти, 
както и самите власти трябва да 
работят с тези организации, за да 
осигурят широко използване на 
тези материали. 
 
Сексуалната експлоатация и 
злоупотреба с деца е известна 
като тайното престъпление, тъй 
като децата жертви обикновено 
изпитват големи трудности да го 

Предложения за действия 

 
 Определяне на лице 

или орган на 
местно/регионално 
равнище, който да 
повишава 
осведомеността за 
сексуалното насилие и 
злоупотреба с деца 

 Работа с гражданското 
общество за събиране 
на информация за 
конкретни местни 
условия за 
подпомагане на 
политики и действия 

 Сътрудничество с 
медиите  

 Сътрудничество между 
градове 
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разкриват. Това, както и липсата на стандартизирани и 
сравними методи за събиране на данни, означава, че е трудно да 
се получи ясна картина за обхвата на проблема. Важно е 
местните или регионални власти да създадат механизми за 
събиране на данни, за да наблюдават и оценяват ситуацията в 
своя регион. Благодарение на събраните данни властите могат 
да оценяват рисковете, степента и естеството на сексуалната 
експлоатация на деца в своите региони, и да разработват 
информирани отговори на проблема. 
 
Организациите на гражданското общество могат да работят с 
местните и регионални власти по проекти и програми, насочени 
към превенция и защита на децата, също като частния сектор, 
по-специално, секторът на информационните и комуникационни 
технологии и медиите. Сътрудничествата на регионално 
равнище могат да бъдат ефективни за откриването на 
извършители, излезли извън границите на града, например, в 
случаи на трафик на деца. 
 

Четири ключови насоки: Защита 
 
В качеството си на най-близкото до жертвите на сексуална 
експлоатация и злоупотреба с деца равнище на управление 
местните и регионални власти са в най-добра позиция да 
създават структури, които ангажират всички участници във 
веригата на грижите и осигуряват възможно най-добрата 
подкрепа и помощ за децата. Те също имат задължението да 
служат не само на нуждите на децата жертви, но и на системата 
на семейството, както и на общността като цяло. Местните и 
регионални власти трябва да насърчават многостранен подход и 
разработване на съгласувани мултидисциплинарни структури, 
процеси и механизми за борба със сексуалното насилие срещу 
деца. 
 
 
 



17 
 

Мултидисциплинарни центрове 
Градовете и регионите трябва да възприемат цялостен и 
интегриран подход на основата на базирана на множество 
агенции стратегия, и да 
създадат специални и 
специализирани органи с ясно 
определени роли и 
отговорности, които да 
обединяват всички местни 
служби, участващи в защитата 
на децата и подобряването на 
тяхното благосъстояние и 
здраве. Местните стратегии за 
защита трябва да бъдат 
развивани с оглед на 
специфични местни процедури 
и системи. 
 
В повечето европейски страни 
отговорността за разглеждането 
на случаи на сексуална 
злоупотреба с деца е възложена 
на няколко различни органа, 
които всички трябва да 
разследват случаите. Децата са подложени на повтарящи се 
разпитвания, а това води до повторна виктимизация на детето, 
която може да бъде също толкова или дори по-вредна от самата 
злоупотреба. Конвенцията от Ланзароте насърчава създаването 
на обединяващи различните органи мултидисциплинарни 
„единни“ центрове, в които всички професионалисти, участващи 
в разследването на злоупотребите с деца – здравни и социални 
детски служби, правоприлагащи органи, съдебни органи и др. – 
да работят на едно място, за да се гарантира, че детето жертва 
на сексуално насилие не е подложено на допълнителна 
злоупотреба (концепция за Домове, пригодени за деца). Важно 
е децата да имат места, където да отидат, където могат да се 

Предложения за действия 
 

 Създаване на базата на 
различни органи на 
мултидисциплинарни, 
адаптирани към децата 
къщи 

 Въвеждане на 
задължение за 
подаване на сигнали на 
местно/регионално 
равнище 

 Популяризиране на 
национални и 
европейски телефони 
или онлайн горещи 
телефони 

 Издаване на ясни 
указания за всички 
професионалисти, 
работещи с деца, да 
подават сигнали 
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изразяват с доверие, свободно и поверително, и където трябва 
да се чувстват сигурни. Тези центрове предоставят такава 
възможност: децата могат да бъдат разпитани и прегледани от 
медицински лица за съдебни цели, да се направи изчерпателна 
оценка на състоянието им и те да получат всички необходими 
терапевтични услуги от подходящи специалисти, като се 
избягват многократните разпитвания и повторната 
виктимизация. 
 
