
 

 

 
СТАНОВИЩЕ 

на Национална мрежа за децата относно Национален план за възстановяване и устойчивост на 

Република България, секция „Справедлива България“ 

 

 

Национална мрежа за децата е обединение на над 140 граждански организации и 

съмишленици, 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.  Ние 

вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се 

изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата 

и с активното участие на самите деца и младежи. 

Във всички наши действия ние се ръководим от Конвенцията на ООН за правата на детето като 

водещ документ, който определя философията, ценностите и начина на работа на Мрежата за 

децата. 

Във връзка с подготовката на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България от 

Национална мреца за децата обръщаме внимание, че е необходимо в секция „Справедлива 

България“ да се добави и дълго отлаганата Реформа в областта на детското правосъдие.  

Ние сме на мнение, че реформа в областта на правосъдието, без реформа в правосъдието за 

деца, не би постигнала поставените в Плана за възстановяване и устойчивост цели – да 

способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от 

COVID-19 на Република България. 

След поемането на ангажимент за реформа в 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., ние, от Национална мрежа за децата, многократно сме заявявали, че 

детското правосъдие следва да бъде един от приоритетите в областта на политиките за деца в 

България. Национална мрежа за децата открива остра необходимост от и се застъпва за спешни 

мерки за цялостна реформа в сферата на детското правосъдие, отмяна на Закона за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и приемане на законодателство, 

гарантиращо подкрепата и защитата на правата на децата в конфликт със закона (като 

например приемане на Проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и 

налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица, по чието обсъждане и гласуване от 2018 

година насам няма напредък).  

https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2019-01/CRC_BG.PDF


 

 

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2020 г. на отчет в детските 

педагогически стаи са водени 8 899 малолетни и непълнолетни лица1 за извършени от тях 

противообществени прояви и престъпления. Намираме за притеснителен факта, че въз основа на 

данните от Инфостат общият брой на децата, водени на отчет в педагогически стаи поддържа 

сравнително постоянна бройка в диапазона около 9000 деца2.  

Обръщаме внимание, че общата бройка деца в четирите интерната по реда на Закона за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към 2020 година е 1193. 

Настанените там деца живеят при тежки условия – без адекватен достъп до здравеопазване и 

образование и подходящи за подрастващи битови условия.  

Ключово за своевременната реформа е закриването на местата за настаняване на малолетни и 

непълнолетни лица, извършили противообществени прояви, а именно социално–

педагогически интернати (СПИ) и възпитателни училища-интернати (ВУИ), и замяната им с 

алтернативни услуги за малолетни и непълнолетни в конфликт със закона, целящи осигуряване 

на ефективна защита и хуманни корективни мерки, инкорпориращи принципите и 

концепциите на възстановителното правосъдие. 

Обръщаме внимание също, че в Стратегията на европейския съюз за правата на децата (2021-

2024), една от основните тематични области е именно правото на децата на детско правосъдие. 

Поради гореизложеното, настояваме Реформата в детското правосъдие да намери своето 

място в Плана за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и социално 

възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-19, в частта „Справедлива 

България“, наред с другите необходими за постигане на целите на Плана реформи.  
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1 https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=240  
2 https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=240 
3 
https://www.ombudsman.bg/pictures/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D
0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%92%D0%A3%D0%9
8%20-%20%D0%A1%D0%9F%D0%98.pdf 

https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=240
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=240
https://www.ombudsman.bg/pictures/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%92%D0%A3%D0%98%20-%20%D0%A1%D0%9F%D0%98.pdf
https://www.ombudsman.bg/pictures/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%92%D0%A3%D0%98%20-%20%D0%A1%D0%9F%D0%98.pdf
https://www.ombudsman.bg/pictures/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%92%D0%A3%D0%98%20-%20%D0%A1%D0%9F%D0%98.pdf

