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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Обн., ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г., изм., бр. 75 от 2.08.2002 г. в сила от 2.08.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 36 от 18.04.2003 г., в сила от 18.04.2003 г.
§ 1. Член 4 се изменя така:
Чл. 4. (1) Закрилата на детето се осъществява чрез:
	съдействие,  подпомагане и услуги в семейна среда;

2.	настаняване в семейство на роднини или близки;
3.	осиновяване ;
4.	настаняване в приемно семейство;
5.	настаняване в специализирана институция;
6.	полицейска закрила;
7.	специализирана закрила на обществени места;

8.	информиране за правата и задълженията на децата и родителите;
9.	осигуряване на превантивни мерки за сигурност и защита на детето;
10.	осигуряване на правна помощ от държавата;
11.	специални  грижи  за децата  с  физически и психически увреждания.
(2)	Осиновяването се осъществява при условията и по реда на Семейния кодекс.
(3)	Критериите и стандартите за социални услуги за деца по прилагането на мерките по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.
	   § 2. В чл.17а се правят следните изменения и допълнения:
1.Досегашният текст става ал.1;
2.Създава се нова ал.2:
"(2) В националната информационна система могат да се вписват данните от регистрите по осиновяването водени от регионалните дирекции за социално подпомагане по реда на Семейния кодекс."
мотиви
КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Предлаганите изменения и допълнения на Закона за закрила на детето (ЗЗД) са продиктувани от издадения Указ № 262 на Президента на Република България, с който на основание чл.101, ал.1 от Конституцията на Република България е върнат за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс.
В мотивите към указа президента не оспорва изцяло ЗИД на Семейния кодекс, а само конкретни разпоредби в три насоки.
Основната е за промяната на чл.4 от Закона за закрила на детето, с който счита, че се заличава осиновяването като мярка за закрила.
Втората насока е относно воденето на единна национална информационна система по реда на чл.17 а, т. 9 от ЗЗД и противоречието й с воденето на регистри във връзка с осиновяването към регионалните дирекции за социално подпомагане.
Третата насока е относно даването на мнение от дирекциите за социално подпомагане във връзка с осиновяването, по която считам, че има валидна законова уредба по чл.15, ал.6 от ЗЗД и не е необходима промяна в тази насока и в Семейния кодекс.
Предвид предстоящото обсъждане на ЗИД на Семейния кодекс по ветото на президента, считам за уместно и за законодателна икономия, да внеса отделен законопроект за обсъждане на първо и второ четене от Народното събрание в оспорваните от президента тектове, за да се даде възможност ЗИД на СК да влезе в сила, както и предвидените прецизни процедури за вътрешни и международни осиновявания, за да се изпълнят предписанията на Хагската конвенция за защита на децата, и сътрудничество в областта на международните осиновявания.
Предлаганите от текстове ще датат възможност за по-подробно обсъждане от народните представители и отпадане на съмненията, че осиновяването е мярка за закрила на детето.
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