ДОКЛАД ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
Човешки права на лица, живеещи в институции
Положителни аспекти

Безпокойства

» Продължаваща деинституционализация на
деца и на лица с увреждания

» Риск от повторна институционализация на деца и
продължаващо настаняване в институции

» Нарастващ брой услуги в в рамките на
общността

» Деца, настанени в институции за малолетни
престъпници за своето „антисоциално поведение“

» Ангажимент на властите за преминаване
към система за подкрепа при вземане на
решения

» Чести случаи на физическо и психическо насилие във
всички институции
» Недостатъчен брой семейни услуги и услуги в рамките
на общността

Препоръки
» Ускоряване на процеса на деинституционализация
» Засилване на усилията за подкрепа на семействата и предотвратяване на разделянето на
децата от тях
» Поставяне на акцент върху структури от семеен тип, като приемната грижа, вместо върху
институции
» Разработване на система от услуги в рамките на общността и алтернативни грижи за
всички деца в нужда
» Прекратяване на настаняването на деца във възпитателни интернати
» Реформиране на системата на правосъдието по отношение на малолетни и непълнолетни
» Осигуряване на пълно и ефективно разследване на всички твърдения за малтретиране на
деца
» Установяване на система за подкрепа при вземане на решения за възрастни лица с
умствени и психосоциални увреждания

Човешки права на имигрантите, търсещите убежище лица и бежанците
Положителни аспекти

Безпокойства

» Подобрени условия на живот на
лицата, търсещи убежище, в някои
центрове за приемане

» Твърдения за отблъскване на мигранти,
придружени в някои случаи с прекомерна употреба
на сила
» Липса на специална подкрепа за търсещи
убежище уязвими лица със специални нужди,
включително деца без придружители
» Безплатната правна помощ все още не е
осигурена на практика на всички етапи от
процедурата за предоставяне на убежище
» Неподходящи материални условия в центровете
за задържане на имигранти и множество
съобщения за малтретиране в тези центрове
» Недостатъчно финансиране за интеграцията
на бежанци и други лица, ползващи се от
международна закрила

Препоръки
» Подкрепа на правото на търсене и ползване на убежище
» Спазване на забраната за връщане и за колективно експулсиране
» Разследване на всички твърдения за отблъскване и малтретиране на мигранти и на лица, търсещи
убежище
» Задържането на имигранти да се използва само като крайна мярка, за възможно най-кратък срок и на
основата на индивидуална оценка
» Да се избягва административното задържане на деца мигранти
» Да се отпуснат повече средства и човешки ресурси за насърчаване на усилията по интеграция

Свобода на медиите
Положителни аспекти

» Някои предприети мерки за
подсилване на прозрачността относно
собствеността на медиите

Безпокойства
» Среда, благоприятна за широко разпространена
автоцензура и неправомерен външен натиск
» Липса на прозрачност относно собствеността
и финансирането на медиите, и прекомерна
медийна концентрация
» Редакторска намеса от страна на някои публични
органи

Препоръки
» Установяване на независим мониторинг на медийната собственост и финансиране
» Работа по липсата на независимост на медиите
» Разпределяне на приходите от публични рекламни и информационни договори към частни медии по
прозрачен и недискриминационен начин
» Преглед на действащото законодателство и практика, така че да бъде подкрепена защитата на
журналистическите източници
» Пълно декриминализиране на клеветата
» Намаляване на цензурата чрез премахване на правомощията на Комисията за финансов надзор да
налага глоби върху работата на журналистите
» Осигуряване на ефективност на медийните регулаторни и етични органи

