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Съвременна международна и вътрешно-правна рамка
на системата за закрила на детето
Анна Целова
Резюме. През последните двадесет и една години в Република България се развива сега
действащата система за закрила на деца в риск. Основната цел на системата за закрила на
детето е да насърчава пълноценното развитие на децата, да ги предпазва и защитава от
нарушаването на техните права и да помага на децата, които живеят извън техните
биологични семейства, да бъдат реинтегрирани в тях.
Ключови думи: деца в риск, Конвенция на ООН за правата на детето, закони,
реинтеграция, биологично семейство, поднормативни документи

Contemporary international and domestic framework
of the child protection system
Anna Tselova
Abstract. During the last twenty-one years in the Republic of Bulgaria the current system for
protection of children at risk has been developing. The main purpose of the child protection system is to
promote the full development of children, to protect and defend them from violations of their rights, and
to help children who live outside their biological families to be reintegrated into them.
Keywords: children at risk, UN Convention on the Rights of the Child, laws, reintegration,
biological family, bylaws

Визията за бъдещето в лицето на всяко дете винаги е била и ще продължава
да бъде ключова предпоставка то да просперира, да се развива и върви уверено
напред. Като част от съвременното цивилизовано общество в годините на
демократично развитие България положи много усилия да постави грижата за
своето бъдеще – децата, на едно ново равнище и да промени философията по
отношение възприемането на детската личност като равнопоставена, със своите
права и своето място в света на възрастните.
В условията на динамично развиващи се социално-икономически,
политически и обществени процеси, под влиянието на разнородни по характер
благоприятни и недотам благоприятни външни и вътрешни за страната фактори,
защитата и закрилата на децата и предоставянето на сигурна среда за
пълноценно личностно развитие се оказва сериозно предизвикателство за
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държавата. Ако до вчера обществото се е уповавало на патриархалните ценности
и здравите семейни връзки като гарант за това, че децата получават
необходимата грижа, закрила и възпитание основно в семейството, то днес
нещата са коренно променени.
Националната политика в областта на закрилата на детето и защитата на
неговите права и интереси намира най-видим израз в развитието на системата за
закрила на детето.
Социалната политика за деца и семейства в риск се предопределя от
международните норми, които страната ни признава с приемането на
Конвенцията на ООН за правата на детето през 1991 г. Системата за закрила на
детето се създава и развива именно като проекция на утвърдените
международни стандарти за грижа и закрила на децата.
На практика обаче днешното състояние на системата показва, че все още не
доближаваме европейските и световните стандарти. Това се потвърждава от
много международни неправителствени организации, които перманентно
извършват задълбочени изследвания на държавните структури, политики и
направления за подкрепа и закрила на деца в риск. Подобни заключения се
правят и от вътрешни за страната организации, както и от анализи, основани на
актуални статистически данни.
Статията цели да направи кратък преглед на важните нормативни и
поднормативни документи, които очертават прилагането и развитието на
политиките в областта на закрилата на децата.
В рамките на Европейския съюз (ЕС) визията за правата на детето се
трансформира в целеви мерки и координирана програма, която се позовава на
три ключови елемента:
 прилагане на хартата на основните права на ЕС;
 влизане в сила на договора от Лисабон през декември 2009 г.;
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 приемане на съобщението на Европейската комисия (ЕК) „специално
място за децата във външните действия на ЕС“ и на подготвените от съвета насоки
за утвърждаването и защитата на правата на детето.
Първият важен етап е въвеждането през 2000 г. на Хартата на основните
права на ЕС (Харта на основните права на Европейския съюз, ОВ C 326, 2012). Тя
съдържа подробна правна уредба на правата на детето, включително признаване
правата на децата да получават безплатно задължително образование (чл. 14, §2),
забрана на дискриминацията, основана на възраст (чл. 21) и забрана на
експлоатацията на детския труд (чл. 32). Друг важен момент е наличието на
разпоредба относно правата на детето (чл. 24), с която са оповестени три основни
принципа в областта на правата на децата:
 правото им да изразяват свободно своето мнение в зависимост от
възрастта и зрелостта си (чл. 24, §1);
 правото им във връзка с всички действия, които ги засягат, висшият
интерес на детето да бъде от първостепенно значение (чл. 24, §2);
 правото им да поддържат редовно лични отношения и преки контакти с
двамата си родители (чл. 24, §3).
Втората важна стъпка в развитието на политиката на ЕС за правата на детето
е Договорът от Лисабон, който влезе в сила на 1.12.2009 г. Промените, внесени от
Договора от Лисабон, увеличават потенциала на ЕС да помогне за подобряване на
зачитането на правата Защитете децата, като декларирате „защита на правата на
детето“. Допълнителните разпоредби към Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС) определят компетентността за прилагане на
законодателни мерки за борба със сексуалната експлоатация и трафика на хора
(чл. 79, §2г и чл. 83, §1).
Третият важен етап е свързан с това, че Съветът на Европа (СЕ) приема
„Насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето“, а ЕК приема
своето съобщение „Специално място за децата във външните действия на ЕС“.
