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STRENGTHEN
Увеличаване на капацитета на социални работници,  

специалисти в сферата на образованието и полицията с цел 
укрепване на системата за закрила на детето в България

Обучителен модул 1:
КЛЮЧОВИ ПРИНЦИПИ И ОРГАНИ  

НА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В БЪЛГАРИЯ



Проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета  
на професионалисти от сферата на социалните услуги, образованието и полицията“ се изпълнява  

с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.

ЗАКРИЛА НА  
ДЕТЕТО В БЪЛГАРИЯ

ПРИНЦИПИ И ОРГАНИ 
НА ЗАКРИЛА
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ПРИНЦИПИ В ЗАКОНА  
ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
•	зачитане и уважение на личността на детето; 

•	отглеждане	на	детето	в	семейна	среда;

•	осигуряване най-добрия интерес на детето;

•	 специална	закрила	на	дете	в	риск;

•	насърчаване	на	доброволното	участие	в	дейностите	по	закрилата	на	детето;

•	незабавност на действията по закрила на детето;

•	 временен	характер	на	ограничителните	мерки;

•	 грижа	в	съответствие	с	потребностите	на	детето;

•	насърчаване на отговорното родителство и подкрепа на семейството;

•	превантивни	мерки	за	сигурност	и	закрила	на	детето;

•	 контрол	по	ефективността	на	предприетите	мерки.



STRENGTHEN  МОДУЛ 1 КЛЮЧОВИ ПРИНЦИПИ И ОРГАНИ НА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В БЪЛГАРИЯ  2

 ЗАКОНЪТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
•	Задължение за съдействие — всеки гражданин 
(в	лично	и	професионално	качество,	дори	и	ако	то	
е	обвързано	с	професионална	тайна),	който	е	сви-
детел,	че	дете	се	нуждае	от	закрила	е длъжен не-
забавно	 да	 уведоми	 дирекция	 “Социално	 подпо-
магане”,	Държавната	агенция	за	закрила	на	детето	
или	Министерството	на	вътрешните	работи	(Чл.	7)	
. 

•	Родителите	 (настойниците,	 попечитлите)	 имат	
право	да	искат	и	да	получат	съдействие	от	орга-
ните	по	закрила,	имат	право	на	информация,	кон-
султация	и	са	длъжни са да изпълняват мерките 
по	закрила,	да	неоставят	деца	до	12	г.	без	надзор;	
да	не	допускат	деца	в	определен	тип	рекламни	и	
предавания	(чл.	8)	

•	Лице,	което	не уведоми	дирекция	“Социално	под-
помагане”,	 Държавната	 агенция	 за	 закрила	 на	 де-
тето или МВР за нуждата от закрила на дете, се 
наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. за първо на-
рушение,	а	при	повторно	нарушение	—	с	глоба	от	
2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко адми-
нистративно	наказание	по	специален	закон	или	де-
янието	не	съставлява	престъпление.	Чл.	45,	(11)

	•	При	нарушаване на специалната закрила — 2000 
до	4000	лв.,	ако	не	подлежи	на	по-тежко	админи-
стративно	наказание	по	специален	закон	или	дея-
нието	не	съставлява	престъпление.	(чл.	45)

	•	Родители,	настойници	и	попечители	подлежат	на	
санкции	при	нарушаване	на	чл.	8,	ал.	3,	4	и	7	

 

не оставят - разделно
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ОРГАНИ ПО ЗАКРИЛА – 10!
Закрила	на	дете	се	осъществява	чрез:

•	Председателя	на	Държавната	агенция	за	закрила	на	детето 
	и	администрацията,	която	го	подпомага	при	осъществяване	 
на неговите правомощия

•	 	Дирекции “Социално подпомагане»

•	 	Министъра	на	труда	и	социалната	политика

•	 	Министъра на вътрешните работи

•	 	Министъра	на	образованието	и	науката

•	 	Министъра	на	правосъдието,	

•	 	Министъра	на	външните	работи	

•	 	Министъра	на	културата,	

•	 	Министъра	на	здравеопазването	

•	 	Кметовете	на	общини.
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ДЕТЕ	В	РИСК?
Дете	в	риск	е	всяко	дете:

•	чиито	 родители	 са	 починали,	 неизвест-
ни,	 лишени	 от	 родителски	 права	 или	 чии-
то	 родителски	 права	 са	 ограничени,	 или	 
детето	е	останало	без	тяхната	грижа;

