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ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

ПРЕПОРЪКИ НА КОМИТЕТА ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
Децата имат права посочени в наши и международни документи

Все още голяма част от правата на децата в България остават
написани само на хартия
Комитетът препоръчва държавата да продължи хармонизирането на законодателството си с принципите и
разпоредбите на Конвенцията, да включи изцяло разпоредбите от Конвенцията в Закона за закрила на
детето и да осигури ефективно прилагане на вътрешното законодателство по отношение правата на
децата.
Комитетът препоръчва държавата да обмисли създаването на единен механизъм за цялостна координация,
мониторинг и оценка на всички дейности, свързани с прилагането на Конвенцията (това може да е ДАЗД).
На този координиращ орган следва да бъде предоставен подходящ мандат и да се обезпечи с достатъчно
финансов и човешки ресурс, за да осъществява ефективно правомощията си.
Комитетът препоръчва на държавата да възложи на независима агенция мандат за мониторинг и
популяризиране правата на децата, както и осигуряване на достъпен механизъм за подаване на жалби от
деца и техни представители. Тази агенция следва да бъде обезпечена с достатъчно човешки и финансов
ресурс, за да изпълни мандата си в съответствие с Парижките принципи (включени в резолюция 48/134 от
20.12.1993 на Общото събрание) и Общ коментар №2 (CRC/GC/2002/2) относно ролята на независимите
национални институции за правата на човека.
Комитетът препоръчва държавата да подобри сътрудничеството си с гражданското общество и да разшири
обхвата на това сътрудничество, така че да се обхванат всички области, свързани с популяризиране и
защита правата на децата, както и прилагането на Конвенцията на всички нива. Това следва да се установи
в общността, с акцент върху предоставянето на възможност граждански организации да допринасят в
популяризирането и прилагането на правата на децата, включително и чрез предоставянето на услуги.
Комитетът препоръчва на държавата:
a) Да пренасочи средства от държавния и общинските бюджети за увеличаване на финансирането на
програми и услуги, които да спомогнат за подобряване на възможностите за отглеждането на децата в
семейната им среда;
б) Да увеличи подкрепата за семейства с деца, особено за семействата, живеещи в бедност, семейства,
отглеждащи деца с увреждания или самотните родители;
в) Да развие и финансово да обезпечи услуги, базирани в общността и насочени към семейства в риск –
със социални проблеми, както и семейства, отглеждащи деца със затруднения в развитието, с увреждания
и здравословни проблеми;
г) Да развие социални услуги, предоставящи семейно консултиране, обучения на родители, както и
обучения за професионалисти, вкл. социални работници, които да подкрепят родителите в процеса на
отглеждане на дете, като им се предоставят продължителни, целенасочени и съобразени с джендърпроблематиката обучения.
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Комитетът препоръчва на държавата:
a) Да увеличи усилията си за гарантиране правото на децата свободно да изразяват своите възгледи по
всички въпроси, които ги засягат, като тяхното мнение следва да се зачита от училището и другите
образователни институции, както и от семейството; да се намали неравенството по отношение на
възможностите за участие на учениците от различно социално положение и от различни региони;
б) Да осигури възможност децата да бъдат изслушвани във всички съдебни дела, вкл. граждански
(семейни, бракоразводни) и наказателни дела, както и при административни процедури, които ги засягат; а
съответната тежест на тяхното мнение да се определя от възрастта и зрелостта на детето, без да се
налагат стриктни възрастови ограничения;
в) Да разработи системен подход за подобряване на обществената информираност по отношение
правото на децата да изразяват мнението си и да бъдат зачитани, както и да насърчи уважаването на
детските възгледи от страна на семейството, училището, институциите за отглеждане на деца, общността,
административната и съдебната система;
г) Да осигури включването на децата и на организациите, работещи с деца, вкл. и Детския съвет, в
подготовката и реализирането на значими планове и програми за развитие – национални планове за
развитие, планове за действие, годишни бюджети и стратегии за намаляване на бедността.
Комитетът препоръчва на държавата да преразгледа политиката си по отношение на алтернативните
грижи за деца, лишени от родителска грижа, като изгради една по-интегрирана и ясна система за грижа и
подкрепа чрез:
a) Укрепване и разширяване на системата за приемна грижа чрез подобрени обучения за социалните
работници и провеждане на повече консултации и оказване на подкрепа за приемните семейства;
б) Подобряване на координацията между всички, които работят с деца, лишени от родителска грижа –
полицията, социалните работници, приемните семейства, персоналът в обществените и частни институции;
в) Въвеждане на пакет от стандарти и процедури за всички обществени и частни организации, работещи с
тези деца, в съответствие с принципите от Конвенцията и по-конкретно – принципът за най-добрия интерес
на детето и за зачитане мнението на децата; да се гарантира периодичен контрол върху настаняванията на
деца, в съответствие с член 25 от Конвенцията;
г) Предприемане на стъпки за периодичен мониторинг на състоянието на децата в домовете за
отглеждане, в приемни семейства, както и на децата, които могат да бъдат осиновени;
д) Осигуряване провеждането на периодични посещения и проверки във всички заведения за
алтернативна грижа;
е) Осигуряване на достъпен и независим механизъм за подаване на жалби от страна на децата;
ж) Разработване на планове за грижа за всяко дете, което е в системата за грижи, като се заложи
преразглеждане на плановете на определен период.
Комитетът препоръчва на държавата:
a) Да предприеме стъпки за подобряване стандарта на живот на семействата с деца, особено на
живеещите под прага на бедността;
б) Да предприеме всички възможни мерки за осигуряване на подходящи жилища, саниране и развитие на
инфраструктурата, така че да бъдат достъпни за всички семейства, вкл. тези с ниски доходи, многодетните
семейства и ромските общности;
в) Да увеличи усилията си в посока намаляване на бедността и да гарантира и осигури подкрепа и
материално съдействие, с фокус върху най-силно маргинализираните деца и децата в неравностойно
положение и техните семейства, както и да гарантира правото на децата на адекватен стандарт на живот.
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