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АBSTRACT 
In the Law on Child Protection are regulated the procedural rights of the child to legal 

defense and appeal in all proceedings in which his interest is affected, without the law to 

regulate the mechanism of realization of these rights, neither by itself nor by the technic of 
referral. The problems of lack of specialized justice for children, as well as the problems of the 

defense of their procedural rights, could be solved with the representatives of specialized legal 

aid at the expense of the state. The aim is to overcome the repetition of a subsequent failed 

protection of the child and to promote the prevention for the staying of the child in the family. 
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Конвенцията за правата на детето е ратифицирана за Република България с решение на 

Великото народно събрание през 1991 година. Разпоредбите на ратифициран международен 

акт със задължителна сила не са благопожелание за държавите – страни по него, а активно 

задължение на същите, да осигурят по смисъла на своето законодателство стандартите за 

закрила и грижи за детето, изисквани в чл. 3 от КПД. Целта на разпоредбата на чл. 3 от 

Конвенцията за правата на детето е да се осигури от държавите - страни по Конвенцията за 

правата на детето, и чрез тяхното вътрешно законодателство, съответните реални мерки и 

национални гаранции относно стандартите на закрилата за децата. Като  отговор на 

изискванията поставени пред държавите - страни по Конвенцията за правата на детето, Р 

България  приема за първи път законодателство от нов порядък в лицето на Закон за закрила 

на детето ДВ. бр.48 от 13, юни 2000г., който да уреди по нов начин материята за правата на 

децата и тяхното спазване, така, както това е направено в Конвенцията за правата на детето. 

В глава втора на Закона за закрила на детето, озаглавена „Права на детето“ е уредено 

изричното право на детето на участие в процедури /чл. 15 Закона за закрила на детето/, както 

и изричното му право по чл. 15, ал. 8 - на правна помощ и жалба във всички производства, 

засягащи неговите права и интереси.  

„Детето има право на правна помощ и жалба във всички производства, засягащи негови 

права или интереси“. Разпоредбата от нейното уреждане през 2003 година е подложена на 

многократни обсъждания и разисквания дотук, доколкото нейното предназначение не е 

получило необходимата практическа подкрепа и разглеждане в останалото относимо 

законодателство. До тук реалното й приложение се отнася до съдействието на дирекцията 

„Социално подпомагане“, която трябва да окаже на детето помощ по осигуряването на 

съответна правна помощ в производството по засягане на неговите права и интереси. 

Проблематиката на изследвания въпрос се появява практически, когато дирекцията не е в 

състояние фактически да организира правното съдействие на детето в производставата по 

неговата закрила, доколкото тя не е нито законодателно, нито административно натоварена с 

изпълнението и осъществяването на подобно задължение и липсва санкционна политика при 

неглижиране или обективна невъзможност от страна на последната да се справи с 

изпълнението на това свое правомощие. 
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Нейните функции по реализиране на правото на осигуряване на правна помощна 

детето, са съдействащи поради факта, че именно специалното законодателство на закрилата в 

Закона за закрила на детето, не уточнява как се изразява декларираното от закона 

осигуряване на тази правна помощ от страна на дирекцията и посредством какви механизми 

тя се реализира във всяко производство, в което за засегнати конкретните детски права и 

интереси. Ред за изпълнението на това правомощие липсва и в самия Правилник за 

прилагане на Закона за закрила на детето, което го  прави напрактика неприложимо и само 

декларативно заложено в Закона за закрила на детето. 

В самия Закон за закрила на детето не  става ясно дали детето може само да подава 

жалби по общия ред и на каква възраст то може да осъществи своето самостоятелно 

субективно право на жалба, независмо че правата на детето са изрично уредени и съгласно 

законодателните анагажименти поети от държавата ни към задължителните предписания на 

Конвенцията за правата на детето, както и са основни неотменими права на всеки гражданин 

на РБългария, като конституционно регламентирани от членовете на  чл. 45 /право на жалба/ 

и чл. 56 /право на защита и защитник/ от Конституцията на България. Очевидно е, че за 

реализирането на правото на всяко дете по чл. 15, ал. 8 от Закона за закрила на детето, следва 

да се подходи  с изрична правна уредба, уреждаща условията по предостовянето и 

осъществяването на специализираната правна помощ за деца за и във всички случаи на 

производства, засягащи интересите на децата и техните права, а не само  при противоречие 

на интересите между недееспособен и неговия представител. За последния случай е 

предвидено назначаването на представител ad hoc по смисъла на общите процедурни 

правила на Гражданския процесуален кодекс, за сметка на държавата и при действието на 

установения ред за това, регламентиран от Закона за правната помощ. Липсва обаче 

препращане на Закона за закрила на детето към осигуряването на правна помощ за детето 

във всички останали производства с деца, било то към материята на този или друг 

субсидиарно приложим акт на правото, който да дава отговор на въпроса как се реализира 

основното право на детето по чл. 15, ал. 8 ЗЗакрД и при какви основания за това. 

