
 

 

 Изх. № 201/01.11.2016 г. 
 
ДО 
Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСНОВА  
МИНИСТЪР НА ТРУДА                         
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  

                                                                                                                   
                                                                                                                  КОПИЕ ДО      
                                                                                                                  Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА 
                                                                                                                  МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО 
 
        Г-Н ЦВЕТАН ВАСЕВ 
        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

  АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО 
 ПОДПОМАГАНЕ  

 
                                                                                                                  Г-ЖА ОФЕЛИЯ КЪНЕВА   
                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА  
                                                                                                                   АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 
        
                                                                                         НА ВНИМАНИЕТО НА  
                                                                                                                   Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА 
        ОМБУДСМАН НА Р БЪЛГАРИЯ 
                                                                             
                                                                                                                      
Относно: позицията на Министерство на труда и социалната политика по отношение на 
гарантиране на достъп до услуги за подкрепа и закрила за децата в конфликт със закона, 
децата под минималната възраст за наказателна отговорност и децата със статусни нарушения 
 
 
Уважаема министър Русинова,  
 
Национална мрежа за децата, обединение от над 130 организации, работещи за и със деца и 
семейства в страната, се застъпва за реформа в системата за детско правосъдие още преди 
приемането на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето през 
2011 г. и Пътната карта за нейното изпълнение от страна на държавата през 2013 г.  
 
Създаването на система за детско правосъдие, насочена към превенция, осигуряване на 
ефективна защита и хуманни корективни мерки е заложено и в специфична цел 7 на 
стратегическа цел 5 Гаранции за върховенството на закона, защитата на правата на човека, 
достъпа да правосъдие и хуманността на правосъдието от Пътната карта за изпълнение на 
актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, приета с 
решение  на Министерски съвет № 299 от 22 април 2016 г. Освен предвидените в Пътната карта 



 

 

законодателни промени, заложените мерки и дейности в нея са свързани и с необходимостта 
от:  

- повишаване капацитета на социалните работници по отношение на работа с 
малолетните и непълнолетните, които не попадат в системата за детско правосъдие; 

- създаване на стандарти за качество на услугите при отклоняване на непълнолетни деца 
в конфликт със закона;  

- разработване на методика за изготвяне на индивидуална оценка на непълнолетния в 
наказателното производство и методика за наблюдение и контрол за спазване правата 
на непълнолетните в наказателното производство и  

- установяване на ясен механизъм за координация между всички заинтересовани страни 
с конкретен център на координация. 
Считаме, че за да бъде успешна реформата и реализирането на предвидените мерки и 
дейности, които са заложени да бъдат реализирани в партньорство с МТСП, МОН, МВР, 
МП и другите заинтересовани страни, е изключително важно да има обща концепция и 
философия за работа с деца в конфликт със закона, децата под минималната възраст за 
наказателна отговорност и децата със статусни нарушения, както и статутът на 
специализираните услуги и програми в общността за работа с тях.   
 

Необходимостта от развиване на капацитета на системите по отношение на превенция и 
подкрепа за преодоляване на противоправното поведение на децата е посочена и в дейности и 
мерки за изпълнение на оперативните цели по приоритетни области в Националната стратегия 
за детето 2008-2018 и по-специално в „Осигуряване правото на децата-правонарушители на 
справедливо и законосъобразно отношение при зачитане на тяхното достойнство.“ Нещо 
повече, Националната стратегия посочва, че основният източник на финансиране на 
дейностите в изпълнение на стратегията е държавният бюджет и общинските бюджети. Най-
големият допълнителен източник за финансиране на тези политики са Структурните фондове 
на Европейския съюз чрез съответните Оперативни програми. 

За съжаление, опитът ни от обсъжданията на редица операции, разглеждани в рамките на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, включително „Приеми ме“, свързана с 
развитието на приемната грижа, показва, че Министерството на труда и социалната политика 
не припознава децата, извършители на противоправни деяния, без значение от тяхната 
възраст, като специфична група деца, която трябва да има достъп до услуги за подкрепа и 
закрила .  
 
Аргументите, които до момента сме получавали устно, са че децата в конфликт със закона, 
децата под минималната възраст за наказателна отговорност и децата, настанени в СПИ и ВУИ, 
не са целева група на националната стратегия „Визия за деинституционализация“ и не могат да 
бъдат включени като целева група и  бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“. 
 
В тази връзка, бихме искали писмено да отправим запитване относно: 

1. Позицията на Министерството дали децата в конфликт със закона, децата под 
минималната възраст за наказателна отговорност и децата със статусни нарушения 



 

 

имат право на равен достъп до социално включване и третиране без дискриминация, 
което означава достъп до общи и специфични социални услуги.  

2. Какви са пречките децата в конфликт със закона и децата под минималната възраст 
за наказателна отговорност да бъдат включени в операциите по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“? 

 
Разбирането на организациите-членове на Мрежата е, че извършването на престъпление и 
противоправното поведение изобщо са често израз на трудното израстване на децата и това, 
че са изложени на множество рискове в ежедневието. Това означава, че децата имат нужда от 
комплексна помощ и подкрепа, която може да бъде предоставена само, ако е гарантиран 
достъпът на всички групи деца до общи и специфични услуги за подкрепа. Именно поради тази 
причина, ангажиментът на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за 
социално подпомагане са свързани със заемането на основна роля в предоставянето на 
подкрепа чрез социални услуги в общността и други подпомагащи/закрилящи мерки.  
 
От Национална мрежа за децата настояваме Министерството на труда и социалната политика 
да припознае своята важна роля в работата с тези деца и да подкрепи усилията за постигане на 
резултатите, заложени в Пътната карта за прилагане на актуализираната стратегия за 
продължаване на реформата в съдебната система: „Ефективно институционално и 
междусекторно взаимодействие при реакцията по всеки казус с деца, жертви и/или свидетели 
на престъпления или насилие, както и на децата в конфликт със закона“1 и в Националната 
стратегия за детето 2008 – 2018 г. 
 
 
 
 
  
 
 С уважение, 
 
 
 
  Георги Богданов 
  Изпълнителен директор 
  Национална мрежа за децата  
 
 
 

                                                           
1 Пътна карта за изпълнение на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната 
система, приета с решение № 299 на МС от 22 април 2016 г. http://www.mjs.bg/Files/Roadmap299.pdf  

http://www.mjs.bg/Files/Roadmap299.pdf

