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ÏÐÀÂÀ ÍÀ ×Î ÂÅ ÊÀ

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÎÑÚÄÈÅÒÎ 

На 27 юли 2022 г. Министерството на пра во съ дието из пра-
ти Насоки за дейст вие при пре да ва не на де те на Камарата на 
част ни те съ деб ни из пъл ни те ли и на Асоциацията на дър жав ни-
те съ деб ни из пъл ни те ли.

Насоките, из гот ве ни с пред ста ви те ли на две те ор га ни за-
ции и на дру ги заин те ре со ва ни ин сти ту ции, це лят по добря ва не 
на ефек тив ност та на произ вод ст во то по пре да ва не на де те на 
раз де ле ни ро ди те ли по ре да на гла ва 48 – „Изпълнение на опре де-
ле но дейст вие“, на Гражданския про це су ален ко декс.

Във връз ка с дейст ва ща та нор ма тив на уред ба на съ деб ни-
те из пъл ни те ли се пре по ръч ват конкрет ни стъп ки в произ вод-
ст ва та, та ка че те да са по-ефек тив ни, ща дя щи де ца та и да се 
из бег нат ро ди тел ски те кон ф лик ти.

ÍÀÑÎÊÈ ÇÀ ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÏÐÈ ÏÐÅÄÀÂÀÍÅ 
ÍÀ ÄÅÒÅ

I. Íîðìàòèâíà óðåä áà

1. Наказателен ко декс (НК)
Чл. 182, ал. 2 НК: Родител или друг срод ник, кой то не из-

пъл ни или по ка къв то и да е на чин осу ети из пъл не нието на съ деб-
но ре ше ние от нос но упраж ня ва не на ро ди тел ски пра ва или от нос-
но лич ни кон так ти с де те, се на каз ва с про ба ция и гло ба от две 
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хи ля ди до пет хи ля ди ле ва, а в осо бе но теж ки слу чаи – с ли ша ва-
не от сво бо да до шест ме се ца и гло ба от пет хи ля ди до де сет хи-
ля ди ле ва.

Чл. 182, ал. 3 НК: Деецът не се на каз ва, ако след пре дупреж-
де ние от над ле жен ор ган на власт та из пъл ни ре ше нието или 
отстра ни преч ки те за из пъл не нието му. Тази раз по ред ба не се 
при ла га пов тор но.

2. Граждански про це су ален ко декс (ГПК)
Чл. 528, ал. 1 ГПК: Когато пристъп ва към из пъл не ние на за-

дъл же ние за пре да ва не на де те, как то и на за дъл же нието за 
послед ва що връ ща не на де те то, съ деб ният из пъл ни тел ка ни 
длъж ни ка да из пъл ни добро вол но в опре де ле но то място и вре ме. 
Поканата за добро вол но из пъл не ние тряб ва да бъ де връ че на на 
длъж ни ка по въз мож ност две сед ми ци, но не по-къс но от ед на 
сед ми ца пре ди опре де ле но то вре ме за пре да ва не на де те то.

Чл. 528, ал. 2 ГПК: В трид не вен срок от връч ва не то на по-
ка на та длъж ни кът тряб ва да съ об щи на съ деб ния из пъл ни тел:

1. го тов ли е да пре да де де те то в опре де ле но то място и вре-
ме;

2. как ви преч ки за своевре мен но то из пъл не ние на за дъл же-
нието съ щест ву ват;

3. в кое място и вре ме е го тов да пре да де де те то.
Чл. 528, ал. 3 ГПК: За не из пъл не ние в срок на за дъл же нието 

по ал. 2 съ деб ният из пъл ни тел на ла га на длъж ни ка гло ба по 
чл. 527, ал. 3 и при не об хо ди мост поста но вя ва при ну ди тел но то 
му до веж да не.

Чл. 528, ал. 4 ГПК: Съдебният из пъл ни тел мо же да поиска 
от ди рек ция „Социално под по ма га не“ съ дейст вие за отстра ня ва-
не на преч ки те за своевре мен но то из пъл не ние на за дъл же нието и 
за ра зяс ня ва не на длъж ни ка, а при не об хо ди мост и на де те то, на 
пре дим ст ва та на добро вол но то из пъл не ние и небла гоприят ни те 
после ди ци от не из пъл не нието на съ деб но то ре ше ние. Съдебният 
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из пъл ни тел мо же да поиска от ди рек ция „Социално под по ма га-
не“ да пред приеме под хо дя щи мер ки по чл. 23 от Закона за закри-
ла на де те то, а при не об хо ди мост – от по ли цейски те ор га ни – взе-
ма не то на мер ки по чл. 65 от Закона за Министерството на 
вътреш ни те ра бо ти.

