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										Ïðîåêò!
ЗАКОН ЗА ОМБУДСМАН ЗА ДЕЦАТА

Глава  първа
ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон  урежда правното положение, организацията и дейността на Омбудсмана за децата.

Чл.2. (1) Омбудсманът за децата е  независим  специализиран орган за защита на правата на децата. 
	(2) Омбудсманът  за децата е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
(3) Дейността на омбудсмана за децата е публична и се осъществява в съответствие с Конституцията, законите и ратифицираните международни договори, по които Република България е страна.
(4) Омбудсманът за децата се подпомага в дейността си от двама заместник-омбудсмани.
(5) При изпълнение на дейността си Омбудсманът за децата си сътрудничи с Омбудсмана на Република България.

Чл. 3. Организацията  на дейността на Омбудсмана за децата се осъществява  въз основа на правилник, изготвен от него и  одобрен от Народното събрание с решение. Правилникът за организация на дейността на Омбудсмана за децата се обнародва в „Държавен вестник”.

Глава  втора
ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА. ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ

Чл. 4. Омбудсманът за децата се избира от Народното събрание за срок от 7 години  и може да бъде преизбран на същата длъжност за още един мандат.

Чл. 5. За Омбудсман  за децата се избира български  гражданин с висше образование, който притежава високи морални качества и отговаря на условията за избор на народен представител.

Чл. 6. (1) Предложение за избор на Омбудсман за децата могат да правят народните представители и парламентарните групи в срок  до три дни преди датата  на  гласуването.
(2) Íàðîäíîòî ñúáðàíèå èçáèðà Омбудсман  за децата с тайно гласуване. Избран е кандидатът, който  е получил мнозинство  повече от половината от гласувалите народни представители. Избор се провежда и когато кандидатът е един.
(3) Когато при първо гласуване никой от кандидатите не получи мнозинство, в същото заседание се провежда второ гласуване. В избора участват двамата кандидати, получили най- много гласове. За избран се смята  кандидатът, получил гласовете на повече от половината от гласувалите народни представители. Второ гласуване се провежда и при отказ на втория или другите кандидати.

Чл. 7. Омбудсманът  за децата встъпва в длъжност след полагане на клетва пред Народното  събрание, със следното съдържание: ”Заклевам се в името на Република България да защитавам правата и интересите на децата, като спазвам Конституцията и законите на страната, международните актове и общочовешките хуманни норми, като безпристрастно и добросъвестно изпълнявам правомощията си.”

×ë. 8. (1) Çàìåñòíèê-îìáóäñìàíèòå çà äåöàòà ñå èçáèðàò îò Íàðîäíîòî ñúáðàíèå ïî ïðåäëîæåíèå íà Îìáóäñìàíà çà äåöàòà â ñðîê îò åäèí ìåñåö îò èçáîðà ìó
(2) Çàìåñòíèê-îìáóäñìàíèòå òðÿáâà äà îòãîâàðÿò íà óñëîâèÿòà ïî ÷ë. 5.

×ë. 9. Îìáóäñìàíúò çà äåöàòà è íåãîâèòå çàìåñòíèöè íå ìîæå äà çàåìàò äðóãà ïëàòåíà äëúæíîñò, äëúæíîñò ïî óïðàâëåíèå â òúðãîâñêî äðóæåñòâî èëè þðèäè÷åñêî ëèöå ñ íåñòîïàíñêà öåë è  äà ÷ëåíóâà â ïîëèòè÷åñêà ïàðòèÿ èëè ñèíäèêàëíà îðãàíèçàöèÿ.