Ще могат да бъдат защитени повече деца, ако бъде 
задължително да се сигнализира за подозрения, без това да 
нарушава съществуващите правила за поверителност или 
доверието на детето. Необходимо е да се дадат ясни насоки на 
всички професионалисти, работещи с деца, да съобщават 
подозренията си на съответната агенция, а след това местните и 
регионални власти трябва да предприемат разследване, за да 
преценят дали съществува основателна причина за съмнение за 
злоупотреба. Заинтересованите страни трябва също да бъдат 
информирани за защитата и правата на децата, както и за 
необходимостта висшият интерес на детето да се поставя на 
първо място. 
 
Ако не съществуват такива на национално равнище, необходимо 
е да се създадат телефонни или онлайн линии за помощ, които 
да са леснодостъпни за децата и да предлагат анонимно 
консултиране. 
 
Партньори в дейностите за защита 
НПО и други организации на гражданското общество са важни 
партньори, особено тези, които са ангажирани в предоставянето 
на помощ на жертвите. 
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Четири ключови насоки: Наказателно 
преследване 
 
Конвенцията от Ланзароте криминализира редица деяния и 
независимо че производствата за разследване и наказателно 
преследване на извършителите се определят преимуществено в 
националното наказателно законодателство, местните и 
регионални власти също играят роля в тази област. Във всички 
действия на този етап, включително по време на разследвания и 
съдебни производства, е необходимо да се отделя най-голямо 
внимание на висшия интерес, правата и уязвимостта на детето. 
 
Помощ за жертвите 
Властите трябва да гарантират, включително в сътрудничество с 
НПО,  че са предприети определени мерки като предоставяне на 
безплатна помощ по време на съдебния процес, психологически 
консултации за родителите, братята и сестрите, и терапевтична 
помощ. 
 
Третиране на извършителите 
Местните и регионални власти трябва да проследят за 
осигуряването на подходящи услуги за подкрепа, по-специално 
с оглед на избягването на повторни нарушения. Те също така 
могат да проследят за това извършителите да получават 
информация относно своите права и достъпните за тях услуги. 
 

Четири ключови насоки: Участие 
 
Съветът на Европа е убеден, че правото да бъдат чути и приети 
на сериозно е от основно значение за човешкото достойнство и 
хармоничното развитие на всяко дете и млад човек. 
Изслушването на децата и младите хора, и отдаването на 
дължимото внимание на техните виждания в съответствие с 
възрастта и зрелостта им са необходими за ефективното 
прилагане на правото им техният висш интерес да бъде 
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първостепенно съображение във всички въпроси, които ги 
засягат, и те да бъдат защитавани от насилие, злоупотреба, 
липса на грижи и малтретиране2. Всички действия на местните и 
регионални власти трябва да се ръководят от този принцип. 
 

Какви конкретни действия могат да се 
предприемат на регионално равнище? 
 
Докато много мерки, препоръчвани от Конвенцията от 
Ланзароте, трябва да бъдат транспонирани в наказателни и 
граждански закони, което обикновено е задача на държавата, 
някои критично важни проблеми в областта на закрилата на 
детето могат да попаднат в обсега на компетентност на 
регионите, като регулирането и организацията на защитни, 
социални и здравни услуги, както и приемането на особени 
мерки и структури за предотвратяване и защита на децата от 
сексуална експлоатация и злоупотреба. Регионалните власти и 
парламенти трябва да проучат какви законодателни и 
административни мерки могат да приемат в изпълнение на 
разпоредбите на Конвенцията от Ланзароте. 
 

Как ще функционира Пактът на практика? 
 
Местните и регионални избрани представители се приканват да 
представят пакта на вниманието на своите колеги и служби, 
които отговарят в съответните градове и региони за здравето, 
благосъстоянието и безопасността на децата, така че те да могат 
да провеждат кампании за изпълнението на предложените в 
него инициативи. 
 

                                                                    
2
 Препоръка CM/Rec (2012) 2 на Комитета на министрите към 

държавите-членки относно участието на децата и младите хора под 
18-годишна възраст. 
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Онлайн платформа за регистриране за Пакта 
 
Местните и регионални избрани представители могат да се 
регистрират на „платформата за Пакта“ на Конгреса 
(www.coe.int/congress-pact). Градовете и регионите, които 
желаят да изпълняват пакта или които вече са предприели 
инициативи, също са поканени да се регистрират. 
 
На тази платформа всеки ще имат възможност да предоставя 
информация за нови инициативи и структури, както и за 
съществуващите мерки, и ще може да се връща към 
платформата винаги, когато се изпълняват нови дейности. Тази 
информация ще позволи оценка на напредъка на кампанията 
„Всяко ПЕТО дете“ на местно и регионално равнище. 

