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Относно: молба за връщане за повторно обсъждане в НС на ЗИД на НПК, № 753-03-14, във връзка 

с въвеждане на Директива 2012/29/ЕС в българското законодателство  

 

Уважаеми господин Президент,  

Обръщаме се към Вас във връзка със задължителното въвеждане в българското 

законодателство на изискванията на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, 

подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (Директивата). Според тези изисквания, 

крайният срок за въвеждане на Директивата е 16 ноември 2015 г. като до момента не са 

предприети необходимите стъпки на национално ниво, за да бъдат гарантирани правата на 

жертвите на престъпления в страната според европейските правила.   

През месец юни 2017 г. в Народното събрание на Република България (НС) постъпи и бе обсъден 

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 702-01-4, 

внесен от Министерски съвет, който прави опит да транспонира текстовете на Директивата. 

Според Доклад с Вх. № 753-18-3/22.06.2017 г. на Комисията по европейските въпроси и контрол 

на европейските фондове,1 предложените промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) 

имат за цел да ускорят процесуалното развитие в двете фази на наказателното производство, 

както и да спомогнат за преодоляването на нормативния недостиг на действащата правна 

                                                           
1 Д О К Л А Д, Вх. № 753-18-3/22.06.2017 г.; 
http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2595/reports/ID/6714  

http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2595/reports/ID/6714


уредба, като същевременно я съобразят с изискванията на Директива 2012/29/ЕС. Докладът 

твърди, че с цел пълното транспониране на Директивата в НПК се въвеждат нови разпоредби 

относно специфичните нужди от защита на свидетелите. Предвижда се специално основание за 

назначаване на експертиза в такива случаи, взимане на съответните мерки за избягване на 

контакт с обвиняемия при разпит, включително чрез използване на видеоконференция или 

телефонна конференция. Според анализа, това е от особено значение при специфични уязвими 

категории лица като малолетни и непълнолетни пострадали и свидетели. На 20 юли този вариант 

на ЗИД на НПК бе обсъден за втори път от Комисията по правни въпроси в НС и приет.2  

С настоящото писмо от Национална мрежа за децата бихме искали да изразим своето дълбоко 

несъгласие с начина, по който ЗИД на НПК с № 702-01-4 прави опит да транспонира Директива 

2012/29/ЕС в българското законодателство и се обръщаме с мотивирана молба към Вас за 

налагане на вето върху законопроекта.  

Конкретни коментари, касаещи децата, които са пострадали и/или свидетели 

1. Въвеждане на мултидисциплинарен и междуинституционален подход и 

индивидуална оценка  

Директива 2012/29/ЕС изисква от страните членки да въведат минимални стандарти за защита 

на жертвите на престъпления, особено на уязвимите групи, сред които са децата. Добрите 

европейски и международни практики, които станаха основа и за приемане на Европейски 

стандарти 3  за щадящо изслушване, се основават на мултидисциплинарен и 

междуинституционален подход, осигуряващи модел „всичко под един покрив”. В България този 

модел се пилотира с подкрепата на УНИЦЕФ – България през последните години, като стъпва на 

многогодишния опит на Институт по социални дейности практики и фондация Асоциация Анимус 

за закрила, приятелско към детето правосъдие и  психо-социална подкрепа на детето и неговото 

семейство.  Бихме искали да изразим притеснението си, че предложените текстове в ЗИД на НПК 

изключват мултидисциплинарния и междуинституционален подход и изцяло подменят смисъла 

на индивидуалната оценка на детето, чието пилотиране се извърши именно в България4 през 

2014-2015 г.  

Освен това, текстовете от чл. 139 и чл. 1405 ще създадат ненужно объркване, защото според чл. 

