ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Чл. 1.Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и
общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и
участието на юридически лица и физически лица в такива дейности.
Чл. 2. Дете по смисъла на този закон е всяко физическо лице до навършването на 18 години.
Чл. 3. Закрилата на детето се основава на следните принципи:
1. зачитане и уважение на личността на детето;
2. отглеждане на детето в семейна среда;
3. осигуряване най-добрия интерес на детето;
4. специална закрила на дете в риск;
Чл. 4. Закрилата на детето по този закон се осъществява чрез:
1. съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда;
2. настаняване в семейство на роднини или близки;
3. осиновяване;
4. настаняване в приемно семейство;
5. предоставяне на социални услуги - резидентен тип;
6. настаняване в специализирана институция;
7. полицейска закрила;
8. специализирана закрила на обществени места;
9. информиране за правата и задълженията на децата и родителите;
10. осигуряване на превантивни мерки за сигурност и защита на детето;
11. осигуряване на правна помощ от държавата;
12. специални грижи за децата с увреждания;
13. вземане на временни мерки за закрила на дете в случаите и при условията на чл. 12 от Конвенцията за
компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с
р одителската о тговор но ст и мер ките за закр ила на децата, съставена в Хага на 1 9 октомвр и 1 9 9 6г.
(ратифицирана със закон - ДВ, бр. 9 от 2006 г.) (ДВ, бр. 15 от 2007 г.), наричана по-нататък "Конвенцията
от 1996 г.".
Чл. 6. Закрилата на детето се осъществява чрез:
1. Председателя на Държавната агенция за закрила на детето и администрацията, която го подпомага при
осъществяване на неговите правомощия;
2. Дирекции "Социално подпомагане";

3. Министъра на труда и социалната политика, Министъра на вътрешните работи, Министъра на
образованието, младежта и науката, Министъра на правосъдието, Министъра на външните работи,
Министъра на културата, Министъра на здравеопазването и кметовете на общини.
Чл. 10.
(1) Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално
развитие и на защита на неговите права и интереси.
(2) Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност,
етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние, религия, образование и убеждения
или наличие на увреждане.
Чл. 11.
(1 ) Всяко дете има пр аво на закр ила ср ещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото
физическо, психическо, нравствено и образователно развитие.
(2) Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание,
физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите
интереси.
(3) Всяко дете има право на закрила срещу използване за просия, проституция, разпространяване на
порнографски материали и получаване на неправомерни материални доходи, както и срещу сексуално
насилие.
(4) Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности.
Чл. 11а.
(1) Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни
представители
(2 ) В случаите, когато спр ямо дете е предприета мярка за закрила, не могат да бъдат разгласявани
сведения и данни за детето без писмено становище на органа за закрила, предприел мярката.
(3 ) Когато детето е навър шило 1 4 години, се взема и неговото съгласие за р азгласяване на сведения и
данни.

Основни понятия:
1. "Насилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване,
търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето,
живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна
и социална среда.
2. "Физическо насилие" е причиняване на телесна повреда, включително причиняване на болка или
страдание без разстройство на здравето.
3. "Психическо насилие" са всички действия, които могат да имат вр едно въздействие вър ху
психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха,
дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на
родителя, настойника и попечителя или на лицето, ко ето полага гр ижи за детето, да осигури
подходяща подкрепяща среда.

4. "Сексуално насилие" е използването на дете за сексуално задоволяване.
5. "Пренебрегване" е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага
грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: здраве, образование,
емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е в състояние да го
направи.
В Закона за закрила на детето е дадено определението на „дете в риск”.
§1.т.11. "Дете в риск" е дете:
а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски
права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;
б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или
унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено,
интелектуално и социално развитие;
г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;
д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.”
В чл.2 от Закона за защита от домашно насилие е дадено определението: на „Домашно насилие”:
„Чл.2. (1) Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или
икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния
живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена
връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.
(2) За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено
в негово присъствие.”