×ë. 10. (1) Ïðàâîìîùèÿòà íà Îìáóäñìàíà çà äåöàòà è íà çàìåñòíèöèòå ìó ñå ïðåêðàòÿâàò ïðåäñðî÷íî îò Íàðîäíîòî ñúáðàíèå ïðè:
1. îñòàâêà;
2. ôàêòè÷åñêà íåâúçìîæíîñò äà èçïúëíÿâà çàäúëæåíèÿòà ñè ïîâå÷å îò øåñò ïîñëåäîâàòåëíè ìåñåöà;
3. âëèçàíå â ñèëà íà ïðèñúäà çà óìèøëåíî ïðåñòúïëåíèå;
4. íåñïàçâàíå íà Êîíñòèòóöèÿòà, çàêîíèòå íà ñòðàíàòà è ïðè íåñïðàâÿíå ñúñ çàäúëæåíèÿòà ñè.
5. ñìúðò èëè ïîñòàâÿíå ïîä çàïðåùåíèå.
(2) Îñâåí â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 çàìåñòíèê-îìáóäñìàíèòå ìîãàò äà áúäàò îñâîáîäåíè ñ ðåøåíèå íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå, ïî ìîòèâèðàíî ïðåäëîæåíèå íà Îìáóäñìàíà çà äåöàòà.
(3) Â ñëó÷àèòå àë.1, ò. 1, ò. 3 è ò. 5 îñâîáîæäàâàíåòî ñå îáÿâÿâà îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå, áåç äà ñå îáñúæäà è ãëàñóâà, à â ñëó÷àèòå íà  àë.1, ò. 2 è ò. 4 - ñ ðåøåíèå íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå, ïî èñêàíå  íà íàé-ìàëêî íà åäíà ïåòà îò  íàðîäíèòå ïðåäñòàâèòåëè.
 (4) Ïðè  ïðåäñðî÷íî îñâîáîæäàâàíå îò äëúæíîñò â  ñëó÷àèòå ïî  àë.1, ò.1, ò.2 è ò, 4, è àë. 2 Îìáóäñìàíúò çà äåöàòà è çàìåñòíèê –îìáóäñìàíèòå èìàò ïðàâî äà áúäàò èçñëóøàíè îò Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.

×ë. 11 (1). Èçáîð íà  íîâ  Îìáóäñìàí çà äåöàòà  ñå èçâúðøâà íå ïî-êúñíî îò òðè ìåñåöà  ïðåäè èçòè÷àíåòî íà ìàíäàòà  íà äåéñòâàùèÿ, êîèòî ïðîäúëæàâà  äà  èçïúëíÿâà çàäúëæåíèÿòà ñè äî âñòúïâàíå â äëúæíîñò íà íîâîèçáðàíèÿ.
	(2) Ïðè ïðåäñðî÷íî îñâîáîæäàâàíå íà Îìáóäñìàíà çà äåöàòà, èçáîð çà íîâ ñå ïðîâåæäà ïðè óñëîâèÿòà íà ÷ë. 6, ÷ë. 7 è ÷ë. 8  â ñðîê äî åäèí ìåñåö îò äàòàòà íà îñâîáîæäàâàíåòî.
	(3) Äî èçáîð íà íîâ Îìáóäñìàí çà äåöàòà, ñ ðåøåíèå íà Íàðîäíî ñúáðàíèå ñå îïðåäåëÿ çàìåñòíèê-îìáóäñìàíúò, êîéòî ùå èçïúëíÿâà äëúæíîñòòà íà Îìáóäñìàí çà äåöàòà.

×ë. 12. (1) Îìáóäñìàíúò çà äåöàòà ñå ïîëçâà ñ èìóíèòåòà íà íàðîäåí ïðåäñòàâèòåë.
(2) Èìóíèòåòúò íà Îìáóäñìàíà çà äåöàòà ìîæå äà áúäå ñíåò ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà, ïðåäâèäåíè çà íàðîäåí ïðåäñòàâèòåë.

×ë. 13. (1) Îìáóäñìàíúò çà äåöàòà ïîëó÷àâà îñíîâíî ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå â ðàçìåð íà 70 íà ñòî îò  îñíîâíîòî ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.
	(2) Çàìåñòíèê-îìáóäñìàíèòå çà äåöàòà ïîëó÷àâàò îñíîâíî ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå â ðàçìåð íà 80 íà ñòî îò âúçíàãðàæäåíèåòî íà Îìáóäñìàíà çà äåöàòà.