Чл. 528, ал. 5 ГПК: Ако длъж ни кът не из пъл ни добро вол но, 
съ деб ният из пъл ни тел мо же да му на ла га гло ба по чл. 527, ал. 3 за 
вся ко не из пъл не ние, как то и със съ дейст вието на по ли цейски те 
ор га ни и кме та на об щи на та, ра йо на или кметст во то да от не ме 
де те то при ну ди тел но и да го пре да де на взиска те ля.

Чл. 527, ал. 3 ГПК: Когато длъж ни кът вър ши про тив но то на 
то ва, което с ре ше нието е за дъл жен да вър ши или да тър пи, съ-
деб ният из пъл ни тел по иска не на взиска те ля му на ла га за вся ко 
на ру ше ние на то ва за дъл же ние гло ба до 400 лв.

3. Закон за закри ла на де те то (ЗЗДет)
Чл. 15, ал. 1 ЗЗДет: Във вся ко ад ми нистра тив но или съ деб-

но произ вод ст во, по което се за ся гат пра ва или ин те ре си на де те, 
то за дъл жи тел но се из слуш ва, ако е на вър ши ло 10-го диш на въз-
раст, ос вен ако то ва би навре ди ло на не го ви те ин те ре си.

Чл. 15, ал. 2 ЗЗДет: Когато де те то не е на вър ши ло 10-го-
диш на въз раст, то мо же да бъ де из слу ша но в за ви си мост от сте-
пен та на не го во то раз ви тие. Решението за из слуш ва не се мо ти ви-
ра.

Чл. 15, ал. 3 ЗЗДет: Преди из слуш ва не то на де те то съ дът 
или ад ми нистра тив ният ор ган тряб ва:

1. да оси гу ри не об хо ди ма та ин фор ма ция, която да му по мог-
не да фор ми ра мне нието си;

2. да го уве до ми за евен ту ал ни те после ди ци от не го ви те же-
ла ния, от под дър жа но то от не го мне ние, как то и за вся ко ре ше ние 
на съ деб ния или ад ми нистра ти вен ор ган.

Чл. 15, ал. 4 ЗЗДет: Съдебните и ад ми нистра тив ни те ор га ни 
оси гу ря ват под хо дя ща об ста нов ка за из слуш ва не на де те то, съ-
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обра зе на с не го ва та въз раст. На из слуш ва не то и кон сул ти ра не то 
на де те то за дъл жи тел но при съст ва со циален ра бот ник от ди рек-
ция „Социално под по ма га не“ по настоящия ад рес на де те то, а 
при не об хо ди мост – и друг под хо дящ спе циалист.

Чл. 15, ал. 6 ЗЗДет: При вся ко де ло съ дът или ад ми нистра-
тив ният ор ган уве до мя ва ди рек ция „Социално под по ма га не“ по 
настоящия ад рес на де те то, ка то за уве дом ле нието от съ да се при-
ла гат раз по ред би те на Гражданския про це су ален ко декс, а за уве-
дом ле нието от ад ми нистра тив ния ор ган се при ла гат раз по ред би-
те на Административнопроцесуалния ко декс. Дирекция „Социал-
но под по ма га не“ из пра ща пред ста ви тел, кой то из ра зя ва ста но ви-
ще, а при не въз мож ност пре доста вя доклад.

Чл. 23, т. 6 ЗЗДет: Мерките за закри ла в се мей на сре да се 
из ра зя ват в: со циал на ра бо та за улес ня ва не връз ки те меж ду де ца-
та и ро ди те ли те и спра вя не с кон ф лик ти и кри зи в от но ше нията.

1. Конвенция за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни-
те сво бо ди (КЗПЧОС) (Ратифицирана със за кон, приет от НС на 
31 юли 1992 г.)

Чл. 8 КЗПЧОС: Право на за чи та не на лич ния и се мейния 
жи вот:

1. Всеки има пра во на за чи та не на не го вия ли чен и се меен 
жи вот, на не го во то жи ли ще и тайна та на не го ва та ко респон ден-
ция.

2. Намесата на дър жав ни те власти в пол з ва не то на то ва пра-
во е не до пусти ма ос вен в слу чаите, пред ви де ни в за ко на и не об-
хо ди ми в ед но де мокра тич но об щест во в ин те рес на на ционал на-
та и об щест ве на та си гур ност или на ико но ми ческо то бла го-
състояние на стра на та, за пре дот вра тя ва не на без ре ди ци или 
престъпле ния, за за щи та на здра ве то и мо ра ла или на пра ва та и 
сво бо ди те на дру ги те.

