
Анализ на Програмата на ЕС за правата на детето (Брюксел, 

15.2.2011 - http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en%2Cbg&lng2=bg%2Ccs

%2Cda%2Cde%2Cel%2Cen%2Ces%2Cet%2Cfi%2Cfr%2Chu%2Cit%2Clt%2Clv%2Cmt%2

Cnl%2Cpl%2Cpt%2Cro%2Csk%2Csl%2Csv%2C&val=560138%3Acs&page) в 

контекста на детското и семейно законодателство с цел 

прецизиране на принципите, гарантиращи удовлетворяващи 

резултати при защита правата на детето. 
 

„Стандартите и принципите, заложени в КООНПД трябва да 

продължат да насочват политиките и действията на ЕС, които 

оказват въздействие върху правата на детето. … 

Програмата на ЕС за правата на детето представя общите 

принципи, които да гарантират, безупречността на действията 

на ЕС при спазване на разпоредбите на Хартата и на 

Конвенцията на ООН за правата на детето. Освен това в нея се 

разглеждат известен брой конкретни действия в области, в които 

ЕС може да внесе добавена стойност със своите инициативи, като 

съобразеното с интересите на децата правосъдие, закрила на деца 

в уязвимо положение и борба срещу насилието върху децата, 

както в Европейския съюз, така и извън него.” 

 

В програмата са залегнали стандартите и принципите, 

заложени в КООНПД, които трябва да бъдат водещи при 

изготвянето на едно законодателство за детето и неговите 

права. Това е първостепенно и изрично условие, което за 

съжаление не е залегнало в изготвения у нас ПЗД. 

Съдържанието и смисълът на ПЗД се разминават в много 

принципни положения с тези в КООНПД. В изготвена от 

Гражданска инициатива на родителите сравнителна таблица 

- https://hsbg.files.wordpress.com/2012/02/tablica_pzd3.pdf - се виждат много 

ясно тези недопустими несъответствия. 

 

„Комисията в сътрудничество с държавите-членки ще разработи 

и ще обновява бази данни с информация за европейското и 

национално законодателство в областта на задълженията за 

издръжка, медиацията и признаването и изпълнението на 

решения за родителска отговорност. По отношение на 



отвличанията на деца от родителите Комисията ще обърне 

специално внимание на информацията, предоставена от 

медиатора на Европейския парламент за международните 

отвличания на деца от родители.” 

 

За тази цел е абсолютно необходимо да се въведат 

родителските права и отговорности, което не е направено в 

ПЗД, вижте в приложената вече по-горе сравнителна таблица. 

 

„Предоставянето на всички деца на достъп до образование и 

грижи в ранна детска възраст е основата за успешно обучение 

през целия живот, социална интеграция, лично развитие и 

увеличаване на шансовете за намиране на работа на по-късен 

етап. Комисията вече е набелязала специфични действия и 

политики за намаляване на процента на напускащите училище 

преждевременно[28]. Тя, съвместно с държавите-членки, ще 

насърчи също инициативи за качествени грижи и образователни 

структури за ранната детска възраст, за борба с дискриминацията 

в образователните системи и за разпространяване на добри 

практики. … 

Пълното признаване на правата на детето означава, че на децата 

трябва да се даде възможност да изразяват мнението си и да 

участват в процеса на вземане на решения, които ги засягат. 
Член 24, параграф 1 от Хартата изисква от ЕС да взема под 

внимание мнението на децата по въпроси, които ги засягат, в 

зависимост от възрастта и зрелостта им. 

Стъпките, които Комисията предприе до момента, за да се 

консултира с децата и да ги изслушва [46], поставят началото на 

възможности за по-голямо участие на децата в разработването 

и изпълнението на действия и политики, които ги засягат, 

като например образование, здравеопазване или околна 

среда. За тази цел Комисията ще се възползва от опита, натрупан 

от Европейския форум за правата на детето и ще продължи да 

работи с него и с омбудсманите в държавите-членки по въпроси, 

свързани с децата, както и с други подходящи партньори в тази 

област.” 

 



Една такава добра практика е частното и домашно 

образование, които биха осигурили по-голямо качество на 

обучението, а също и на социализацията на децата, за която са 

нужни разнообразни социални контакти с връстници, които са 

налице и присъстват в тези форми на образование. Чл. 14 (3) от 

Хартата на основните права на Европейския съюз: 

„Свободата да се създават учебни заведения при зачитане на 

демократичните принципи, както и правото на родителите да 

осигуряват образованието и обучението на децата си в 

съответствие със своите религиозни, философски и 

педагогически убеждения, се зачитат съгласно националните 

закони, които уреждат тяхното упражняване”. 

Добро решение може да бъде и предвидената възможност за по-

голямо участие на децата в процеса на вземане на решения по 

тези въпроси. 

 

 Член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз: 

Член 24 

Права на детето 

1.   Децата имат право на закрила и на грижите, необходими за 

тяхното благоденствие. Те могат да изразяват свободно своето 

мнение. То се взема под внимание по въпросите, които ги засягат, 

в зависимост от възрастта и зрелостта им. 

2.   При всички действия, които се предприемат от публичните 

власти или частни институции по отношение на децата, висшият 

интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение. 

3.   Всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения 

и преки контакти с двамата си родители, освен когато това е 

против неговия интерес. 