Глава трета
ПРАВОМОЩИЯ НА ОМБУДСМАНА ЗА ДЕЦАТА

Чл. 14. (1) Омбудсманът за децата осъществява независим  контрол за спазване правата на децата  от страна на държавните и общинските органи и тяхната администрация, юридическите и физическите лица в Република България.
	(2) Омбудсманът за децата:
1. приема и разглежда жалби и сигнали  за нарушения на правата на детето, прави проверки  и отправя предложения  и препоръки до компетентните органи  за  възстановяване на  нарушените права на детето;
2. участва в разработването и координира дейностите по изпълнение на Националната стратегия за детето;
3. посредничи между  държавните и общинските органи, и засегнатите деца, чрез  техните законни представители, за получаване на решения, като се търси най-добрия интерес на детето и защитата на неговите права;
4. съдейства на министъра на труда и социалната политика, министъра на здравеопазването, министъра на образованието и науката, министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи, министъра на културата, министъра на финансите, председателя на Държавната агенция за закрила на детето, председателя на Държавната агенция за младежта и спорта, управителя на Националния осигурителен институт, секретаря на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет при разработването на държавната политика за и реализиране и защита правата на детето; 
5. осъществява наблюдение върху работата на компетентните държавни и общински органи по изпълнение на държавната политика за реализиране и защита правата на детето; 
6. участва в контрола върху изпълнението на национални и регионални програми в областта на  детето;
7. наблюдава юридическите лица, работещи по програми в областта на детето относно спазване на законовите изисквания и резултатите от дейността им;
8. упражнява контрол върху изпълнението на международни програми  за финансиране на дейности, насочени към подобряване благосъстоянието и  защита правата на децата;
9. упражнява контрол върху дейността на физическите и юридическите лица, предоставящи социални услуги за деца;
10. следи за  спазване на държавните изисквания и стандарти за опазване на живота и здравето на децата, правото на образование, културно развитие и благосъстояние  на децата;
11. извършва наблюдение върху дейността на специализираните институции  за отглеждане на деца относно спазване правата на децата;
12. извършва наблюдение и прави предложение за подобряване на системата от здравни грижи, предоставяни на деца;
13. наблюдава дейността на компетентните държавни и общински органи, които предоставят специална закрила на деца по реда на Закона за закрила на детето;
14. наблюдава работата на държавните и общински органи, които осъществят дейности по предотвратяване и борба с противообществени прояви на непълнолетни и малолетни и тяхната реинтеграция в обществото;
15. упражнява контрол върху работата на компетентните държавни органи и юридически лица, извършващи дейности във връзка с осиновяване на деца в страната или чужбина; 
16. уведомява органите  по чл. 150 от Конституцията, за да бъде сезиран  Конституционният съд, ако се прецени, че  се налага  тълкуване на  конституцията или   обявяване на противоконституционност на закон, засягащ правата на детето;
17. уведомява органите на прокуратурата, когато има данни  за извършено престъпление от общ характер.
(3) При изпълнение на правомощията си по ал. 2, Омбудсманът за децата:
1. ïîäïîìàãà äåéíîñòòà íà êîìïåòåíòíèòå äúðæàâíè îðãàíè îòíîñíî  êîîðäèíàöèÿòà è ñúòðóäíè÷åñòâîòî ïðè ïðèëàãàíå íà äúðæàâíàòà ïîëèòèêà, îòíàñÿùà ñå äî äåöàòà;
2. ñúáèðà è ðàçïðîñòðàíÿâà èíôîðìàöèÿ ïî âúïðîñè, îòíàñÿùè ñå äî ïðàâàòà íà äåöàòà è òÿõíîòî ïðèëîæåíèå;
3. ñúòðóäíè÷è ñè ñ Îìáóäñìàíà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ , ñúñ ñðîäíè èíñòèòóöèè â äðóãè äúðæàâè è ìåæäóíàðîäíè îðãàíèçàöèè, êîèòî îñúùåñòâÿâàò äåéíîñò â îáëàñòòà íà çàùèòà ïðàâàòà íà äåöàòà;   
4. íàáëþäàâà èçïúëíåíèåòî íà çàêîíîäàòåëñòâîòî â îáëàñòòà íà ïðàâàòà è áëàãîñúñòîÿíèåòî íà äåöàòà, êàòî ïðàâè ïðåäëîæåíèÿ çà ïîäîáðÿâàíåòî ìó äî ëèöàòà, èìàùè ïðàâî íà çàêîíîäàòåëíà èíèöèàòèâà;
5. ñúçäàâà êîíñóëòàòèâíè îðãàíè, êîèòî ïîäïîìàãàò äåéíîñòòà ìó.