•	което	 е	 жертва	 на	 злоупотреба,	 насилие,	 
експлоатация	или	всякакво	друго	нехуманно	
или	 унизително	отношение	или	наказание	 в	
или	извън	семейството	му;

•	за	което	съществува	опасност	от	увреждане	 
на	 неговото	 физическо,	 психическо,	 нравст-
вено,	интелектуално	и	социално	развитие;

•	за	 което	 съществува	 риск	 от	 отпадане	 от	 
училище	или	което	е	отпаднало	от	училище.
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ДИРЕКЦИИ	“СОЦИАЛНО	ПОДПОМАГАНЕ”	 
КЪМ	АГЕНЦИЯ	ЗА	СОЦИАЛНО	
ПОДПОМАГАНЕ
•	147	Дирeкции	„Социално	подпомагане“	в	България

•	Отдели	за	„Закрила	на	детето“	към	всяка	Дирекция	
„Социално	подпомагане“

•	Отделът	 за	 „Закрила	 на	 детето“	 предпри-
ема мярка за закрила на дете на место  
ниво при постъпване на сигнал или самосезиране

•	Мерките	за	закрила	на	детето	са	регламентирани	в	
Закона	за	закрила	на	детето	и	се	изразяват	в:
—	съдействие,	 подпомагане	 и	 услуги	 в	 семейна	

среда;
—	настаняване	в	семейство	на	роднини	или	близ-

ки	 (крайна	мярка,	когато	другите	са	изчерпани	 
или	 съществува	 риск	 за	 живота	 и	 здравето	 на	
детето);

—	осиновяване;
—	настаняване	в	приемно	семейство;

—	предоставяне	на	социални	и	интегрирани	здрав-
но-социални	услуги	за	резидентна	грижа;

—	полицейска	закрила;
—	специализирана	закрила	на	обществени	места;
— информиране за правата и задълженията на де-

цата	и	родителите;
—	осигуряване	 на	 превантивни	 мерки	 за	 сигур-

ност	и	защита	на	детето;
—	осигуряване	на	правна	помощ	от	държавата;
—	специални	грижи	за	децата	с	увреждания;
— вземане на временни мерки за закрила на дете 

в	случаите	и	при	условията	на чл.	12	от	Конвен-
цията	за	компетентността,	приложимото	право,	
признаването,	 изпълнението	 и	 сътрудничест-
вото във връзка с родителската отговорност и 
мерките	за	закрила	на	децата,	съставена	в	Хага	
на 19 октомври 1996 г. 
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Министърът	на	образованието:

•	осигурява	 безопасността	 на	 децата	 в	 държав-
ните	 училища	 и	 детски	 градини	 в	 системата	 
на	 предучилищното	 и	 училищното	 образова-
ние;	

•	чрез	 РУО	 осигурява	 взаимодействие	 с	 отде-
лите по «Закрила на детето» и интегрираните  
здравно-социални	 услуги	 за	 резидентна	 гри-
жа,	 с	 цел	 установяване	 на	 образователните	 
потребности	 на	 всяко	 дете	 и	 осигуряване	 на	
подходящо	обучение;	

•	осъществява	дейности	по	превенция	на	отпада-
не	на	деца	от	образователната	система.
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ЗАКОН	ЗА	УЧИЛИЩНО	И	
ПРЕДУЧИЛИЩНО	ОБРАЗОВАНИЕ
•	Педагогическите	специалисти	осъществяват	обучение	и	възпитание	на	 
децата	и	учениците	в	съответствие	с	държавните	образователни	стандарти

•	Опазват	живота	и	здравето	на	децата	и	учениците	по	време	на	 
образователния	процес

•	Зачитат	правата	и	достойнството	на	децата,	учениците	и	другите	участници	 
в	предучилищното	и	училищното	образование,	сътрудничат	и	партнират	 
с	всички	заинтересовани	страни

•	Механизъм	за	превенция	на	тормоза	и	насилието	в	институциите	на	 
предучилищното	и	училищно	образование	–	от	2013	г.,	обновен	2017	г.	

