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КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ: 

ВРЕДА, НАНЕСЕНА НА ДЕТЕТО, В ИМЕТО НА ДЕТЕТО 

 

Едно от стратегическите дела, инициирани от Мрежа за правна помощ към НМД през 

2020 г., касае необходимостта от съдебна закрила на правото на непълнолетните на 

избор на учебно заведение, в т.ч. от едностранно налагания личен избор на 

упражняващия родителските права. Същото обаче се явява едва фрагмент от серия от 

дела, производства и преписки, инициирани от двамата родители на непълнолетния в 

продължителна война помежду им за надмощие над другия, водена „в името на детето“ 

през последните пет години.  

 

Настоящото изследване систематизира примери от практиката за част от 

производствата, на които родителите са готови в името на „победа“ и „надмощие“ над 

другия родител, в очевиден дисонанс с най-добрия интерес на детето. С това се цели да 

се онагледят множеството производства с генезис един-единствен реален конфликт 

между двама родители, и по този начин да се утвърди острата нужда от 

мултидисциплинарен подход към семейните спорове. Тъкмо чрез неговото въвеждане 

би могла да бъде избегната спиралата на множество насрещни производства, които 

имат за свой пряк резултат негативното въздействие върху детето, като същевременно 

се явяват тежест за административния апарат и правосъдната система.  

 

 

Практиката показва, че има значително количество родителски конфликти, които се 

„конвертират“ в поредица от съдебни производства и административни преписки и 

мултиплицират (поради липсата на сила на присъдено нещо) до навършване на 

пълнолетие от детето. С това взаимната враждебност между родителите се подхранва с 

години, в ущърб на детето и неговите нужди от балансирана връзка и с двамата. 

Описаното може да бъде илюстрирано чрез практически примери от споменатия казус, 

с който през 2020 г. се ангажира Мрежата за правна помощ към НМД. Общият поглед 

върху фактологическата рамка на казуса обхваща следното: 

 

Случаят касае двама съпрузи, живеещи в гр. С., които имат едно дете от своя брак. През 

октомври 2016 г. настъпва фактическа раздяла между съпрузите. Бащата се налага да 

напусне семейното жилище, в което майката остава с детето. През следващия месец 

между родителите избухва скандал пред жилището им, който се пренася и пред  

териториална структура на МВР, тъй като на бащата не е позволено да се върне в 

семейното жилище (жилището е придобито при действащ режим на СИО, но в 

нотариалния акт е упоменато само името на майката) На следващия ден майката 

завежда дело за закрила от домашно насилие. В изготвения по делото доклад на 

дирекция „Социално подпомагане“ майката твърди, че бащата по свой почин е 

напуснал семейното жилище и се е дезинтересирал от детето, а бащата, от своя страна, 

възразява срещу така отправените твърдения. Две седмици по-късно бащата, на свой 

ред, завежда дело за закрила от домашно насилие срещу майката. Паралелно на това 

инициира и бракоразводно производство, което цели да уреди както имуществените 
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им претенции един спрямо друг, така и родителските права и правото на личен 

контакт. През март 2017 г. след неколкократни срещи и трите дела са прекратени със 

споразумение между родителите, постигнато със съдействието на процесуалните им 

представители (предхождано от неколкократни срещи на родителите с въпросните 

представители). В резултат на това контактът между бащата и детето е възстановен след 

неговото преустановяване за период от около 3 (три) месеца.  

 

През май 2017 г. майката инициира ново бракоразводно дело. В резултат това бащата 

бива допуснат до детето единствено през м. юни 2017 г., последвано от  продължителна 

липса на контакт. Междувременно, бащата – научил от близък на майката, че същата се 

домогва да премести детето от училището в гр. С. в такова в гр. П., подава декларация 

до дирекцията на текущото училище, в която уточнява, че не е съгласен със смяната на 

образователното заведение. За да запише детето в училище в гр. П., майката, действаща 

еднолично, при липса на привременни мерки относно родителските права и при 

изричното писмено декларирано несъгласие от страна на бащата, регистрира настоящ 

адрес на детето в Община П. Общината регистрира детето на новия адрес на майката в 

гр. П., без волеизявление от страна на бащата или уведомление към него за така 

осъществената смяна. Впоследствие бащата обикаля всички училища в един от 

районите на гр. П., където е адресът на бабата по майчина линия, като организира 

десетки срещи с ръководство и преподаватели, в търсене на своето дете.  