(4) Îìáóäñìàíúò ìîæå äà âúçëàãà íà çàìåñòíèê-îìáóäñìàíèòå íÿêîè îò ïðàâîìîùèÿòà ñè.


Глава четвърта
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ ÍÀ ÇÀÙÈÒÀÒÀ ÍÀ ÏÐÀÂÀÒÀ ÍÀ ÄÅÒÅÒÎ.
ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ.

Чл. 15 (1). Омбудсманът за деца има право да проучи всяко действие на държавен или общински орган, юридическо или физическо лице, с което се засягат или се нарушават правата на детето.
 (2) Êîãàòî óñòàíîâè íàðóøåíèå íà ïðàâàòà íà äåòåòî èëè èçâúðøâàíå íà  ïðåñòúïëåíèå îò îáù õàðàêòåð, Îìáóäñìàíúò çà äåöàòà èíôîðìèðà êîìïåòåíòíèòå îðãàíè èëè ñåçèðà ïðîêóðàòóðàòà.

 ×ë. 16. (1) Æàëáà äî Îìáóäñìàíà çà äåöàòà ìîæå äà ïîäàäå:
1. äåòå; 
2. ðîäèòåë èëè çàêîíåí ïðåäñòàâèòåë íà äåòå; 
3. лице, което има информация за нарушени права на дете.
(2) Жалбата може да бъде писмена или устна.
(3) Ако жалбата до Омбудсмана за децата е подадена от лицата по ал. 1 т. 1 и т. 3, Омбудсманът информира, преди да проучи жалбата, родителя или законния представител на детето.
(4) Ïîäàâàíåòî íà æàëáè ïðåä îìáóäñìàíà çà äåöàòà å áåçïëàòíî.
(5) Â ñðîê îò 30 äíè Îìáóäñìàíúò çà äåöàòà ñå ïðîèçíàñÿ ïî æàëáàòà.
(6) Îìáóäñìàíúò çà äåöàòà  ïîääúðæà ïóáëè÷åí ðåãèñòúð íà ïîñòúïèëèòå æàëáè è ñèãíàëè.

×ë. 17. (1) Ïî  ïðîó÷âàíå íà äåéñòâèå ïî ÷ë. 14 îò çàêîíà èëè  æàëáà ïî ÷ë. 15, Îìáóäñìàíúò çà äåöà èìà ïðàâî:
1. íà äîñòúï äî äúðæàâíèòå è îáùèíñêè îðãàíè è òåõíèòå àäìèíèñòðàöèè;
2. äà èçèñêâà â ñðîê îò 7 äíè èíôîðìàöèÿ è ñúäåéñòâèå îò âñè÷êè äúðæàâíè è îáùèíñêè îðãàíè, þðèäè÷åñêè è ôèçè÷åñêè ëèöà;
3. íà äîñòúï äî âñè÷êè èíôîðìàöèîííè ñèñòåìè, êîèòî ñúáèðàò, îáðàáîòâàò è ñúõðàíÿâàò äàííè çà äåöà.
	(2) Îìáóäñìàíúò çà äåöàòà å äëúæåí äà íå ðàçãëàñÿâà îáñòîÿòåëñòâà, êîèòî ñà äúðæàâíà, ñëóæåáíà èëè òúðãîâñêà òàéíà è ñà ìó ñòàíàëè èçâåñòíè âúâ âðúçêà ñ îñúùåñòâÿâàíå íà ïðàâîìîùèÿòà ìó.
×ë. 18.  Îðãàíèòå è ëèöàòà, äî êîèòî ñå îòíàñÿ ïðîó÷âàíåòî ïî ÷ë. 14 èëè æàëáàòà ïî ÷ë. 15 ñà äëúæíè äà ðàçãëåäàò íàïðàâåíèòå îò Îìáóäñìàíà çà äåöàòà ñòàíîâèùà, ïðåäëîæåíèÿ è ïðåïîðúêè, êàòî â ñðîê îò 14 äíè îò ïîëó÷àâàíåòî èì ïðåäîñòàâÿò èíôîðìàöèÿ çà ïðåäïðèåòèòå ìåðêè.
 