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Целта на приемането на тези важни документи е интегриране на правата на
децата във всички дейности на ЕС, осъществявани заедно с държави извън ЕС.
От самото си създаване Съюзът на Европа има ясна цел да защитава и
насърчава правата на човека. Основният договор на СЕ е Конвенцията за защита
на правата на човека и основните свободи, която е ратифицирана от всички
страни членки на организацията. Друг основен договор е Европейската социална
харта (ESH23, преработена през 1996 г.), която урежда защитата на социалните
права и съдържа две основни клаузи, свързани с правата на децата. Съветът на
Европа също така прие редица договори, обхващащи определени аспекти на
правата на децата. Тези договори включват: Конвенция за правния статут на
неомъжените деца, Конвенция за осиновяване на деца (ревизирана), 2008 г.,
Конвенция за лични контакти с деца, Конвенция на ООН за правата на детето;
Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална
експлоатация и сексуално насилие (Конвенцията от Ланзароте).
Всички държави – членки на ЕС и СЕ, са страни по КПД на ООН за правата на
децата, което придава важно значение на европейско равнище на Конвенцията.
Тя възлага на европейските държави общи правни задължения, като по този
начин оказва влияние върху начина, по който европейските институции ще
прилагат и развиват правата на децата.
Република България е страна и по:  Конвенция № 182 относно забраната и
незабавните действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд
на Международната организация на труда, която е ратифицирана със закон,
който е приет от 38-мо Народно събрание на 21.06.2000 г., ДВ, бр. 54 от 2000 г., и
е издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ, бр. 68 от
2001 г., в сила от 28.07.2001 г.  Факултативен протокол към Конвенцията на ООН
за правата на детето относно участието на деца във въоръжен конфликт,
ратифициран със закон, приет от 39-о НС на 31.10.2001 г., ДВ, бр. 97 от 2001 г.,
издаден от Министерство на външните работи, обн. ДВ, бр. 28 от 2002 г., в сила от
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12.02.2002 г.  Конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на
международното осиновяване, ратифицирана със закон и приет от 39-о НС на
31.01.2002 г., ДВ, бр. 16 2002 г., изд. от Министерство на правосъдието, обн. ДВ,
бр. 78 от 2002 г., в сила за Република България от 01.09.2002 г.
У нас организацията в областта на закрилата на детето се основава на
принципите, залегнали в Конституцията на Република България. В нея е записано,
че семейството, майките и децата са защитени от държавата и обществото (чл.
14): „Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетие е право и
задължение на родителите, подпомагани от държавата“ (чл. 47). В ал. 4 от чл. 47 е
посочено, че: „Децата, останали без грижата на близките си, се намират под
особената закрила на държавата и обществото“.
Основният принцип, залегнал в Конституцията ни и доразвит в Закона за
закрила на детето, е ангажиментът на държавата да гарантира основните права
на детето във всички области на обществения живот, като предвижда мерки за
закрила както в семейна среда, така и мерки за закрила извън семейна среда.
Законите, които подкрепят грижата за децата, са: Закон за социално
подпомагане, Закон за закрила на детето, Закон за предотвратяване на
дискриминацията, Закон за предотвратяване на домашното насилие, Закон за
приобщаване на хората с увреждания, Закон за противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни, Закон за противообществените прояви, Закон за
социалните услуги и предучилищното и училищното образование. За да защити
висшите интереси на децата, в Република България са приети поредица от
кодекси, закони, правилници, наредби, методики и програми, в частност
регламентиращи дейностите по осигуряване на правата на децата.
Законът за закрила на детето (ЗЗД) е приет през 2000 г., обн. ДВ, бр. 48 от
13.06.2000 г. Той поставя закрилата на детето в центъра на националната
политика и регулира закрилата на детето, правата, принципите и мерките на
държавните и общинските органи, както и тяхното взаимодействие при
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осъществяване на дейностите по закрила на детето. В него децата се разглеждат
по-скоро като „правен субект“, отколкото като „пасивен обект“ на държавата и
обществото. С приемането му в България започна изграждането на нова система
за закрила на детето, обхващаща всички области на правото, отнасящи се до
лицата под 18-годишна възраст.
След приемането на Закона за закрила на детето са приети Правилник за
прилагане на закона за закрила на детето и Устройствен правилник на
Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).
Съгласно Закона за закрила на детето председателят на ДАЗД е
оправомощен да следи за спазването на правата, регламентирани в КПД на ООН
за правата на децата и вътрешното законодателство, като в него не са посочени
съответните представители и механизма за сътрудничество при осъществяване на
държавната политика в областта на социалното подпомагане.
Друг нормативен документ, свързани със закрилата на деца в риск, е
Етичният кодекс за работещите с деца. Той представя стандартите за етично
поведение на работещите с деца в сферите на: образование, здравеопазване,
социални грижи, правосъдие, вътрешни работи и др.
Системата от органи на макроравнище включват: Министерство на труда и
социалната политика (МТСП), Министерство на вътрешните работи (МВР),
Министерство на външните работи (МВнР), Държавната агенция за закрила на
детето (ДАЗД), Агенцията за социално подпомагане (АСП), които работят
координирано и в тясно сътрудничество с Националната комисия за борба с
трафика на хора (НКБТХ), Международната организация по миграция (МОМ),
Държавната агенция по национална сигурност (ДАНС) и др.
Системата