 

През септември 2017 г. майката сезира Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция 

„Социално подпомагане“ (ОЗД при ДСП) в един от районите на гр. С. с искане да 

защитят правото на детето на образование и личния й несъгласуван с детето избор то 

да учи в гр. П. От ОЗД при ДСП уточняват на майката, че районният съд на гр. С. е 

компетентен да се произнесе по спора. Паралелно, майката сезира и ОЗД при ДСП в гр. 

П., които ангажират по казуса съдействието на експерт по образованието от Община П. 

в района, в който живеят. Експертът, на свой ред, въвлича в казуса Директора на 

дирекция „Организация и контрол“ при Министерство на образованието, а той - 

самият Министър. От Министерство на образованието  се изготвя становище, в което 

посочват на образователното заведение в гр. С. да действа в синхрон с най-добрия 

интерес на детето, като изявяват подкрепа за преместването му в гр. П. Двама юристи, 

ангажирани от майката, депозират лично становището на Министъра в училището на 

детето в гр. С. Учебното заведение е сменено с такова в гр. П. Следват множество срещи 

между бащата и ръководствата на двете училища, ОЗД при ДСП в гр. П. и други 

институции. По това време майката ангажира психолог, когото детето следва да 

посещава редовно. На по-късен етап е организирана среща по настояване на бащата с 

детето в присъствието на психолога по настояване на майката. След няколко месечна 

раздяла помежду им, директорът на новото училище осигурява възможност на бащата 

да види детето си за няколко минути на територията на училището, в присъствието на 

няколко преподаватели и на самия директор. По време на провелата се среща е видно, 

че връзката с бащата не е прекъсната, а напротив – детето има силен контакт и 

заострена нужда от отношения с бащата. Следва поредица от сигнали от майката до 

МВР и СРП; за обсебване на лек автомобил, придобити в режим на СИО, за издаване на 
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служебна бележка от Училището в гр. С., че се пази мястото на детето, за което е 

образувано досъдебно производство при СДВР, за отвличане на детето и др. Следва и 

сигнал до Главна дирекция „Национална полиция“, депозиран от новия партньор на 

майката, с твърдения, че подателят на сигнала е заплашван от бащата. Образувана е 

проверка при ГДНП, прекратена впоследствие.  

 

През ноември 2017 г. бащата обжалва пред кмета на Община П. издаденото от 

общината удостоверение за настоящ адрес на детето. Месец по-късно, с решение на 

кмета на общината, жалбата е уважена и промяната в настоящия адрес на детето е 

обявена за нищожна, поради липсата на волеизявление от страна на бащата. 

Междувременно в следващите седмици бащата ангажира множество институции 

(Министерски съвет, Президент, Омбудсман, МОН, АСП, ДАЗД и др. ) с казуса и 

възможностите за неговото решение. Проведена е среща със съдействието на 

Омбудсмана и участие на негов представител, на която майката отказва на социалните 

работници да присъства с детето, с което опитът за намиране на решение бива 

неуспешен. 

 

Решението на кмета е обжалвано от майката пред административен съд гр. П., който, с 

Решение от март 2018 г., отхвърля жалбата, възпроизвеждайки решаващите мотиви на 

администрацията, че промяната на регистрацията на детето може да бъде извършена 

само след съгласие, изявено и от двамата родители. АдС гр. П. застъпва позицията, че 

гражданската регистрация на малолетния в гр. П. не е нищожна, а незаконосъобразна. 

Решението на АдС гр. П. е обжалвано и от майката, и от бащата. Върховният 

административен съд (ВАС) намира обаче, че бащата няма правен интерес от 

обжалването и отменя решението на първоинстанционния съд и кмета. Интерес 

представлява аргументът на ВАС, съгласно който: „Следва да се извърши разграничение 

между изведеното от специалния закон (ЗТР) задължение за адресна регистрация и 

упражняването на правата и задълженията на родителя, уредени в Семейния кодекс (СК). 

Адресната регистрация по настоящ адрес не е предпоставка за дължимото се според чл. 126, 

ал. 1 СК съвместно живеене на родителите и ненавършилите пълнолетие деца, а отразява 

действителното място на живеене на детето, спрямо което, като негов адресат, тя има 

своите последици….. Нито в ЗГР, нито в приложимия подзаконов нормативен акт - Наредба 

No РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска 

регистрация има ограничение, установяващо, че настоящият адрес на малолетното дете 

следва да бъде променян само ако на заявлението (по образец) фигурират подписите и на 

двамата родители, удостоверяващи тяхното съгласие. Проблемите на режима и 

упражняването на родителски права не е в предмета на административното право. 