Ãëàâà ïåòà
ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒ

Чл. 19. (1) Омбудсманът за деца  внася до 31 март всяка година ежегоден доклад за дейността си пред Народното събрание. Докладът е публичен.
	(2) Омбудсманът за децата може да представя по своя инициатива или по искане на Народното събрание или постоянните комисии при Народно събрание доклади за отделни случаи от дейността си.

Глава шеста. 
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Лице, което възпрепятства работата на Омбудсмана за  децата да  изпълни служебните си задължения, не представи в срок исканата от него информация, документи или сведения, се наказва с глоба или имуществена санкция до 800 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.  

Чл. 21. Актът, с който  се  установява административното нарушение, се съставя от  длъжностно лице, определено от  Омбудсмана за децата  и се изпраща  на  съответния районен съд, който налага административното наказание по чл. 19.

×ë. 22. Ñúäúò ñúîáùàâà íà ëèöåòî, ÷èåòî íàêàçâàíå ñå èñêà, çà ïîñòúïâàíåòî íà ìàòåðèàëèòå ïî ÷ë. 212, îïðåäåëÿ ìó ñðîê çà çàïîçíàâàíå ñ òÿõ, çà âúçðàæåíèÿ è ïîñî÷âàíå íà äîêàçàòåëñòâà â òÿõíà ïîäêðåïà. Ñðîêúò íå ìîæå äà áúäå ïî-ìàëúê îò åäèí ìåñåö. 
 
×ë. 23. (1) Ñëåä èçòè÷àíå íà ñðîêà ïî ÷ë. 33 äåëîòî ñå íàñðî÷âà çà ðàçãëåæäàíå â îòêðèòî ñúäåáíî çàñåäàíèå. 
(2) Îìáóäñìàíúò ìîæå äà ó÷àñòâà â ïðîèçâîäñòâîòî ïðåä ñúäà, àêî íàìåðè òîâà çà íåîáõîäèìî.
 
×ë. 24. (1) Ðàéîííèÿò ñúä ðàçãëåæäà äåëîòî ïî ñúùåñòâî è ñå ïðîèçíàñÿ ñ ðåøåíèå, ñ êîåòî íàëàãà ïðåäâèäåíîòî â òîçè çàêîí àäìèíèñòðàòèâíî íàêàçàíèå, èëè îïðàâäàâà ëèöåòî, ÷èåòî íàêàçâàíå å ïîèñêàíî. 
(2) Ðåøåíèåòî ïî àë. 1 ïîäëåæè íà êàñàöèîííî îáæàëâàíå ïðåä îêðúæíèÿ ñúä ïî ðåäà íà Àäìèíèñòðàòèâíîïðîöåñóàëíèÿ êîäåêñ. Êàñàöèîííà æàëáà ìîæå äà ïîäàäå è îìáóäñìàíúò.

Чл. 25. Доколкото в този закон не е установено друго, прилага се Законът за административните нарушения и наказания.



ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Â Çàêîíà çà çàêðèëà íà äåòåòî (Îáí. ÄÂ. áð.48 îò 13 Þíè 2000ã., èçì. ÄÂ. áð.75 îò 2 Àâãóñò 2002ã., èçì. ÄÂ. áð.120 îò 29 Äåêåìâðè 2002ã., èçì. ÄÂ. áð.36 îò 18 Àïðèë 2003ã., èçì. ÄÂ. áð.63 îò 15 Þëè 2003ã., èçì. ÄÂ. áð.70 îò 10 Àâãóñò 2004ã., èçì. ÄÂ. áð.115 îò 30 Äåêåìâðè 2004ã., èçì. ÄÂ. áð.28 îò 1 Àïðèë 2005ã., èçì. ÄÂ. áð.94 îò 25 Íîåìâðè 2005ã., èçì. ÄÂ. áð.103 îò 23 Äåêåìâðè 2005ã., èçì. ÄÂ. áð.30 îò 11 Àïðèë 2006ã., èçì. ÄÂ. áð.38 îò 9 Ìàé 2006ã., èçì. ÄÂ. áð.82 îò 10 Îêòìâðè 2006ã., èçì. ÄÂ. áð.59 îò 20 Þëè 2007ã.) ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå äîïúëíåíèÿ:
1.	â ÷ë. 17à, ò. 1 ñëåä äóìèòå „Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò” ñå äîáàâÿ „Îìáóäñìàíà çà äåöàòà”;
2.	â ÷ë. 18, àë. 1 ñëåä äóìèòå „ìàëîëåòíèòå è íåïúëíîëåòíèòå” ñå äîáàâÿ „Îìáóäñìàíà çà äåöàòà”.

§2. Â òðèìåñå÷åí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí Íàðîäíîòî ñúáðàíèå èçáèðà Îìáóäñìàí çà äåöàòà.

§3. Â  åäíîìåñå÷åí ñðîê îò  âñòúïâàíåòî â äëúæíîñò Îìáóäñìàíúò çà äåöàòà âíàñÿ çà îäîáðåíèå â Íàðîäíîòî ñúáðàíèå ïðàâèëíèêà çà îðãàíèçàöèÿòà è äåéíîñòòà ñè.




ÂÍÎÑÈÒÅËÈ: Светослав Спасов и група н.п.