от

органи

на

мезоравнище

са:

Дирекция

„Социално

подпомагане“ (ДСП), Отдел за закрила на детето (ОЗД), РУП на МВР, Регионално
управление на образованието (РУО), Регионална здравна инспекция (РЗИ),
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
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непълнолетни (МКБППМН), Местна комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ),
Районна прокуратура, районен съд и др.
На национално ниво, съгласно Закона за закрила на детето, са приети два
основни документа, определящи националната политика за закрила на детето.
Това са Национална стратегия за детето, която се приема от Народното събрание
по предложение на Министерския съвет, и Национална програма за закрила на
детето, която се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на
труда и социалната политика и председателя на ДАЗД. От своя страна всяка
община ежегодно приема Общинска програма за закрила на детето.
Към днешна дата всички национални стратегии, разработени от 2003 г.
насам, целят да осигурят условия за зачитане на правата на всички деца в
България с цел повишаване на тяхното благосъстояние и подкрепа на техните
семейства.
Важна стъпка за предоставяне на качествена грижа за децата в Република
България е приетата на 24.02.2010 г. от Министерски съвет Национална стратегия
„Визия за деинституционализация на децата в Република България“, както и
приетият на 24.11.2010 г. План за действие към стратегията. С реализирането на
плана за действие се разработи система от услуги в общността на територията на
цялата страна, които заменят институционалния тип грижа, в резултат на което се
закриха специализираните институции за деца.
В началото на развитието на системата за закрила на деца в риск Република
България стана страна по редица международни правни инструменти. Също така
през

изминалите

години

се

приеха

множество

различни

национални

стратегически документи, програми, стратегии, планове, механизми.
Създадените нормативни документи в областта на закрилата на децата
формират една необозрима документална рамка за дейностите, свързани със
спазването правата на децата. Недостатък на повечето от разработените
стратегически документи е липсата на конкретни механизми за финансиране на
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тяхното изпълнение. Друг недостатък е тяхното прилагане от различните органи
по закрила.
Повишаването на ефективността на системата за закрила на детето е пряко
свързано с подобряване на структурата и съдържанието на законодателството,
тъй като според Закона за нормативните актове „обществените отношения в една
и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни акта от една и съща
степен“ (чл. 10, чл. 1).
Направеният кратък анализ на по-важните нормативни документи в
областта на защитата правата на децата в Република България налага извода, че
ефективното прилагане на политиката за децата и пълноценното функциониране
на различните структури на системата на макро- и мезоравнище, като един
цялостен механизъм е необходимо задълбочено преразглеждане на цялостната
законово-нормативна рамка, свързана с политиките за деца и обединяването им
в един общ нормативен документ. Органите по закрила на макро- и мезоравнище
да се обединят, като се включи законово-нормативната регулация в един основен
нормативен акт. Ефективността на работата и резултатността при реализиране на
политиките

по

закрила

намаляват

поради

множеството

нормативни и

поднормативни актове между различните органи по закрила, които в повечето
случаи на мезоравнище не се прилагат. Това се отразява в най-голяма степен на
най-уязвимата част от българското общество – децата.
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