Възникналите между родителите спорове подлежат на разрешаване в предвидените в СК 

производства. По тази причина за административния орган е достатъчно единият от 

двамата законни представители на недееспособните да извърши действия по 

представителството им, което е в съответствие с правилото по чл. 129, ал. 1 СК, че всеки от 

родителите може сам да представлява малолетното си дете. След дължимата преценка по чл. 

92 ЗГР административният орган може да извърши или откаже исканата регистрация.“  С 

това на практика ВАС поставя една ясна разделителна линия между 
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административното право и семейните конфликти, отказвайки да бъде инстанция по 

същество в тях. Недоволен от това развитие и предвид противоречивата практика на 

административните съдилища в тази материя, бащата сезира Председателя на ВАС с 

искане за образуване на тълкувателно решение, което да даде единно разрешение по 

темата. Въпросът продължава да бъде нерешен обаче, макар Председателят с отговор 

към бащата да го информира за сформирана нарочна работна група, занимаваща се по 

случая. 

 

През април 2018 г. по бракоразводното дело е постановено определение за 

привременни мерки, съгласно което родителските права са предоставени в полза на 

майката и е определена месечна издръжка в полза на детето. Майката инициира 

изпълнително дело за събиране на неплатена от бащата издръжка. Бащата депозира 

при сезирания Държавен съдебен изпълнителен (ДСИ) платежни документи, 

удостоверяващи надлежно плащане на издръжка за детето, с което изпълнителното 

производство незабавно е прекратено. Майката обжалва прекратяването на 

изпълнителното производство пред второинстанционния съд, който се произнася 

окончателно в полза на бащата през 2019 г. В периода до постановяване решението на 

втората инстанция са входирани десетки сигнали и от двете страни до широк кръг 

държавни институции (МОН, Омбудсман, ДАЗД, АСП, ОЗД при ДСП и др.), с което 

театърът на семейната война отново многократно е пренасян на различни 

институционални фронтове.  

 

Бащата включително отправя искане до сезирания районен съд за изменение на 

привременните мерки, което съдът отказва да удовлетвори. Насрочено е изслушване на 

детето. Първоначално е разпоредено да се подготви детето от ОЗД при ДСП в гр. С., но 

майката входира възражение; молбата й е уважена и е разпоредено детето да бъде 

подготвено за изслушване от ОЗД при ДСП – гр. П. Междувременно, чести действия на 

майката, насочени към осуетяване възможността на бащата да се среща с детето, 

съобразно постановения от съда временен режим на лични контакти, водят до 

ескалация на конфликта. По мнение на бащата, детето желае да се среща с него колкото 

се може по-често с него, но под различен претекст от майката, това не винаги е 

възможно. Бащата се обръща към държавен съдебен изпълнител в гр. П., а в последствие 

и към двама ЧСИ в гр. П. за провеждане на принудително изпълнение на задължението 

на майката за предаване на дете. Паралелно, двамата родители подават множество 

сигнали до Районно управление при Областна дирекция на МВР – гр. П. и до Районна 

прокуратура – гр. П.  

 

На фона на това се развива и производството относно избора на образователно 

заведение, в което детето да учи. Същото през 2020 г. подава молба в районния съд с 

искане да бъде разрешен спорът с майка му относно училището, което последният ще 

посещава. Молбата му не е уважена, а производството – прекратено с Определение, 

което окръжният съд отменя по-късно като разпорежда делото да бъде върнато на 

първоинстанционния съд за разглеждане по същество. Редом с това бива заведено и 

стратегическото дело на НМД за охраняване интереса на непълнолетен да определя сам 
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учебното заведение, в което да учи. Само в един от районните съдилища изолирано 

относно избора на учебно заведение на Детето има образувани  4 производства – число, 

което само по себе си служи за индикатор на обхвата, който ненавременно разрешеният 

конфликт може да обеме.  

 

През декември 2019 г. (над 2 години след иницииране на делото за развода) районния 

съд постановява решение, което бащата обжалва пред въззивната инстанция, в което 

подробно, е установен режимът на лични контакти между бащата и детето. Бащата 

многократно се обръща към ЧСИ за провеждане принудително изпълнение на 

задължението на майката за предаване на детето в определеното време за личен 

контакт. ЧСИ налага последователно на майката глоби от по 400 лв. Впоследствие става 

ясно, че майката е променила настоящите адреси на двамата с детето с такива в село Т. 