М  О  Т  И  В  И


Проектът на Закон за омбудсмана за децата  създава  правна възможност за независим контрол  върху цялата обществена сфера относно  спазването и защитата на правата на децата и подобряването на тяхното благосъстояние.
Ñúùåñòâóâàùèòå ñåãà ñòðóêòóðè êàòî Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ çà çàêðèëà íà äåòåòî è Îìáóäñìàíúò, ñúçäàäåí ñúñ Çàêîí çà îìáóäñìàíà (Îáí. ÄÂ, áð. 48/23.05.2003 ã.,â ñèëà îò 01.01.2004 ã.), íå îñúùåñòâÿâàò ñïåöèàëèçèðàíè ôóíêöèè îòíîñíî  èçïúëíåíèåòî íà  äåéíîñòèòå è ìåðêèòå  çà  çàùèòà íà ïðàâàòà íà äåòåòî âúâ âñè÷êè îáùåñòâåíè ñôåðè, âêëþ÷èòåëíî è  êîíòðîë îòíîñíî ñïàçâàíå ïðàâàòà íà äåöàòà.
Ñ ïðåäëîæåíèÿ ïðîåêò íà Çàêîí çà îìáóäñìàíà çà äåöàòà ñå èçïúëíÿâàò ïðåïîðúêèòå, ïîëó÷åíè îò Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ  ñëåä ðàòèôèöèðàíåòî íà Êîíâåíöèÿòà çà ïðàâàòà íà äåòåòî íà ÎÎÍ  ïðåç 1991 ã. Êîìèòåòúò çà  ïðàâàòà íà  äåòåòî íà ÎÎÍ îùå ïðåç 1997 ã. â “Çàêëþ÷èòåëíè ðåçóëòàòè îò íàáëþäåíèÿòà â Ð.Áúëãàðèÿ”, å êîíñòàòèðàë ëèïñàòà íà íåçàâèñèìà ñòðóêòóðà çà íàáëþäåíèå íà ïðàâàòà  íà ÷îâåêà, â ÷àñòíîñò, ïðàâàòà íà äåòåòî. Òåçè ïðåïîðúêè  ñà ïðåäñòàâåíè è îò Äåòñêèÿ ôîíä íà ÎÎÍ - ÓÍÈÖÅÔ  âúâ âðúçêà ñ ïðèåòàòà Ïðîãðàìà  çà ñúòðóäíè÷åñòâî íà ÓÍÈÖÅÔ ñ Áúëãàðèÿ, êîèòî èçòúêâàò íåîáõîäèìîñòòà îò íåçàâèñèì îðãàí çà  ïðèëàãàíå íà öÿëîñòíîòî çàêîíîäàòåëñòâî â îáëàñòòà íà  ìåðêèòå çà çàùèòà ïðàâàòà íà äåöàòà.
Ñïîðåä ñåãà äåéñòâàùèÿ Çàêîí çà  çàêðèëà íà äåòåòî çàêðèëàòà íà äåòåòî ñå ðàçãëåæäà êàòî ñèñòåìà îò çàêîíîäàòåëíè, àäìèíèñòðàòèâíè è äðóãè ìåðêè çà ãàðàíòèðàíå ïðàâàòà íà äåòåòî, êàòî äúðæàâàòà  çàùèòàâà è  ãàðàíòèðà îñíîâíèòå ïðàâà  íà   äåòåòî, íî íèêúäå â  çàêîíà íå å îïðåäåëåí íåçàâèñèì îðãàí, êîéòî å èçïúëíÿâà êîíòðîëíè è êîîðäèíàöèîííè ôóíêöèè â  òàçè ñôåðà.
Ïîçíàò å êàïàöèòåòúò íà ÄÀÇÄ  ïî îòíîøåíèå ïðèëàãàíåòî íà ÇÇÄ, à ñïîðåä ÷ë.17à, ò.3 ïðàâîìîùèÿòà íà ïðåäñåäàòåëÿ íà  Àãåíöèÿòà  ñå îãðàíè÷àâàò äî íàáëþäåíèå è àíàëèç íà ïðîâåæäàíàòà äúðæàâíàòà ïîëèòèêà çà  çàêðèëà íà äåòåòî è äàâàíåòî íà ìåòîäè÷åñêè óêàçàíèÿ íà îòäåëèòå çà çàêðèëà íà äåòåòî â äèðåêöèèòå”Ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå”.
Îìáóäñìàíúò íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ,ïðåäâèä ïðåäîñòàâåíèòå ìó â ÷ë.19 îò Çàêîíà çà îìáóäñìàíà ïðàâîìîùèÿ, íå å ñïåöèàëèçèðàí îðãàí çà çàùèòàòà íà ïðàâàòà íà äåòåòî êàòî êîìïåòåíöèèòå ìó ñå  ñúñðåäîòî÷àâàò îñíîâíî âúðõó ðàçãëåæäàíå íà  èíäèâèäóàëíè æàëáè.
Ïîñî÷âàéêè ãîðíèòå îñíîâàíèÿ, ïðåäëîæåíèåòî  çà íîâ Çàêîí çà îìáóäñìàíà  çà äåöàòà ñúäúðæà  àðãóìåíòè, êîèòî ïîñî÷âàò, ÷å òîé  íå ñå äóáëèðà ñ íèêîé äðóã, ñúçäàäåí äîñåãà, êàêòî è ÷å ñ íåãî ñå ñúçäàâà  íîâ ñïåöèàëèçèðàí îðãàí, ñ ÷èÿòî äåéíîñò ñå öåëè îãðàíè÷àâàíå íà  âúçìîæíîñòèòå çà íàðóøàâàíå íà ïðàâàòà íà äåöàòà  è   ñå  ñúçäàâàò óñëîâèÿ çà òÿõíàòà  çàùèòà  âúâ âñè÷êè  îáëàñòè.
Çàêîíúò, êîéòî ñå ïðåäëàãà, å ñòðóêòóðèðàí â ñåäåì ãëàâè, ñúñ ñëåäíîòî ñúäúðæàíèå:
Â Ãëàâà  ïúðâà „Îáùè ïîëîæåíèÿ” ñå  óðåæäà ñòàòóòà  íà îìáóäñìàíà çà äåöà, ïðåäìåòà íà äåéíîñò, îðãàíèçàöèÿòà è ôóíêöèèòå ìó.
Â Ãëàâà  âòîðà “Çàåìàíå íà äëúæíîñòòà. Ïðàâíî ïîëîæåíèå” ñå  ôîðìóëèðàò èçèñêâàíèÿ  êúì ëèöåòî, êîåòî çàåìà äëúæíîñòòà, èçáîðà, ìàíäàòà, îñâîáîæäàâàíåòî è  ïðàâíèÿ  ñòàòóò íà îìáóäñìàíà çà äåòåòî è çàìåñòíèöèòå ìó. 
Â Ãëàâà  òðåòà “Ïðàâîìîùèÿ íà îìáóäñìàíà çà äåöà” ñå ïîñî÷âàò îñíîâíèòå ìó çàäúëæåíèÿ îòíîñíî  îñúùåñòâÿâàíå  íà êîíòðîë  çà ïîñòèãàíå ïðàâàòà íà äåöàòà âúâ âñè÷êè ñôåðè. Òàçè ÷àñò å èçâúíðåäíî âàæíà è ñúùåñòâåíà ïî îòíîøåíèå ñìèñúëà íà  ñëóæáàòà íà  îìáóäñìàíà çà äåöàòà, ïðåäâèä ÷å  íà íåãî ñå âúçëàãàò  çàäà÷è, êîèòî äî ñåãà  íÿìàò åäèííî è  îáåêòèâíî  íàáëþäåíèå 
Ãëàâà  ÷åòâúðòà” Íàáëþäåíèå íà çàùèòàòà íà  ïðàâàòà íà äåöàòà. Ïîäàâàíå íà æàëáè” ðàçãëåæäà ìåõàíèçìèòå è ñðåäñòâàòà, ñ êîèòî ñå  óïðàæíÿâàò ôóíêöèèòå íà îìáóäñìàíà. 