„Член 24 от Хартата отчита, че децата са независими и автономни 

носители на права.” 



Считаме, че това описание не бива да се разглежда като сочещо 

независимостта на детето в контекста на семейството му, тъй 

като не това казва текстът по-горе. Има опасност (както 

станахме и свидетели с ПЗД) това описание да бъде взето 

извън целия контекст на чл. 24 и на останалите текстове от 

Хартата на основните права на Европейския съюз и да бъде 

използвано като извинение за писането на изопачени и 

недопустими проектозакони! 

„Правото на справедлив процес за деца, участващи в 

наказателно производство, означава защита на личния живот, 

правото на информация относно обвинението и 

производството, предоставена по начин, съобразен с 

възрастта и степента на зрелост на детето, както и право на 

правна помощ и правно представителство.” 

 

Това е добра основа за защита от манипулации, външен и 

субективен натиск и изопачаване на информацията. 

 

 „До края на 2011 г. ЕС ще подготви доклад за най-тежките 

форми на детски труд и търговия, като вземе предвид 

международния опит и възгледите на компетентните 

международни организации. През 2011 г. в рамките на 

тематичната програма „Инвестиране в хората“ ще избере 

проекти, които целят детския труд в трети държави. 

Децата във въоръжени конфликти [41] са особено уязвими, още 

повече, когато са изгубили или са били отделени от 

родителите си или хората, които се грижат за тях. Децата са 

изложени на риск да бъдат наети във въоръжени групи, да бъдат 

сексуално малтретирани и експлоатирани или да станат обект на 

трафик на хора. Те страдат диспропорционално повече от 

недохранване и болести, тъй като са лишени от достъп до 

основни социални услуги, здравеопазване и образование. Във 

всеки един момент се смята, че около 300 000 деца, от които 40 % 

момичета, са свързани с въоръжени сили и групировки. ЕС ще 

продължи да работи за опазване правата на децата, които живеят 

или са засегнати от въоръжени конфликти въз основа на 



конкретни действия, предвидени в стратегията за прилагане на 

Насоките на ЕС относно децата във въоръжени конфликти.” 

 

Считаме, че е това е добра защита срещу малтретиране и 

експлоатация, която трябва да залегне в детското 

законодателство, особено когато децата са лишени до 

някаква степен или напълно от родителска грижа.  
 

„Двустранното сътрудничество с трети държави ще се гради 

около мерки, целящи например повишаването на броя на 

програмите за развитие, отнасящи се до правата на детето, мерки, 

подкрепящи по-силни национални структури и институции, 

включително развитието на независими институции за правата на 

детето, насърчаващи законодателни реформи в съответствие 

с международните стандарти от значение в тази област и 

отстояващи правата на детето чрез търговски инструменти и в 

международни преговори. … 

Действията на ЕС по отношение на правата на детето следва да 

са безупречни в спазването на разпоредбите на Договорите, 

Хартата на основните права на Европейския съюз и на 

Конвенцията за правата на детето на ООН. В годишния си 

доклад за прилагането на Хартата Комисията ще прави редовен 

преглед на напредъка в изпълнението на Програмата на ЕС за 

правата на детето.” 

 

Тук отново е необходима активността на граждански 

организации и структури, работещи в полза на децата и 

загрижени за тяхното благоденствие, за да се елиминират 

структурите, целящи лични или административни облаги под 

претекст, че защитават правата на децата. 

 

„Особено тревожна е ситуацията на децата от ромски произход 

в ЕС поради редица фактори, които ги правят особено 

уязвими и изложени[29] на лоши битови условия, 

здравеопазване, недобро хранене, социално изключване, 

дискриминация и насилие[30]. Социалното изключване на деца 

от ромски произход е честа последица от липсата на регистрация 

на ражданията, нисък процент на записване в детските заведения 



в предучилищна възраст, както и структурите на висшето 

образование, висок процент на незавършили средно образование, 

както и фактът, че са жертви на трафик на хора и експлоатация на 

труда. Социалното изключване е основна пречка пред достъпа до 

качествено образование за децата от ромски произход. ... 

7. отдели специално внимание на децата в контекста на рамката 

на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите, 

която ще бъде приета през пролетта на 2011 г. и ще насърчава 

конкретно по-ефикасното използване на структурните фондове за 

интеграцията на ромите.” 

 

Според нас интеграцията на ромите, с оглед на особено 

голямата им уязвимост, би трябвало да се разграничи в 

законодателството за детето като отделна глава, тъй като има 

реална опасност действия, насочени специално към 

интеграция на ромите, да бъдат прилагани към всички деца! 
Тази опасност се състои в: 

* Заложената сексуална просвета на ромите в по-ранната 

възраст на децата, която би могла да бъде изключително 

вредна за всички деца, поради представянето на тази материя 

в неподходяща за тях възраст, а също и поради  редица 

хомосексуални организации, пропагандиращи своите идеи.  
* Разписаните текстове за децата от малцинствата, 

непосещаващи училище, които рефлектират по много опасен 

начин и върху родителите, даващи частно или домашно 

образование на своите деца, което както видяхме по-горе не 

само че не противоречи на текстовете от Хартата на 

основните права на Европейския съюз, а и се подкрепя от чл. 

14 (3) от Хартата! 

 

Юлияна Матеева 


