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ДО:  КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА 

    ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА 

    КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

 

 КОПИЕ: КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

    КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

 

  Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА 

  МИНИСТЪР НА ТРУДА И 

  СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

 

    Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО 

    СЪБРАНИЕ 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

в подкрепа на   

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, внесен от 

група народни представители от ВМРО, вх. N 054-01-111/ 04.12.2020г.  

От Гражданско съдружие „Свободата е отговорност – Гражданите в действие“ – 

гр.София, ЕИК: 177453231 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото изразяваме нашата подкрепа за законопроекта за изменение и 

допълнение на Закона за закрила на детето, внесен на 04.12.2020 г. с No 054-01-11. С 

предложението са обезпечени както правата и интересите на българските деца, така и 

правата и интересите на всички заинтересовани страни. 

Според нас, при налагане на конкретна мярка за защита на дете, особено в 

производството по настаняване на дете извън семейството, предвидено в чл. 26 от 

Закона, трябва да се осигури равнопоставено участие на родителите или 

законните му представители и този законопроект ги осигурява. Защитата на 

правата и законните интереси на детето не могат да се противопоставят на правата на 

биологичните родители и при тяхно желание, същите, съобразно и Конституцията на 

Република България, която е най-висшия закон, следва да имат равни възможности да 

участват в процеса, включително по тяхна преценка да възразяват срещу искането за 

налагане на мярката и да правят искания за събиране на доказателства.  
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Законовото производство трябва да се развива с активното участие на страната, 

която е поискала налагането на мярката, но това не е достатъчно, според българската 

правораздавателна система и предвиждането на изрично участието на родителите и 

законните представители на детето, обезпечава охраната по най-справедливия начин 

на всички заинтересовани страни. Допускането на родителите и законните 

представители на детето, или ако по преценка на Дирекция „Социално подпомагане“ 

това не е подходящо за детето – на упълномощен от тях адвокат, има за цел да направи 

процеса състезателен и да улесни разкриването на обективната истина. Интересите на 

детето могат най-добре да бъдат защитени чрез увеличаване на състезателното начало 

в процеса, като всяка страна има равни възможности да доказва правата си и да 

възразява срещу исканията на насрещната страна. 

Предложените промени позволяват да се прецизира процесът по отнемане на 

деца от биологичните им родители, като се въведе ясно определение за 

„заинтересовани лица“ и се регламентира участието им в производствата по налагане 

на мерките по закона, при спазване на най-висшия принцип в правото - 

справедливостта.  

 

МОТИВИ: 

1. Законопроектът цели да отстрани недостатъците в досега действащата 

регулаторна рамка по закрила на детето, която е от особена важност за 

Република България, а именно:  

 

➢ Да осигури равноправно участие на заинтересованите лица в 

производствата по закона. 

 

➢ Да предотврати възможен конфликт на интереси на всички 

участници, особено пропуснатите досега биологични родители или 

техни представители. 

 

2. Законопроектът има за цел по-добър контрол върху изразходваните средства 

за социални услуги, предотвратяване на възможността за разходване на 

средства за „ненужни“ услуги, чрез контрол и отчетност на дейността на 

доставчиците на социални услуги и по-голяма прозрачност в работата им. 

 

3. Приемането и изпълнението на проекта не е свързано с увеличаване на 

административната тежест или структурни промени във вече създадени 

органи. 

 

4. Законопроектът предлага регистърът на лицата – доставчици на социални 

услуги, да бъде публичен и достъпен чрез интернет страницата на Агенцията 

за качество на социалните услуги и ще позволи  граждански мониторинг върху 

дейността на доставчиците, както и ще намали напрежението, недоволството и 

страха в обществото от безконтролно отнемане на деца от биологичната им 

среда. 
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Настояваме предложените от ВМРО промени в Закона за закрила на 

детето, да бъдат приети, като по този начин се защитят българските деца и техните 

семейства от неправомерни действия от страна на държавата и частни НПО с 

чуждестранно финансиране, които имат интерес, да се възползват от усвояването на 

програми, финансиращи предлагането на социални услуги, без реално да е на лице 

такава необходимост.  

През последната година, станахме свидетели на отнети неправомерно деца от 

техните семейства, които след дългите мъчителни и тежки процедури, заложени в 

момента в нормативната база, бяха върнати в семействата си. Някои от делата 

продължиха от 6 до 12 месеца, което се отрази пагубно на психическото и физическо 

развитие на децата и причини непоправими психически травми на целите семейства. 

Тези практики трябва да бъдат прекратени и да се сведат до абсолютен минимум 

всички потенциални възможности за злоупотреби от страна на държавните служители 

и всички останали участници в системата за предоставяне на социални услуги -  

физически и юридически лица. Необходимостта от отнемане на дете от биологичните 

му родители, трябва да бъде доказана и разпоредена от съдебен орган, а не чрез 

субективна преценка и фактори, които нямат общо с правото и морала.  

 

Ние твърдо считаме, че всички деца, за които е на лице и е доказано 

насилие и трябва да бъдат изведени от семействата си, имат достатъчна защита 

и гаранции от настоящия  Закон за закрила на детето и другите действащи 

нормативни актове в страната и новите поправки по никакъв начин няма да попречат 

на нуждаещите се деца, да получат тази закрила.  

 

Предложените от ВМРО поправки в Закона за закрила на детето отговарят и са 

в пълно съответствие с Конвенцията за правата на детето, приета от ОС на ООН на 

20.11.1989г., ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991г. /ДВ, бр. 32  от 

23.04.1991г., в сила от 03.07.1991г./. В преамбюла на Конвенцията за правата на 

детето, по която България е страна, са описани водещите принципи на които се осланя 

Конвенцията, а именно: 

 

„… на семейството, като основна клетка на обществото и естествена среда за 

израстването и благосъстоянието на всичките му членове и особено на децата, 

трябва да бъде оказана необходимата защита и съдействие, така че то да може 

пълноценно да поеме своята отговорност в обществото,… 

 

… за пълното и хармонично развитие на личността на детето, то трябва да 

расте в семейна среда, в атмосфера на щастие, любов и разбирателство… 

 

… Взимайки предвид съответно важността на традициите и културните 

ценности на всеки народ за закрилата и хармоничното развитие на детето…” 

 

 Едно дете не може да бъде щастливо, далеч от родителите и близките си, които 

го обичат. Отнемането на дете от семейството, трябва да става само и единствено 

когато всички други възможности са напълно изчерпани и е доказано чрез съда, че 

съществува риск за живота и здравето на детето. Предлаганите промени в голяма 
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степен ще гарантират, че злоупотребите с отнемане на деца, ще бъдат намалени 

значително. 

 

Призоваваме членовете на двете комисии, от чийто приоритет са 

предлаганите промени, както и народните представители, да гласуват „ЗА“ 

проектозакона на ВМРО. Призоваваме народните представители, да поемат своята 

отговорност пред българските родители и българският суверен и да поправят щетите, 

нанесени през годините в детското и семейно законодателство от страна на различни 

лобистки структури и неправителствени организации, целящи разрушаване на 

българското семейство, традиции, ценности и подкопаващи устоите на държавата, 

чиято най-малка и важна градивна единица, е семейството.  

 

 

 

30.12.2020г.     С уважение,  

Гр. София        Биляна Филева, Управител 

        Илиана Михайлова, Управител 