Ñ ïðåäëîæåíèÿ ïðîåêò íà Çàêîí çà îìáóäñìàíà çà äåöàòà ñå ñúçäàâà ïðàâíà âúçìîæíîñò çà èçãðàæäàíå è  åôåêòèâíî  ôóíêöèîíèðàíå íà ïîëåçåí,  åäèíåí  è ñïåöèàëèçèðàí  íåçàâèñèì äúðæàâåí  îðãàí-îìáóäñìàí çà äåöàòà, êàêúâòî ðåøèòåëíî  å ïîòðåáåí íà îáùåñòâîòî è äúðæàâàòà, îùå ïîâå÷å, ÷å ôèãóðàòà íà îìáóäñìàí çà äåöàòà å ïðàêòèêà â ðåäèöà ñòðàíè îò Åâðîïåéñêèÿ ñúþç è  ñúùåñòâóâàíåòî ìó ðåäîì ñ Îìáóäñìàíà  äàâà ïîëîæèòåëíè ðåçóëòàòè.
Ñúñòîÿíèåòî íà ãðèæèòå çà äåöàòà â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, ïîåòèòå ìåæäóíàðîäíè àíãàæèìåíòè íà ñòðàíàòà, âêëþ÷èòåëíî ÷ëåíñòâîòî é â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, ïî îòíîøåíèå  çàùèòàòà íà òåõíèòå ïðàâà è  ïðèåòèòå ñòðàòåãèè è äúëãîñðî÷íè íàöèîíàëíè ïðîãðàìè  çà ïîäîáðÿâàíå íà òÿõíîòî áëàãîñúñòîÿíèå, îïàçâàíå è ðàçâèòèå, êàêòî è ïîëèòèêàòà çà ïîñòèãàíå íà íàé- äîáðèòå èíòåðåñè  íà äåòåòî, ïðàâÿò òîçè  çàêîí àêòóàëåí è íåîáõîäèì.




ÂÍÎÑÈÒÅËÈ: Светослав Спасов и група н.п.