Линк към закона: https://www.mon.bg/bg/57 
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Министърът	на	вътрешните	работи:

•	осъществява	предоставянето	на	полицейска	закрила	на	дете	
чрез	специализираните	органи	на	МВР;

•	 участва	в	осъществяването	и	контрола	на	специализираната	
закрила	на	деца	на	обществени	места	и	преминаването	на	 
непълнолетни	през	границата	ни.
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НАРЕДБА	ЗА	УСЛОВИЯТА	И	РЕДА	ЗА	ПРЕДОСТАВЯНЕ	НА	

ПОЛИЦЕЙСКА	ЗАКРИЛА	НА	ДЕТЕТО
•	Полицейската	 закрила	 на	 детето	 е	 денонощна	

спешна мярка,	предоставена	на	дете	от	полицей-
ските	органи	(РПУ)	в	Столична	дирекция	„Полиция“	
(СДП)	 и	 областните	 дирекции	 „Полиция“	 (ОДП).	 
(Чл.	2.)	

•	Полицейска	закрила	се	предоставя,	когато:	дете-
то е обект на престъпление;	 има	непосредстве-
на опасност за живота	или	здравето,	или	да	бъде	
въвлечено	в	извършването	на	престъпление;	де-
тето е изгубено	 или	 е	 в	 безпомощно	 състояние,	
или	без	надзор.	(Чл.	3.)	

•	Полицейската	 закрила	 се осъществява	 чрез	 от-
страняване	 на	 детето	 от	 средата	 или	 субектите,	
оказващи	 вредно	 въздействие;	 установяват	 на	
обстоятелствата;	 предприемат	 се	 мерки	 заедно	
със	социалните	работници	в	дирекциите	„Социал-
но	подпомагане“	(ДСП)

•	Полицейската	 закрила	 се предоставя по искане 
на	самото	дете,	родител/настойник,	социален	ра-
ботник	от	ДСП,	представител	на	общинската	адми-
нистрация	или	член	на	местната	комисия	за	борба	
срещу	противообществените	прояви	на	малолет-
ните	и	непълнолетните;	полицейски	орган;	проку-
ратурата	или	съда.	(Чл.	5.)

•	Дете	с	полицейска	закрила,	се	настанява незабав-
но в Дом за временно настаняване на малолетни 
и непълнолетни (ДВНМН) към МВР съгласно из-
искванията	на	Закона	за	борба	срещу	противооб-
ществените прояви на малолетните и непълнолет-
ните	 (ЗБППМН)	и	Правилника	за	организацията	и	
дейността	на	ДВНМН	(Чл.	8.)	
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ЗАКОНА	ЗА	БОРБА	СРЕЩУ	
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ	 
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ  
И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
•	 Законът	 урежда	 дейността	 по	 предотвратяването	 и	 борбата	 срещу	 противооб-
ществените	прояви	на	малолетните	и	непълнолетните	и	по	осигуряването	на	нор-
малното развитие и възпитание на извършителите им.

•	 За	осъществяване	на	тази	дейност	се	създават	комисии	за	борба	срещу	противооб-
ществените	прояви	на	малолетните	и	непълнолетните,	детски	педагогически	стаи;	
домове	за	временно	настаняване	на	малолетни	и	непълнолетни;
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КОМИСИИ	ЗА	БОРБА	СРЕЩУ	
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ	ПРОЯВИ	НА	
МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
•	Централната комисия за борба срещу противо-

обществените прояви на малолетни и непълно-
летни ЦКБППМН разработва	програми	за	работа	
с малолетни и непълнолетни за предотвратяване 
и противодействие на извършването на противо-
обществени	 прояви	 или	 престъпления	 и	 приоб-
щаване към дейности, които спомагат за нормал-
ното	им	развитие	и	възпитание;

•	ЦКБППМН ръководи и контролира дейността на 
298 Местните комисии за борба с противооб-
ществените прояви	(МКБППМН)	—	в	почти	всяка	
община

•	Местните комисии съвместно с детските педа-
гогически стаи и органите на образованието 
организират	и	координират	социално-превантив-
ната	дейност	на	територията	на	общината,	издир-
ват	и	установяват	съвместно	с	инспекторите	при	
детските	педагогически	стаи	и	дирекциите	“Соци-
ално подпомагане” малолетните и непълнолетни-
те,	които	се	нуждаят	от	помощ,	и	вземат	мерки	за	
тяхната	социална	защита	и	развитие;
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ПРАВИЛНИК ЗА  

ДЕТСКИТЕ	ПЕДАГОГИЧЕСКИ	СТАИ
•	Детските педагогически стаи	 (ДПС)	участват	ак-

тивно в превенцията на престъпността и про-
тивообществените	 прояви	 от	 деца,	 работят	 за	
защита	на	правата,	живота,	здравето	на	децата	и	
подпомагат	разкриване,	изучаване	и	отстранява-
не на факторите за извършване на престъпления 
от	деца	или	срещу	деца.