През годините бяха направени множество разисквания относно изричната уредба на 

тази материя и съответни предложения тя да бъде изрично уредена от Закона за правната 

помощ или уреждането на въпроса да стане напълно в една специализирана материя относно 

закон за детското правосъдие, в което да бъдат засегнати  и въпросите по осъществяването на 

представителството на детето не само ad hoc, но и в случаите когато самото дете желае на 

упражни правото си на собствен избор и само избере процесуален представител, като израз 

на неговото право и свобода само да изразява своето мнение. Това право на детето и така, 

както същото е прокламирано и в задължителния за страната ни международен акт, чл. 13 от 

Конвенцията за правата на детето, включва свободата то да търси, получава и предава 

информация и идеи от всякакъв вид независимо от границите в устна, писмена, печатна 

форма или под формата на изкуство, или чрез каквито и да са други информационни 

средства по избор на детето.  

Очевидно е, че до този момент в страната ни няма изрична уредба, която да защити  

това основно право на детето, доколкото то е израз и на конституционна уредба и е предмет 

на уредба и от ЕКЗЧП. Комитета на министрите към страните - членки на Конвенцията по 

правата на детето дава непрекъснато препоръки относно подобряването на националните 

средства за защита, подчертавайки, че в съответствие с член 13 на ЕКЗПЧ, страните - членки 

се задължават да направят така, че всеки индивид, който има мотивирана жалба срещу 

нарушаване на неговите права и свободи, гарантирани от Конвенцията, да разполага с 

ефикасни средства за защита пред националните власти.  

 Изрична уредба се налага, тъй като често пъти, детето може да се довери изцяло само 

на един личен свой довереник и то пряко избран от него, а не наложен му от институция по 

закрилата, която има известни финансови и кадрови проблеми, признати за цялата ни 
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държава. Това са и стоящите пред нашето законодателство насоки на Комитета на 

министрите на Съвета на Европа за правосъдие, почиващо на определени демократични и 

хуманни принципи, реално съобразени с интересите на детето. Децата следва да имат реални, 

а не на книга процесуални права в производствата относно техните права и интереси. Те 

трябва да могат да избират и да бъдат подпомагани от лица по техен избор с цел по - добро 

качество на тяхната защита в различните производства, изразяване на независими възгледи и 

защита на интереси им във всяко производство, което ги засяга. В полза на необходимостта 

от изричната уредба на детското процесуално представителство са няколко пунктуални 

момента. 

На първо място проблемът, в случаите, в които мярката за закрила се постановява по 

съдебен ред и детето се извежда от неговото семейство, е чисто процесуален. С оглед и на 

възприетата съдебна практика, докладът на дирекция „Социално подпомагане“ е 

доказателствено средство и следва да се предвиди на общо основание и процесуална 

възможност за проверка на неговата годност и надежност като такова, каквато е налице за 

всички останали доказателства в гражданския процес. При настоящия начин на възприемане 

на доклада на дирекцията и механичното му зачитане от органа на съдебното постановяване - 

съдът, интересът на детето и доколко той е защитен от това доказателствено средство, оставя 

една хипотетична представа за валидното изпълнение на съдопроизводствените правила в 

тези производства относно този проблем. Доколкото съдът не е пряко наблюдаващия орган 

по закрилата и няма друга, освен арбитърска функция в процеса по отношение на 

състезателността на доказателствата в него, той не би могъл да оспори това доказателствено 

средство, както и да преведе в изпълнение събирането на необходимите за доказване на 

неговата годност доказателствени средства. 

Такъв законодателен подход до момента нито е прецизиран, нито е предмет на уредба 

от действащото законодателство, а това е едно несъвършенство на процедурата, което би 

дало отражение върху основни принципи и цели на закрилата. Правото на процесуална 

защита на детето и неговото изрично уреждане би довело не само до подобряване на 

качеството на десткото правосъдие, но би съдействало и превантивно по отношение на 

прецизността по изготвянето на доклада по чл. 15 Закона за закрила на детето и неговата 

надежност. Този преввантивен момент  с цел намаляване на съдебната намеса при закрилата 

е фундаментен и не бива да бъде подценяван. 

Адекватен опонент относно обективността на доклада, би могъл да бъде само съответен 

представител за детето на специализираната правна помощ, който да окаже необходимото 

съдействие и правна помощ при проверката на това доказателство. 

На следващо място липсата на процесуалната уредба относно редът за 

представителството на детето от страна на специализираната правна помощ, има директно и 

индиректно отражение по нарушаването на други принципи на закрилата и основни права на 

детето. 