2. Конвенция за пра ва та на де те то (КПД) (Ратифицирана с 
ре ше ние на ВНС от 11 април 1991 г.)
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Член 18 КПД: Държавите – стра ни по Конвенцията, по ла гат 
всич ки уси лия за оси гу ря ва не приз на ва не то на прин ци па, съглас-
но кой то два ма та ро ди те ли но сят об ща от го вор ност за от глеж да-
не то и раз ви тието на де те то. Родителите или спо ред слу чая за-
кон ни те настойни ци но сят пър восте пен на от го вор ност за от глеж-
да не то и раз ви тието на де те то. Висшите ин те ре си на де те то са 
тях на ос нов на гри жа.

II. Ðåëåâàíòíà ñú äåá íà ïðàê òè êà 

1. Тълкувателно ре ше ние № 3/10.07.2017 г. на ВКС по 
тълк. д. № 2/2015 г., ОСГТК;

2. Тълкувателно ре ше ние № 1/07.06.2016 г. на ВКС по 
тълк. д. № 1/2016 г., ОСНК;

3. Решение № 147/04.06.2014 г. по гр. д. № 1557/2014 г. на 
ВКС, III г. о.;

4. Решение № 217/27.05.2015 г. по гр. д. № 6851/2014 г. на 
ВКС, ІV г. о.;

5. Решение № 36/20.03.2015 г. по гр. д. № 4794/2014 г. на 
ВКС, ІІІ г. о., и др.

III. Îáùè ïðèí öè ïè

1. Задачата на съ деб ния из пъл ни тел не се състои в из зем ва-
не то на функ циите на ор га ни те, от чиято ком пе тент ност е регла-
мен ти ра не то на въпро си те, свър за ни с упраж ня ва не то на ро ди-
тел ски те пра ва и пра во то на лич ни от но ше ния, а в при ла га не на 
съ от вет ни те на за ко но да тел ст во то мер ки и под хо ди, спо соб ст ва-
щи и съз да ва щи усло вия за улес ня ва не на из пъл не нието на пред-
пи са но то от съ да ре ше ние, от чи тай ки спе ци фи ки те в от но ше-
нията ро ди тел – ро ди тел и ро ди те ли – де те във все ки конкре тен 
слу чай.

2. Задълженията на съ деб ния из пъл ни тел не би ва да се свеж-
дат ди рек т но до уси лието де те то да оти де при своя ро ди тел или 
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да осъ щест ви кон такт с не го, а об хва щат всич ки под гот ви тел ни 
мер ки, поз во ля ва щи да се стиг не до то зи ре зул тат по макси мал но 
добро во лен, спо коен и ща дящ дет ска та пси хи ка на чин.

3. Съдебният из пъл ни тел след ва да упраж ня ва пра во то си да 
по соч ва място на из пъл не ние съ образ но осо бе ности те на слу чая и 
пре це не на та це ле съ образ ност, съ от вет но из бо рът не след ва да бъ-
де пре доста вен из ця ло на длъж ни ка, ако място то е не под хо дя що.

4. Държейки смет ка за мно гоаспек т ност та на пробле ма ти ка-
та, це ле съ обра зен и не об хо дим е мул ти дис ципли на рен под ход, 
поз во ля ващ бър за и адек ват на на ме са за ре али за цията на пра во то 
на се меен жи вот на де те то и на все ки от ро ди те ли те, как то и на 
род ст ве ни ци те.

5. Мерки със санк ционен ха рак тер спря мо не съ дейст ва щия 
ро ди тел се осъ щест вя ват във вре ме и по на чин, из ключ ващ при-
съст вието на де те то, с оглед на пре дот вра тя ва не на трав ми ра щия 
ефект вър ху дет ска та пси хи ка. Принудата спря мо де те то чрез фи-
зи ческо заста вя не и/ или от не ма не, вклю чи тел но със съ дейст вие 
на по ли цията, след ва да бъ де при ла га на ка то край на мяр ка.

6. Препоръчително е пре да ва не то на де те то да се осъ щест ви 
в т.нар. си ни стаи или в Център за об щест ве на под кре па при на-
ли чие на та ки ва, къ де то експер ти мо гат да оце нят пси хо ло ги-
ческо то състояние на де те то и да под по мог нат ре али зи ра не то на 
из пъл не нието. Супервизирането на кон так та за опре де лен пе риод 
от вре ме от съ от ве тен спе циалист мо же да под по мог не за въ зоб-
но вя ва не на връз ка та с ро ди те ля.

