Позиция на Национална мрежа за децата по Законопроекта за социални услуги
(към дата 19.02.2019г.)

С настоящата позиция бихме искали да отправим предложение към предвижданите от проекта
на Закон за социалните услуги (ЗСУ), §4 от Преходните и заключителни разпоредби промени в
Закона за закрила на детето (ЗЗДет), с които нормативно ще се закрепи Координационният
механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от
насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция (КМ, Координационния механизъм). За
целта се въвеждат два нови члена чл. 36г и 36д.
Бихме искали да обърнем внимание, че един от основните дефицити на сега действащия
Координационен механизъм е в неуспеха да ангажира с прилагането му органите за закрила на
детето на национално и местно ниво извън силата на подписаното през 2010 г. Споразумение за
сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за
закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна
интервенция. Това Споразумение, обаче, няма нормативна тежест и се изпълнява и тълкува
различно по места. Това води до редица проблеми в практиката по неговото прилагане.
В тази връзка, ние от Национална мрежа за децата, обединяваща експертизата и усилията на 152
организации, работещи за децата и семействата, макар и да приветстваме опита за нормативно
регулиране на Координационния механизъм при насилие с цел да се осигури по-добра защита
на децата в риск или жертва на насилие, считаме, че избраният подход на нормативно
регулиране е концептуално несъвършен.
В случай, че бъдат приети, предложените в чл. 36г и чл. 36д промени, на практика ще бъдат
регламентирани съществуващите към момента слабости в прилаганото на координационния
механизъм вместо да доведат до по-добра координация и ефективна закрила на децата жертви
на насилие и/или децата в риск от насилие.
В противоречие с данните за насилие и престъпления над деца от Министерството на
образованието и науката, Прокуратура и услугите за деца жертви на насилие в страната,
официалната статистика от Агенцията за социално подпомагане (която с промените в чл. 36г и
чл. 36д се предвижда да продължи да бъде единствената проучваща сигнали и свикваща
мултидисциплинарен екип и координационния механизъм) показва рязко намаляване на
подадените сигнали и отворени по тях случаи от отделите за закрила на детето за последните
четири години:

2015

2016

2017

30.11.2018

Общ
брой 3741
подадени
сигнали:

3158

1282

1033

От тях отворени 957
случаи:

681

382

357

Към настоящия момент, в създадената към Националния съвет за закрила на детето междуведомствена работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“, се обсъждат
предизвикателствата в съществуващия координационен механизъм и необходимите промени,
които не само да го регламентират законово, но и да гарантират ясни роли и отговорности,
задължително участие на съответните заинтересовани страни и ефективно прилагане на
механизма във всички общини и населени места в страната.
С оглед на това и необходимостта от прецизиране на процедурата и правилата за работа на КМ,
предлагаме да се регламентира законодателно съществуването на механизма като такъв, а
процедурата, по която той функционира се разпише по-подробно в подзаконов нормативен
акт. Ето защо предлагаме тези текстове да отпаднат и вместо тях предлагаме да се приеме нова
т. 16 в чл. 21 Функции на дирекция "Социално подпомагане" на Закона за закрила на детето,
както следва:
Функции на дирекция "Социално подпомагане" (Загл. изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от
01.01.2003 г.)
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) (1) По
този закон дирекция "Социално подпомагане":
16. (нова) Организира мултидисциплинарен екип за работа по координационен механизъм за
взаимодействие по случай на дете в риск, жертва на насилие или в риск от насилие и при
кризисна интервенция, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
В случай, че предложението ни бъде възприето от народните представители, това би дало
възможност разговора между експертите, включително в рамките на Националния съвет за
закрила на детето, да продължи като бъдат конкретни предложения за необходимите промени
в Координационния механизъм, които да залегнат в Правилника за прилагане на Закона за
закрила на детето.
Надяваме се, че в момент, в който всички заедно се опитваме да работим в посока подобряване
на системите за гарантиране на правата на децата чрез редица нови нормативни актове и
стратегически документи, предложението ни ще бъде взето предвид при обсъждането на
Законопроекта за социалните услуги в Народното събрание.

Национална мрежа за децата (НМД) е обединение на 152 граждански организации и
съмишленици, работещи със и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването,
защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни
обединяват. Ние вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено
децата, следва да се изготвят, прилагат и съблюдават, като се взема предвид принципът
за висшия интерес на децата и с активното участие на самите деца и младежи.