•	ДПС	се откриват	към	общините	и	районните	кмет-
ства	(чл.	2)

•	Дейността	на	детските	педагогически	стаи	се	ръ-
ководи	 и	 контролира	 от	Националната	 полиция.	
(чл.	5)

•	Инспекторите	ДПС	издирват	и	установяват	мало-
летни	и	непълнолетни	лица,	извършители	на	про-
тивообществени	прояви	и	престъпления,	както	и	
деца,	обект	на	престъпно	посегателство;	предос-
тавят на социалния работник	информация	за	ма-
лолетните и непълнолетните, извършили проти-
воправни	деяния,	и	техните	семейства.

•	Осъществяват	полицейска закрила и подпомагат 
издирването	на	деца.

•	Участват	в	училищните	съвети

•	Участват	в	реализирането на съвместни програ-
ми с държавните органи, неправителствени наши 
и	международни	организации	по	превенцията	на	
престъпността
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Министърът на труда и социалната политика 
ръководи, координира и контролира осъществя-
ването	 на	 социалната	 политика	 на	 държавата	 за	
подкрепа	на	семействата	и	децата,	социалните	ус-
луги,	 националното	 осиновяване	 и	 отговорното	
родителство,	както	и	разработването	на	политики	
и развиване на законодателството. Подпомага и 
насърчава	сътрудничеството	с	гражданските	орга-
низации	в	процеса	на	формулиране,	изпълнение	и	
мониторинг на политиката по закрила на детето.

Кметовете на общини	осигуряват	прилагането	на	
държавната	 политика	 за	 закрила	 на	 детето	 в	 об-
щината и координират дейностите по закрила на 
детето	на	местно	ниво;	 осигуряват	безопасността	
на	децата	в	общинските	училища,	детски	градини	
и	в	центровете	за	подкрепа	за	личностно	развитие;	
подпомагат	и	насърчават	сътрудничеството	с	граж-
данските	организации.	



НАЦИОНАЛНА  
ТЕЛЕФОННА  

ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111
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ЗА ЛИНИЯТА
•	Хармонизиран	общоевропейски	номер	116	111	

•	Открита	в	България	през	ноември	2009	г.

•	Денонощен

•	Безплатен	

•	За	деца,	родители,	загрижени	възрастни	и	 
образователни	професионалисти
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ОСНОВНИ	ЦЕЛИ	
Да	осигури:	

•	Консултиране	и	емоционална	подкрепа

•	Информация

•	Насочване

•	Бърз	вход	към	системата	за	закрила	на	детето	— 

Дирекция	„Социално	подпомагане“	— отдел  
„Закрила	на	детето“,	МВР	или	Спешна	медицинска	
помощ за действия по компетентност
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ЗАЩО	ДЕЦАТА	ТЪРСЯТ	
ПОМОЩ	НА	ЛИНИЯТА?
•	Повъпроси,	които	имат	отношение	към	 
връстници	и	семейството.

•	Търсят	информация	за	правата	си,	кой	може	 
да ги подкрепи и къде. 

•	 Здраве	и	интимни	въпроси

•	Проблеми	в	училище,	вкл.	училищен	тормоз

•	Сигнализират	за	насилие	

По въпроси - разделно
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ЗАЩО	ВЪЗРАСТНИ	СЕ	
СВЪРЗВАТ	НА	ЛИНИЯТА?
•	За	да	сигнализират	за	дете	в	риск.

•	Във	връзка	със	семейни	проблеми,	развод,	раздяла,	
родителски права.

•	 Търсят	информация	към	кого	да	се	обърнат	при	конкретна	
ситуация	с	дете	в	риск	и	какви	са	налични	услуги	в	общността.

•	Възрастните	(близки	и	загрижени	граждани)	—	най-честно	
подават сигнали.
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ОБАЖДАНИЯ,	
КОНСУЛТАЦИИ,	
НАСОЧВАНИЯ
•		От	май	2020	г.	до	момента	са	приети	47	426	повиквания	 

(към 22.02.2021 г.)

