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ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА
ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
СОФИЯ
БЪЛГАРИЯ

Становище
от сдружение „Български Родителски Централен Комитет-БРЦК”,
НАЦИОНАЛНА НЕФОРМАЛНА ГРУПА
„ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ“
и от неформалната група „БРЦК-Разбунена София”
Относно: Проект на постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
закрила на детето
(обществено обсъждане до 13.12.2020г.)
Предложените от министъра на МТСП г-жа Деница Сачева промени
като цяло не решават съществените проблеми на закрилата на децата в
България.
Не се решава проблемът с маргинализирането на родителските
права, нито пък се насърчават традиционните за българското общество
семейни ценности - задълбочената и всеобхватна грижа за добруването на
децата в семействата, осигуряването на възможности за всестранно
развитие на потенциала на българското дете, насърчаването на неговите
таланти и изяви.
Никъде в поправките не се вижда, че веднъж диагностицираният
семеен проблем ще бъде решен чрез помощта на държавата. Вместо
родителите да получат подкрепа, а децата защита – всеобхватната намеса в
личния живот на семействата от страна на дирекциите „Социално
подпомагане“ в общините се оказва единственият подход на държавата
към проблемите на децата.
С предложените промени не се решава проблемът с анонимните
сигнали (чл. 10 ал. 5 от ППЗЗД), а именно: „Анонимни сигнали не се
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разглеждат, освен в случаите, отнасящи се до насилие над дете, или по
преценка на директора на дирекция "Социално подпомагане". В
нормативни актове думи като „освен“ и „или“ представляват „врати“ за
неморални практики. Подалият сигнала „анонимен“, воден от личен
интерес, все още не носи наказателна отговорност за лъжи и клевети, с
които може да си послужи, за да постави под съмнение родителското
поведение спрямо детето. Не се изисква и декларация, че „анонимният“ не
е лично заинтересуван от приемането на репресивните мерки на
„държавата“ спрямо родителите - „извършители“ на предполагаемото
насилие. Родителите са виновни до доказване на противното.
Една примитивност се разчита в така предложените промени, а
именно, единствената възможна гледна точка, която се предлага е
„родителите са лошите, дирекцията „Социално подпомагане“ са добрите“.
Абсурдът с този текст в правилника е, че всъщност според
Конституцията властта произтича от народа, а не от администрацията на гжа министър Деница Сачева.
Предложените промени в правилника не решават съществения
юридически проблемс витиеватите, неясни определения за
„психическо насилие“ и „пренебрегване“, които си стоят
непокътнати.(Допълнителна разпоредба § 1, т. 3 и т.5). Полето за
„тълкуване“ на тези понятия, добавени към често срещаната
некомпетентност в областта на диагностиката на „социалните работници“,
пък и на психолозите, както и партийните назначения по места, от години
поражда възможности за корупционни схеми в отделите за закрила на
детето по общини.
Не се решава проблемът с липсата на баланс между защитата
на интересите на заинтересованите лица, включително родителите и
самото дете от една страна, и държавната администрация – от друга.
Социални работници, често назначени според партийна принадлежност,
изготвят оценката „най-добър интерес на детето“ (допълнителна
разпоредба§ 1, т. 5 от ЗЗД), без да са изрично задължени да прилагат чл.
51, чл. 162и чл. 273 от Конвенция за защита правата на детето.
1

Чл. 5 от Конвенция за защита правата на детето „Държавата трябва да уважава отговорностите, правата
и задълженията на родителите или разширеното семейство.“
2
Чл. 16 от Конвенция за защита правата на детето : „Никое дете не трябва да бъде подлагано на
произволна или незаконна намеса в неговия / нейния личен живот, семейство, дом или
кореспонденция; детето трябва да бъде защитено от незаконно посегателство срещу неговата / нейната
чест и добро име“
3
Чл. 27 от Конвенция за защита правата на детето: „ Детето има право на жизнен стандарт, който
позволява физическо, умствено, духовно, морално и социално развити“
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Всъщност, проектопостановлението утвърждава модел на директна,
системна намеса в живота на детето и семейството, без каквото и да е
задължение за информиране на родителите относно събирането на
информация за семейните дела и документи. Така проектопостановлението
утвърждава модел на тотална доминантност на държавната
администрация над живота на семейството.