22, ал. 2 на Директива 2012/29/ЕС „за децата жертви се счита, че имат специфични нужди от 

                                                           
2 Д О К Л А Д, Вх.№ 753-03-18/24.07.2017 г. 
http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2577/reports/ID/6869  
3  Вж. проект “Promise”, насочен към стимулиране на сътрудничеството между социалните служби, 
полицията, прокуратурата, съдии, педиатри и детски/юношески психиатри, както и към създаване на едно 
приятелско място за подкрепа на деца, жертви или свидетели на насилие, с което се осигурява 44 достъп 
до правосъдие, избягва се повторното травматизиране на децата и се гарантира. възстановяването им: 
http://www.childrenatrisk.eu/promise/  
4 Вж. „Препоръки по отношение на въвеждане минимални стандарти за деца, жертви на престъпления“ по 
проект ”Чуй детето-става ли правосъдието дружелюбно към детето?” на Институт по социални дейности 
и практики: http://www.sapibg.org/bg/book/preporki-po-otnoshenie-na-vvezhdane-minimalni-standarti-za-
deca-zhertvi-na-prestpleniya  
5 ЗИД § 14. В чл. 139 се създава ал. 10: „(10) Разпит на свидетел със специфични нужди от защита се 
провежда при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително чрез 
видеоконференция или телефонна конференция, в съответствие с разпоредбите на този кодекс.“ и § 15. В 
чл. 140 ал. 5 се изменя така: „(5) Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел в страната може да се 

http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2577/reports/ID/6869
http://www.childrenatrisk.eu/promise/
http://www.sapibg.org/bg/book/preporki-po-otnoshenie-na-vvezhdane-minimalni-standarti-za-deca-zhertvi-na-prestpleniya
http://www.sapibg.org/bg/book/preporki-po-otnoshenie-na-vvezhdane-minimalni-standarti-za-deca-zhertvi-na-prestpleniya


защита поради уязвимостта им към вторично и повторно виктимизиране, сплашване и 

отмъщение“. За да се определи дали и до каква степен те биха могли да се ползват от 

специалните мерки, предвидени в членове 23 и 24, за децата жертви се прави индивидуална 

оценка съгласно предвиденото в параграф 1 от настоящия член. Следователно децата винаги са 

уязвима група жертви, които имат нужда от специфични мерки за защита, а за да се прецени от 

какви мерки имат нужда задължително се прави индивидуална оценка. Предложените промени 

не регламентират изцяло този елемент. В текущия ЗИД на НПК индивидуалната оценка е приела 

форма на експертиза (в чл. 144, ал. 3), не е уредена ясно и не е задължителна. Това означава, че 

извършването на индивидуална оценка на децата, пострадали от престъпление, ще се прави по 

преценка на съответния орган, което на свой ред поставя под въпрос прилагането на 

специфичните мерки на защита, тъй като необходимостта от тях няма да бъде анализирана и 

оценена. Освен това, правото на децата на редица други форми на подкрепа, като работа със 

специалист, ще продължава да се случва на принципа на желанието на разследващия орган, а 

не като право на детето, което може да бъде поискано от родител или законен представител, и 

което може да бъде обект на индивидуалната оценка във връзка с правото на пострадалото дете 

да бъде чуто. 

2. Избягване на контакт между пострадалия и жертвата и очната ставка като допустим 

способ на доказване, дори когато пострадалият е дете 

Текстовете на чл. 139 и на чл. 140 създават объркване като уреждат различно третиране при 

разпит на свидетел със специфична нужда от защита (чл. 139, нова ал. 10) и на малолетен и 

непълнолетен свидетел (140, ал. 5) и не транспонират мерките, предвидени по чл. 23 и 24 от 

Директивата. От години Национална мрежа за децата алармира, че по отношение на децата, 

пострадали от престъпления и/или свидетели в наказателния процес, се прилагат практики, 

които не гарантират спазването на правата им и защитата на техния най-добър интерес. Децата 

биват многократно разпитвани пред голям брой хора, непознати лица, дори в присъствието на 

обвиняемия. Разпитват се от служители, неспециализирани за работа с деца и в условия, които 

са крайно неподходящи. Всичко това причинява на децата допълнителни травми и стрес, които 

могат да бъдат избегнати, ако разпитът се провежда еднократно, от специалист, в защитена 

среда. В допълнение, въпреки многократни препоръки на специалисти от неправителствения 

сектор, очната ставка да отпадне като допустим способ на доказване по отношение на 

престъпления, в които пострадал или свидетел е дете и в противоречие с изискването за 

създаване на възможно най-много гаранции за избягване на контакта между пострадалия, 

членовете на неговото семейство и обвиняемия или подсъдимия, очната ставка остава допустим 

способ на доказване, който се използва на практика. 