IV. Ïðåïîðú÷èòåëíè äåéñò âèÿ

1. Веднага след обра зу ва не на из пъл ни тел но то де ло съ деб-
ният из пъл ни тел:

– осъ щест вя ва сре щи с ро ди те ли те, заед но и по от дел но, как-
то и с де те то, ако въз раст та му и сте пен та на не го во то раз ви тие 
поз во ля ват то ва;
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– изиск ва ро ди те ли те да по со чат те ле фон и елек тро нен ад рес 
за по лу ча ва не на съ об ще ния по обра зу ва но то из пъл ни тел но 
произ вод ст во и ги ин фор ми ра, че с из пра ща не на съ об ще ние на 
по со че ни те от тях ад ре си и те ле фо ни съ об ще нията се смя тат за 
връ че ни;

– ин фор ми ра ро ди те ля, с ко го то жи вее де те то, че про ти во-
поста вя не то му мо же да до ве де до про мя на в ре жи ма на упраж ня-
ва не на ро ди тел ски те пра ва;

– уве до мя ва ди рек ция „Социално под по ма га не“ (ДСП) по 
на стоя щия ад рес на де те то за из вър ш ва не на про уч ва не по слу чая 
и изиск ва из гот вя не на со циален доклад след сре щи с два ма та ро-
ди те ли и де те то. Докладът след ва да съ дър жа ста но ви ще за под-
хо дящ на чи н/ място за пре да ва не то на де те то и да ли е уста но вен 
риск за де те то и е от крит слу чай за мер ки за закри ла по чл. 23 
ЗЗДет;

– уве до мя ва и ди рек ция „Социално под по ма га не“ по настоя-
щия ад рес на не от глеж да щия ро ди тел за кон сул ти ра не то му по 
ре да на ЗЗДет и Правилника за не го во то при ла га не, как то и за 
пра ва та и „най-добрия ин те рес на де те то“.

2. Непосредствено пре ди насро че на та да та за пре да ва не 
съ деб ният из пъл ни тел осъ щест вя ва под гот ви тел ни сре щи с 
де те то и ро ди те ли те в при съст вието на со циал ния ра бот ни к/
п си хо лог на со циал на та услу га, която ра бо ти с де те то, или 
со циален ра бот ник от ОЗД към ДСП по настоящия ад рес на 
де те то.

3. При не успе шен опит за пре да ва не съ деб ният из пъл ни тел:
– на ла га гло ба на ро ди те ля, кой то с дейст вията си е осу етил 

из пъл не нието на съ деб но то ре ше ние;
– уве до мя ва ДСП по настоящ ад рес на де те то за пре ценка на 

сътруд ни чест во то от стра на на ро ди те ля, дъл жащ из пъл не ние за 
из да ва не на за дъл жи тел но пред пи са ние по чл. 18, ал. 4 ППЗЗДет, 
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ако по слу чая е от во рен слу чай за мер ки за закри ла в се мей на сре-
да по чл. 23 ЗЗДет;

– уве до мя ва ДСП по настоящ ад рес на не от глеж да щия ро ди-
тел за пре ценка на не го во то сътруд ни чест во и от но ше ние към де-
те то и пре доста вя не на не об хо ди ми те кон сул та ции при не об хо ди-
мост.

4. При систем но осу етя ва не /въз пре пятст ва не на из пъл не-
нието съ деб ният из пъл ни тел:

– на ла га после до ва тел ни и прогре си ра щи по раз мер гло би на 
пре пятст ва щия из пъл не нието ро ди тел;

– указ ва на дъл жа щия из пъл не ние ро ди тел да по да де за явле-
ние в ДСП по настоящ ад рес за без плат но пол з ва не на под хо дя щи 
со циал ни услу ги и ин фор ми ра ДСП за кон сул ти ра не и съ дейст-
вие при из пъл не нието;

– уве до мя ва ДСП по настоящия ад рес на де те то за не об хо ди-
мост та от пред приема не на мер ки за закри ла в се мей на сре да по 
чл. 23 ЗЗДет, съ от вет но за из да ва не на за дъл жи тел но пред пи са-
ние по чл. 18, ал. 4 ППЗЗДет за пол з ва не на со циал ни услу ги;

– уве до мя ва ДСП по настоящия ад рес на де те то за на ла га не 
на гло ба по чл. 45, ал. 9 ЗЗДет за не из пъл не ние на вляз ло в си ла 
за дъл жи тел но пред пи са ние;

– уве до мя ва ДСП по настоящия ад рес на де те то за въз мож-
ност та за по да ва не на иска не до съ от вет ния ра йо нен съд по чл. 59, 
ал. 9 от Семейния ко декс за про мя на на мер ки те от нос но упраж-
ня ва не то на ро ди тел ски те пра ва, как то и на ре жи ма на лич ни те 
от но ше ния;

– указ ва на дъл жа щия из пъл не ние ро ди тел, че при лип са на 
съ дейст вие или от каз от не го ва стра на за из пъл не ние на съ деб но-
то ре ше ние мо же да поиска от по ли цейски те ор га ни взе ма не на 
мер ки по чл. 65 от Закона за Министерството на вътреш ни те ра-
бо ти;
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– ин фор ми ра ро ди те ля, тър сещ из пъл не ние на ре ше нието, за 
въз мож ност та да по да де жал ба по чл. 182, ал. 2 от Наказателния 
ко декс.