Предложенията за промени не засилват контрола върху
приложението на мерките за закрила, предприети от държавната
администрация, а засилват контрола върху достъпа на нуждаещите се
семейства до финансова и социална помощ. В проекто постановлението се
предлага семействата с деца с увреждания да получават четирикратен
размер на гарантирания минимален доход за България. За 2020 година,
ГМД беше 75 лв.!!!!! Това са 280 лева максимум, които семействата на
децата с увреждания получават. Г-жа Сачева е пропуснала да отбележи в
мотивациите си за проектопостановлението, че над 80% от семействата,
отглеждащи дете или младеж с увреждане, се състоят от един родител (или
родственик – баба, дядо, друг роднина) и детето (младежа). Възрастният в
такова семейство не може пълноценно да работи, за да издържа
семейството. Налага му се да ползва финансови помощи, вкл.помощ за
лична асистенция, която беше силно орязана в Закона за личната помощ управленско решение, срещу което родители на деца и младежи с
увреждания протестираха пред Министерски съвет месеци наред. В
България има над 200 000 такива семейства, те са оставени на произвола на
съдбата с въпросните максимални 280 лева.
Не се решава проблемът с раздутите правомощия на Дирекция
„Социално подпомагане“, като при това се намалява възможността да
се упражняват родителските права. Липсва възможност за граждански
контрол върху дейността на дирекциите „Социално подпомагане“. С
предложените промени общинските ДСП се превръщат в държава в
държавата – разширяват се правомощията им за контрол над семействата,
за преценка на живота на семействата, за приложение на „мерки за
закрила“, за обвиняване във виновност, преди съда да се е произнесъл.
Едни от най-знаковите предложени от министър Деница Сачева
промени касаят т.н. „заместваща грижа“. Не се отчита, че същественият
проблем на защитата на децата в България е поставянето на семействата в
подчинена на държавната администрация позиция, като в множество от
случаите родителите (респективно – възрастните, полагащи грижи за
децата) нямат никакъв достъп до информация, до помощ и подкрепа, а
единственият ход от страна на държавната администрация е санкцията. От
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проектопостановлението става ясно, че властта произтича от държавната
администрация за закрила на детето, а не от интересите на детето за
запазване целостта на семейство. Приемните семейства, при които са
настанени деца чрез съдебно решение, вече ще могат да „ползват“ т.н.
„заместваща грижа“, т.е. с едно обаждане по телефона ще могат да
преместят детето за определен период в други приемно семейство или
могат да го настанят в център за настаняване от семеен тип. Така едно дете
ще бъде подмятано като непотребна вещ от приемно семейство на приемно
семейство, докато душата му се погуби от невъзможност да расте в
условията на добра грижа, привързаност и неотменност на грижите. Ще
расте без обич и споделяне.
Другият ефект от тази промяна е, че ще се засили практиката децата
в приемните семейства да бъдат използвани като източник на доходи.
Кощунствена практика, утвърдена през последните години чрез
насърчаването единствено на т.н. „професионална приемна грижа“.
Конкретните примери за по-горе споменатите проблеми се
откриват още в началото на проектопостановлението, а именно:
правилникът вече ще служи са създаване на нов ред за предприемане на
мерки по закрила на детето и контрол върху тях, както и за създаване на
нов ред за получаване на финансова помощ. Тъй като преди няколко
месеца влезе в сила Закон за социалните услуги, а наскоро и негов
правилник, регламентите за ползване на социални услуги са базирани в
тези два нормативни акта, НО в проектопостановлението се фиксира нова
възможност за изоставяне на деца. Този път от семействата на близки и
роднини, както и от приемните семейства, постановени по съдебен ред.
Тези семейства вече ще могат да ползват т.н. „заместваща грижа“. Т.е.
детето ще се мести от едно място на друго, стига възрастният да се обади
по телефона в дирекцията „Социално подпомагане“ (предложен е нов чл.
21 в ППЗЗД).