 
Контролен списък за действие на местните и 
регионални власти 
 

Превенция 
 

 Поставяне на линк към кампанията на Съвета на Европа 
„Всяко ПЕТО дете“ на началните страници на уеб 
сайтовете на града и региона 

 Организиране на информационни сесии в училищата и 
младежките центрове за децата и персонала 

 Раздаване на диплянки и брошури, съдържащи 
информация и насоки 

 Осигуряване на обучение за местните и регионални 
специалисти 

 Организиране на дискусии и семинари за специалисти и 
за обществеността 

 Използване на Европейската седмица на местната 
демокрация за привличане на внимание към проблема 

 Сътрудничество с неправителствените организации, 
медиите и частния сектор  

http://www.coe.int/congress-pact
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 Определяне на лице или орган на местно/регионално 
равнище, който да повишава осведомеността за 
сексуалното насилие и злоупотреба с деца 

 Работа с гражданското общество за събиране на 
информация за конкретни местни условия за 
подпомагане на политики и действия 

 Сътрудничество между градове 
 Популяризиране на национални и европейски телефони 

или онлайн горещи телефони за деца 
 Създаване на директен линк на началната страница на 

града или региона за бърз достъп до помощ и съвети 
 Проектиране и раздаване на всички ученици на малки, 

лесни за носене карти с информация, съдържащи 
полезни номера и адреси 

 Производство на магнити за хладилници с полезни 
номера и адреси за всяко домакинство 

 Окачване в райони, посещавани от деца, на плакати с 
информация за това къде да се отиде за помощ  

 Предоставяне на достъпни за деца образователни 
материали в училищата и младежките клубове 

 Разпространяване на брошури или листовки за 
безопасно поведение онлайн  

 Улесняване на съобщаването за незаконни онлайн 
дейности 

  

Защита 
 

 Създаване, на базата на различни органи, на 
мултидисциплинарни, адаптирани към децата къщи 

 Въвеждане на задължение за подаване на сигнали на 
местно/регионално равнище 

 Популяризиране на насоките за сигнализиране за всички 
професионалисти, работещи с деца  



23 
 

Документи и референтни сайтове 
 

 Кампания „Всяко ПЕТО дете“ на Съвета на Европа за 
прекратяване на сексуалното насилие над деца 

 

 Конвенция на Съвета на Европа за закрила на децата 
срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие 

 

 Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето 
2012-2015 г. 

 

 Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на 
хора 

 

 Конвенция за престъпления в кибернетичното 
пространство 

 

 Европейска конвенция относно упражняване на правата 
на децата 

 

 Насоки на Комитета на министрите на Съвета на Европа 
за правосъдие, съобразено с интересите на детето 

 

  Препоръка за участие на децата и младите хора на 
възраст под 18 години  

 

 Открийте правата на децата! 
 

 Вдигни ръка срещу телесното наказание! 
 

 През дивите интернет дебри 

http://www.coe.int/t/dg3/Children/1in5/default_EN.ASP?
http://www.coe.int/t/dg3/Children/1in5/default_EN.ASP?
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=201
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=201
http://www.coe.int/t/dg3/children/StrategyAdopted_en.asp
http://www.coe.int/t/dg3/children/StrategyAdopted_en.asp
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=197
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=197
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=185
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=185
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=160
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=160
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?REF=cm/%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB/Dec%20(2010)%201098%20/%2010.2abc%20&%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%20=%20lanEnglish%20&%20Ver%20=%20app6%20&%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20=%20%D1%81%D0%BC%20&%20BackColorInternet%20=%20C3C3C3%20&%20BackColorIntranet%20=%20EDB021%20&%20BackColorLogged%20=%20F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?REF=cm/%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB/Dec%20(2010)%201098%20/%2010.2abc%20&%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%20=%20lanEnglish%20&%20Ver%20=%20app6%20&%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20=%20%D1%81%D0%BC%20&%20BackColorInternet%20=%20C3C3C3%20&%20BackColorIntranet%20=%20EDB021%20&%20BackColorLogged%20=%20F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?REF=cm/%20Rec%20(2012)%202%20&amp;amp;%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%20=%20lanEnglish%20&amp;amp;%20Ver%20=%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20&amp;amp;%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20=%20%D1%81%D0%BC%20&amp;amp;%20BackColorInternet%20=%20C3C3C3%20&amp;amp;%20BackColorIntranet%20=%20EDB021%20&amp;amp;%20BackColorLogged%20=%20F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?REF=cm/%20Rec%20(2012)%202%20&amp;amp;%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%20=%20lanEnglish%20&amp;amp;%20Ver%20=%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20&amp;amp;%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20=%20%D1%81%D0%BC%20&amp;amp;%20BackColorInternet%20=%20C3C3C3%20&amp;amp;%20BackColorIntranet%20=%20EDB021%20&amp;amp;%20BackColorLogged%20=%20F5D383
http://www.coe.int/t/dg3/Children/News/20th%20anniversary%20un%20crc_files/20%20anniversary_EN.ASP?
http://www.coe.int/t/dg3/children/corporalpunishment/default_EN.asp?
http://www.coe.int/t/dg3/Children/News/wildweb_EN.ASP?


 
 

 
 