в област на гр. П. Майката обжалва глобите на ЧСИ пред ОС – гр. П., който уважава 

жалбата й. 

 

През 2020 г. избухва спор между майката и детето в кой град и с кой родител иска да 

живее, а също и за това в кое гимназиално заведение да бъде записано детето. То отказва 

да живее с майка си във въпросното село и остава при бащата в гр. С. Входирана е нова 

молба от бащата за изменение на привременните мерки. От август 2020 г. насетне 

майката подава десетки сигнали до МВР, Прокуратура, ДАЗД, АСП, МОН, РУО гр. С. и 

РУО – гр. П. и др., с цел да осуети записването на детето в желана от него гимназия в гр. 

С. Понастоящем непълнолетното дете е записано съгласно своята воля в гимназия в гр. 

С., където живее с бащата. Резюме на стратегическото дело може да бъде намерено тук.  

 

 

Приведените по-горе примери от практиката на Мрежа за правна помощ при НМД 

обрисуват мрачната картина на една пълномащабна институционална война на двама 

родители, основна жертва на която неминуемо е тяхното дете. Подобна война между 

членове на семейни единици на десетки институционални, вкл. съдебни фронтове, зад 

която – въпреки мотивировката „в името на детето“ - прозира отчетливо амбиция за 

конфликтност заради самата конфликтност, се явява голяма тежест за 

административния апарат и правосъдната ни система. Тя влече също значителни 

разноски за страните, които иначе биха могли да бъдат инвестирани пряко в грижи за 

детето.  

 

Удачно е тук лаконично да бъде направено най-общо минимално остойностяване на 

този „институционално метастазиращ“ конфликт, през призмата строго на тежестта на 

конфликта върху българския данъкоплатец. Проследявайки казуса за периода 2016 г. – 

2021 г. може да бъде установено, че двамата родители са инициирали приблизително 

около 100 производства пред определена съдебна или несъдебна институция, като 

всяко производство е ангажирало съответната институция за минимум 5 часа. 

Приемаме и че тези 5 часа обемат работата само на индикативно двама експерти. За 

референтна ставка ползваме данните на Националния статистически институт за 

осреднената стойност на възнаграждението за един отработен час на наето по служебно 
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правоотношение лице в обществения сектор през 2019 г. 1 – а именно 12.55 лв. Така става 

ясно, че ангажирането на двама експерти от обществения сектор по 5 часа всеки, в 

рамките на 100 производства, възлиза общо на 12 550 лв. (дванадесет хиляди петстотин 

и петдесет лева). 12 550 лв. – платени от българския данъкоплатец за решаването-

нерешаване на един семеен спор между двама родители с едно дете.  

 

Изложената по-горе пролиферация на множеството насрещни производства е налице, 

тъй като у нас продължава да не действа успешно механизъм на мултидисциплинарно 

решаване на семейни спорове при съвместна работа между експерти от различни 

институции и паралелно протичащо медиационно производство с участието на всички 

членове от семейната единица в процес на решаване на нейното бъдеще. Липсва също 

механизъм, посредством който да бъде проследявана динамиката на родителски 

спорове, отнасяни многократно към съда и/ли други институции. Аналогично, не 

съществуват електронни регистри, в които да са систематизирани предприетите стъпки 

на институционална намеса (напр. привременни мерки) – с хронология, посочване на 

ангажирани експерти, оценка на ефективността на мярката, поле с препоръки на 

експерта, самостоятелна работа на експертите съвместно със семейната единица и 

поединично с всеки от нейните членове и др. – така щото да се гарантира тяхната 

проследимост и да се обезпечи дългосрочно прилагането на системен подход към 

решаването на спора.  

 

 

Неминуемо, налице е остра нужда тези нормативни, респ. институционални липси да 

бъдат попълнени с добри практични разрешения, така че оттук насетне децата, а и 

цялото гражданско общество, да спрат да понасят тежестта на родителските 

институционални войни, водени с години „в името на детето“. 

 

 

 

23 септември 2021 г. 

Мрежа за правна помощ към НМД 

                                                           

1 https://www.nsi.bg/bg/content/3986/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-

%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-

%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD-

%D1%87%D0%B0%D1%81 