Според проектопостановлението член 3 от правилника за прилагане
на ЗЗД се отменя и въобще се унищожава възможността общините да
развиват програми за закрила. В чл. 5 пък се въвеждат „координационни
механизми“, без това понятие да е изяснено като съдържание. Чл. 13 от
проектопостановлението превръща центровете за настаняване от семеен
тип в „мини специализирани институции“, в които приемното семейство
може да подхвърли детето, когато се умори от него.
Според предложената промяна в чл. 14, специализираните
институции вече ще се наричат „услуги от резидентен тип“ – сменя се
наименованието, но не и същността.
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Фрапиращи промени настъпват и в чл. 16, където дирекциите
„социално подпомагане“ трябва да съберат и обработят цялата
информация по случай в рамките на 24 часа. До сега срокът за изготвяне на
доклада по случай беше 10 дни. Удивителното тук е, че отново е
пропуснат момента с уведомяването на заинтересованите лица. Бързото
набиране на данни предполага тяхната откъслечност, фрагментираност и
липса на задълбоченост. Този доклад обаче става основа по-късно за
вземане на решение от страна на директора на дирекция „Социално
подпомагане“ да издаде заповед за „извеждане“ на детето от дома му по
свое усмотрение (чл. 10, ал.5 от ППЗЗД).
Според промяната в чл. 19, ал.1, т. 2 отпада възможността срещу
заплащане лицата да получат необходимата им социална услуга при
директно договаряне с доставчика на услуги, т.е. задължително случаят
трябва да мине през дирекцията „Социално подпомагане“, за да може да се
упражни контрол върху „случая“ на детето, т.е. да се постави в зависимост
нуждаещото се семейство, особено ако то е финансово независимо.
В проектопостановлението е записано, че се отменя чл. 32. Вече
няма да се осигуряват специализирани грижи по този правилник за деца с
увреждания, нито здравните заведения ще могат да боравят с
информацията на семейството, ако в него се роди дете с увреждане.
Отново „случаят“ на детето с увреждане ще минава през дирекция
„Социално подпомагане“, поставяйки в зависимост семейството, което
се нуждае от специализирани здравни грижи. Тези грижи вече ще се
предоставят от доставчици на интегрирани здравно-социални услуги.
Предложените промени в чл. 49 – семействата с деца с увреждания
ще могат да получат максималния четирикратен размер на гарантирания
минимален доход, който за 2020 беше 75 лв., са подигравка със
семействата и тяхната съдба. Предложението на министър Деница Сачева
прилича на подаяние и унижение, а не на социална грижа за затруднените
семейства.
Един от най-големите абсурди въобще на социалното
законодателство, свързано със закрилата на децата, е липсата на
реалистични стандарти за качествени социални услуги. Не само това, а в
проектопостановлението се предлага да се отмени изискването за
спазване на стандартите за социални услуги за деца, които в момента
фигурират в специализирана наредба. Т.е. министър Сачева предлага
изцяло да се освободят доставчиците да спазват критериите за качество на
социалните услуги за деца (предложение за отмяна на чл. 59 от ППЗЗД).
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Не на последно място стои абсурдът, който произтича от
предложението за промени в чл. 68, ал. 3 т. 2 от ППЗЗД, а именно –
информационната линия за деца, пострадали от насилие, не просто ще
улеснява достъпа до услуги като заместваща и резидентна грижа, но ще ги
популяризира сред обаждащите за помощ деца и младежи. В услуга на
чл. 92 от ЗСУ, който родителските обединения, неформални групи и
сдружения категорично настояваха да бъде напълно отменен, сега ще се
въведе промяната в чл. 68, ал. 3, така че да се популяризира „заместваща
грижа“ сред уплашени, объркани деца и младежи, обаждащи се на
националната телефонна линия за защита на деца, за да търсят защита.
В заключение може да се каже, че предложените от министър
Деница Сачева промени в правилника за прилагане на ЗЗД ще бетонират
разрива между конституционните права на родителите и децата и правата
на детето от Конвенцията за защита правата на детето, от една страна, и
българското законодателство за закрила на детето – от друга. Българското
законодателство вече може да се нарече „закон за безнаказаност и
безконтролна
власт
на
дирекциите
„Социално
подпомагане“.
Предложените промени газят конституционните права на
семействата, на родителите и децата, на нуждаещите от социална
закрила деца и възрастни и на практика отменят по същество
действието на международните актове за закрила на децата.
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