Незачитане приноса и експертизата на гражданските организации, работещи с деца  

През месец май 2014 г. бе създадена междуведомствена работна група към Министерството на 

правосъдието със задача да се изготвят промени в НПК, с които да се въведат правила, които 

съответстват на международните стандарти и които целят въвеждането на Директива 

2012/29/ЕС. Национална мрежа за децата, други неправителствени организации и 

заинтересовани страни участваха активно в работната група за промени в НПК в продължение 

                                                           
извърши (вместо се извършва)  при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително 
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на две години, като дадоха своя безвъзмезден принос, който в крайна сметка беше изцяло 

пренебрегнат.6 Отделно от това, нямаше никаква реакция по нашите становища по време на 

предварителното обществено обсъждане на проекта. Като организации с опит, познания и 

реален принос за въвеждане в България на щадящо правосъдие към децата жертви на насилие 

и престъпления, както и на интегрирани услуги за тяхната подкрепа и възстановяване, 

категорично възразяваме на приемането на ЗИД на НПК и предложения за второ четене вариант. 

Недостатъците на законопроекта, произтичащи от непълно транспониране на Директивата, ще 

доведат до продължаваща липса на минимални гаранции за правата и защитата на жертвите на 

престъпления се илюстрират в таблицата, приложена към писмото. 

От Национална мрежа за децата ще бъдем благодарни, ако вземете предвид нашите коментари 

относно опита за транспониране на Директива 2012/29/ЕС и върнете ЗИД на НПК, № 753-03-14,  

за повторно обсъждане и гласуване в НС. Законопроектът беше приет на второ гласуване от НС 

на 26/07/2017.7  

Приложено към настоящото писмо ще намерите Анекс, който съдържа подробен анализ на 

законопроекта, който показва ясно кои елементи от Директивата са пропуснати да бъдат 

транспонирани с текущия законопроект. Бихме могли да предоставим на Вашето внимание и 

текстове, които гарантират реалното въвеждане на Директивата в НПК, както и да участваме в 

среща по темата.  

Потвърждаваме нашата готовност да партнираме добронамерено и отдадено за намирането на 

трайни решения в най-добрия интерес на децата и техните родители.  

 

 

С уважение,  

 

 

 

Георги Богданов 
Изпълнителен директор  
Национална мрежа за децата  
 

                                                           
6 Виж Становище на Национална мрежа за децата по проект на ЗИД на НПК, септември 2016 г.,: 
http://nmd.bg/natsionalna-mrezha-za-detsata-izrazi-stanovishte-otnosno-proekt-na-zakon-za-izmenenie-i-
dopalnenie-na-nakazatelno-protsesualen-kodeks/  
7 Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо 
гласуване: 

1. Законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс 

 

http://nmd.bg/natsionalna-mrezha-za-detsata-izrazi-stanovishte-otnosno-proekt-na-zakon-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-nakazatelno-protsesualen-kodeks/
http://nmd.bg/natsionalna-mrezha-za-detsata-izrazi-stanovishte-otnosno-proekt-na-zakon-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-nakazatelno-protsesualen-kodeks/
http://parliament.bg/bg/bills/ID/66634
http://parliament.bg/bg/bills/ID/66666


Национална мрежа за децата е обединение на 144 граждански организации, работещи с и за 

деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на 

детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. Мрежата работи в четири 

основни области – Образование, Здравеопазване, Семейство и Правосъдие. Само през 2016 г. 

организациите членове на Национална мрежа за децата са подкрепили с работата си 79 044 

деца и 36 577 семейства. 8 262 специалисти, работещи с деца и семейства в цяла България, 

са били подкрепени от организациите в НМД чрез обучения, консултации и съвместни 

дейности – това са социални работници, психолози, учители, съдии, пробационни служители, 

библиотекари, полицаи и много други. 

 

http://nmd.bg/

