
 

 

Изх. № 155/ 24.07.2018 г.    До:  

       г-жа Цецка Цачева, 

       Министър на правосъдието 

 

       До:  

Членовете на Съвета по прилагане на 

актуализираната стратегия за 

продължаване на реформата в съдебната 

система 

 

Относно: Становище на Националната мрежа за децата по отношение на дискусиите и 

решенията взети по време на редовното заседание на Съвета по прилагане на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, 

проведено на 11 юли 2018 г. 

 

Уважаема госпожо Цачева, 

Уважаеми госпожи и господа, 

 

Приложени ви изпращам становище на Националната мрежа за децата относно дискусиите и 

решенията взети по време на редовното заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната 

стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, проведено на 11 юли 2018 г. 

 

гр. София,       С уважение, 

24.07.2018 г.       Георги Богданов, 

            

       Изпълнителен директор, 

       Национална мрежа за децата 



 

 

Становище на Националната мрежа за децата по отношение на дискусиите и решенията 

взети по време на редовното заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната 

стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, проведено на 11 юли 2018 г. 

 

Национална мрежа за децата (НМД) е обединение на близо 150 граждански организации и 

съмишленици, работещи със и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, 

защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни 

обединяват. Ние вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено 

децата, следва да се изготвят, прилагат и съблюдават, като се взема предвид принципът 

за висшия интерес на децата и с активното участие на самите деца и младежи. 

 

Общи коментари 

По точка 1 от Дневния ред: Представяне и обсъждане на проект на Отчет за 

изпълнението на целите от Актуализираната стратегия за продължаване на реформата 

в съдебната система и Пътната карта към нея за първото шестмесечие на 2018 г. 

Националната мрежа за децата се присъединява към изразената по отношение проекта на 

Отчета позиция и от други членове на Съвета (фондация „Български адвокати за правата на 

човека“, Фондация „Български институт за правни инициативи" и други) позиция, че така 

представеният за обсъждане отчет е неудовлетворителен. За нас той не съдържа важна и 

ценна информация, от която да може да се съди за напредъка или липсата на такъв по всички 

специфични цели и мерки, като една немалка част от отчетените резултати всъщност касаят 

бъдещ период. Затова и приветстваме решението на Съвета за отлагане вземането на решение 

по приемането на Отчета, както и усилията на Министерството на правосъдието той да бъде 

преработен така, че да включва изчерпателна информация, която да отразява напредъка на 

български институции по всички специфични цели и мерки.  

За да бъде отчетът удовлетворителен обаче, той следва не само да бъде „налят“ в табличен 

вид, а да бъде преработен по начин, по който да бъде показан ефектът на отчетените дейности 

по отношение на приноса им към изпълнението на всички стратегическите цели и специфични 

цели. Така например всички мерки по Специфична цел 7: Система на детското правосъдие, 

насочена към превенция, осигуряване на ефективна защита и хуманни корективни мерки в 

Отчета за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в 

съдебната система и Пътната карта към нея към 30 ноември 2017 г. са отчетени като „в процес 

на изпълнение“. В същото време в отчета за първото полугодие на 2018 г. са отчетени 

дейности, които не покриват всички тези мерки, нито се обсъжда ефектът от отчетените 

дейности по отношение на изпълнението им. 



 

 

Не на последно място считаме, че в Отчета липсват ключови показатели, по които да може да 

се направи преценка за ефективността на съдебните процедури, включващи деца в конфликт 

или в контакт със законa, включително децата-жертви на престъпления. За да може да се 

направи оценка на ефективността на цялата система, следва да бъдат въведени ключови 

показатели за наблюдение на наказателно-правната система, като се вземат предвид 

статистически данни относно: брой присъди, произнесени по дела срещу деца-извършители на 

престъпления и деца-жертви на престъпления; продължителност на досъдебните 

производства; продължителност на задържането под стража, ако е имало такова; и др. 

Практиката показва, че твърде често периодът от извършването на престъплението до 

гледането на делото и произнасянето на присъда при непълнолетните е твърде дълъг и спъва 

каквито и да е усилия, полагани в посока психо-педагогическа намеса и превенция на рецидив. 

Тази порочна практика се наблюдава и в случаи, в които става въпрос за деца-жертви на 

престъпления. Считаме, че без въвеждането на подобни конкретни индикатори за работата на 

съдебната система по отношение на децата, не бихме могли да мерим и до колко 

предприеманите мерки и дейности са ефективни или не на практика. 

Конкретни коментари 

По отношение на все пак отчетените дейности бихме искали да изразим следните бележки: 

 По отношение на дейностите по Проекта на Закон за отклоняване от наказателно 

производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица липсва каквато 

и да е информация относно действията на Министерство на правосъдието след април 

2018 г., когато се проведе последното заседание на работната група по Проектозакона. 

Разработването на Проектозакона е едно от големите постижения в областта на 

реформата в детското правосъдие. Затова категорично считаме, че в отчета следва да 

бъдат включени и конкретните предвидени действия в посока работа по Законопроекта 

и сроковете за тяхното изпълнение. 

 По отношение на отчитането на дейностите, извършени по проекта „Укрепване на 

правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на 

младежкото правосъдие” е отчетено изграждането на няколко т. нар. „Сини стаи“, 

както и предстоящи обучение на специалисти, работещи с деца. Считаме, че за да може 

отчетът на този проект реално да отразява напредъка на работата по Специфична цел 7, 

следва да бъдат включени редица индикатори, които да дадат реална представа за 

дейността на изградените помещения за щадящо изслушване и разпит на деца в 

контакт със закона. Така например следва да бъде включена статистическа информация 

относно това ползват ли се тези помещения и колко деца са разпитани/ изслушани в 

тях; проведени ли са обучения и дадени ли са насоки за работа на специалистите по 

места що се отнася до процедурите за използване на „сините стаи“.  



 

 

Също така по проекта бяха обучени специализирани съдебни състави за деца във 

Варна, Козлодуй и Пловдив. Считаме, че преработеният проект за отчет следва да 

включва и информация за дейността на тези състави и по колко дела с участие на деца 

са работили те.  

 