Принцип и превенция на закона е правото на детето да бъде отгледано в семейна среда, 

когато такава съществува или може да бъде обособена. Този принцип е известен още в някои 

законодателства като „принцип на целостта на семейството“. Ролята на правния 

представител в производствата по детската закрила е свързан с широка платформа на 

дискусия  за  ролята и точната цел на защитата на адвокатското представителство в тези 

производства. От една страна е интересът на детето, който е върховен за закона, а и 

определящ за решаващия орган, а от друга страна е принципът на целостта на семейството 

или принципа на превенцията в закрилата – детето да продължи да бъде отглеждано в своето 

родно семейство в тесен или разширен състав. В този смисъл адвокатите трябва да бъдат 

обучени особено широко в областта на случаите, когато независимо от извеждането на 

детето от семейството и настаняването му извън него, закрилата се е провалила и детето не 

може да бъде отново интегрирано в своята семейна среда или алтернативната такава. Те 
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трябва да бъдат обучени в правно техническите средства на избягването на провалената 

реинтеграция и изгубването на възможността детето да бъде отглеждано и възпитавано от 

семейството си. Само в този случай, една специализирана правна подкрепа би наистина била 

превенция и съдействала за намаляване на съдебната намеса в закрилата, както и в случаите, 

когато се касае до превенция в поведението на самите служби за закрила и поставените по 

този начин чрез участието на специализраната правна помощ за всеки конкретен случай, на 

по - високи изисквания пред тях. 

Следователно, ролята на специализираната правна помощ на детето в производствата 

на закрилата, не само че спешно налага да бъде уредена изрично специализираната 

адвокатска намеса в тях, доколкото това е гаранция за едно поведение по действително 

спазване правата на децата, както те са уредени в Конвенцията за правата на детето, но и 

заради това, защото адвокатската намеса е  винаги коректив на качественото правосъдие и 

прозрачност на производствата проведени и в самите служби, доколкото адвокатът е 

ангажиран да вземе непосредствено участие и представителство в тях. От друга страна като 

представител на интересите на детето, адвокатът би претендирал директно позоваване на 

съдебния акт за закрилата на задължителните разпоредби на Конвенцията за правата на 

детето, което касае действителното провеждане на правосъдието при нейните задължителни 

стандарти, което няма как да бъде процесуално реализирано право на детето към настоящия 

момент. 

Повишеното значение на ролята на адвоката в производствата по закрила идва и от 

факта, че в момента съдът е арбитър на състезателните доказателства в процеса, в т.ч. и 

доклада на дирекцията „Социално подпомагане“ по чл. 15, ал. 6 от Закона за закрила на 

детето и не представлява интересите на детето по начина, по който съдът беше ангажиран 

някога с изследването на обективната истина и активното му участие в процеса на събиране 

на доказателства и тяхното изследване в гражданския процес. 

От една страна, докладът на дирекция „Социално подпомганае“ в производствата по 

закрилата е статичен и минава време от неговото написване и делегиране в съда до самото 

производство по постановяване на закрилата, а от друга страна, съдът няма коректив чрез 

който да проведе производството по оспорването му и сравняването му с други 

доказателства по делото. Това би могъл да направи представителят на специализираната 

правна помощ за всички производства, свързани със засягане на детските права и интереси. 

Всички тези изводи, както и необходимостта от специалната подготовка, която трябва 

да има адвоката в областта на дестското правосъдие, участието и подготовката  му от самото 

начало на производство на настъпилия „риск за детето“ до постановяването на съответните 

мярка/и на закрила, както и  необходимостта от специалните му познания за случаите, когато 

закрилата се е провалила, са една гаранция, че правата на детето ще бъдат реално спазени 

при зачитане на основната превенция в областта на закрилата - задържане на детето в 

неговото родно семейство, когато такова е налице или може да бъде обособено. 

Един важен момент следва да бъде допълнен тук - принципът на превенцията и 

задържане на детето в родното му семейство е спазен и в случаите, когато закрилата е 

правилно проведена, мярката е била адекватно избрана и процесът на реинтеграция на детето 

в семейството е бил възможен и правилно осъществен. Съдът е органът, който разрешава 

случая, но ролята му е статична и на база на събраните по спора доказателства. Като такъв 

обаче той не може да даде автоматичен отговор в производството по закрилата и 

прилагането на реинтеграционните мерки при връщане на детето в неговото семейство. 

Ролята на адвоката в това крайно по осъществяването на превенцията производство е 

действително огромна и той следва да подпомогне съдът във вземането на правилното 

решение за реинтегрирането на детето или заменянето на мярката му по закрила, докато трае 

процеса на правилната реинтеграция и работа със семейството. Такъв един пример би могло 

да бъде реинтегрирането на детето и осъществяването на грижите по отглеждането и 
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възпитанието му съвместно с лице по закрилата и до отпадане на основания за този вид 

подкрепа и продължаване самостоятелно от родителите на процеса по отглеждане и 

възпитание на детето. Рискът от бърза и автоматична реинтеграция би могъл да бъде дори по 

- голям отколкото от задържане на детето за по - голям период извън неподготвеното за 

реинтеграция родно семейство. 

Изводът, който се налага е, че изричното уреждане на правомощията на 

специализираната правна помощ по изричен начин за всички производства, които засягат 

правата  и интересите на детето, което да може и самостоятелно да избира своя довереник, е 

нещо необходимо и спешно, защото тази закрила е водеща след себе си разрешението на 

редица проблемни аспекти в областта на закрилата, така и в съществяването на основната 

цел на същата, за която в крайна сметка тя е ангажирана от държавата и заплатена от 

данъкоплатеца. 