•	 	Проведени	са	над	18	528	консултации	

•	 	Подадени	са	над	1	011	сигнала	за	деца	в	риск

•	 	Ежемесечно	се	осъществяват	над	100	насочвания	— към

•	 	Дирекция	“Социално	подпомагане“,	Отдел	“Закрила	на	детето“,	 
полиция,	различни	услуги	в	общността.	

•	 	 Най-чести	 рискове:	 насилие	 над	 деца,	 преди	 всичко	 физическо	 
и	психическо	 в	 семейството;	 неглижиране	и	изоставяне	на	 дете;	
отпадане	от	образователната	система;	деца,	свидетели	на	домаш-
но	насилие;	деца	в	родителски	конфликт,	просия	(София,	Бургас).	

502 сигнала от майки

676	сигнала	от	бащи	

16	сигнала	от	училище

Общо деца — 195

82	момичета	

53	момчета
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ВИДОВЕ	НАСИЛИЕ
Физическо насилие	 е	 всяко	 физическо	 посега-
телство,	 което	 причинява	 болка	 или	 предизвиква	
страх	у	детето.

Психическо насилие	са	всички	действия,	които	мо-
гат	да	имат	вредно	въздействие	върху	психичното	
здраве и развитие на детето — подигравателно от-
ношение,	 заплахи,	 подценяване,	 дискриминация,	
отхвърляне	и	др.

Сексуално насилие	 е	въвличането	на	дете	в	сек-
суални	действия,	 които	 то	не	разбира	напълно	и	
за	които	няма	капацитет	да	даде	съгласието	си	да	
участва	поради	когнитивната	си	незрялост	и	мла-
да възраст.

Тормозът	е	специфичен	вид	насилие	сред	децата	и	
е	сред	най-неуловимите	форми	на	агресивно	пове-
дение и насилие. Но не всеки акт на насилие е тор-
моз.	Тормозът	между	връстници	e	групов	феномен,	
от повтарящи се във времето негативни действия, 
извършва	се	в	присъствието	на	други	връстници	и	
в отсъствието на възрастни. 

Онлайн тормоз/кибертормозът се осъществяват 
в	дигитална	среда.	Включват	създаване	и	разпрос-
транение	 на	 обидни,	 заплашителни	 и	 подиграва-
телни	снимки	и	текстови	съобщения,	които	уронват	
достойнството	на	детето	или	го	унижават.
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ГРУПОВА	РАБОТА	–	РАННО	
РАЗПОЗНАВАНЕ	НА	ДЕТЕ	В	РИСК
15-годишен наръгва тийнейджър с 30 см. 
ловджийски нож
На 26 юли 15-годишно момче намушка с нож 16-го-
дишен младеж на междуетажна площадка на жили-
щен блок в столичния квартал „Надежда 3“, предаде 
репортер на Novini.bg

Деянието е извършено с ловджийски нож около 30 
см дълъг с острие около 18 см, Извършителят го е 
потърсил специално в дома си, взел го и е тръгнал 
с ясното съзнание къде отива и какво ще извърши, 
заяви прокурор Русинова.

Тя уточни, че между момчетата е имало кон-
фликт, предхождащ случилото се, преди около ме-
сец, по време на учебната година. Във въпросния 
ден извършителят се е обадил на пострадалия 
с искане да си устроят бой. Пострадалият е от-
казал. Обвиняемият е отишъл на адрес, където 

са били пострадалият и брат му и се е разиграло 
тежкото криминално престъпление. Обвиняеми-
ят се е нахвърлил и е намушкал пострадалия в ко-
рема, младежът има наранявания и във врата, по-
сочи градският прокурор на София.

По думите на директора на СДВР Ивайло Иванов 
клиповете с обидно съдържание, станали повод за 
кървавата драма, не са били насочени конкретно 
към извършителя. Ученическа работа, свидетелите 
твърдят, че така са си създавали забавления. И да е 
имало проблем, той не е бил само между тях. Роля-
та на родителите и учителите обаче е да обяснят 
сериозността на последствията, които предизвик-
ват едни такива закачки, подчерта Иванов.
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https://novini.bg/bylgariya/syd-i-prokuratura/492839 




