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ДО
Г-ЖА ВЕРГИНИЯ МИЧЕВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГРАД СОФИЯ

СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО: проект на Актуализирана Пътна карта за реализиране на Концепцията
за държавна политика в областта на правосъдето за деца и приложение, подготвени от
доц. Велина Тодорова.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИЧЕВА,
От името на Сдружение „Център на НПО в Разград“ и Национална НПО
мрежа за гражданско наблюдение на съда, предлагам становище за проект на
Актуализирана Пътна карта за реализиране на Концепцията за държавна политика в
областта на правосъдето за деца и приложение, подготвени от доц. Велина Тодорова.
Предложеният документ е систематизиран и обоснован, като е направен анализ на
последните години и „постигнато общо политическо съгласие за необходимостта от
реформа в правосъдието за деца.”1
Доцент д-р Велина Тодорова е използвала сериозния си опит на изследовател и
политик, за да предложи завършен документ с ясни послания и срокове.
Актуализираната Пътна карта е факт само един месец след приемане на
Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, приета от
43 Народно събрание. Гласуването на Актуализираната стратегия естественно налага
промяна във всички съпътстващи документи в прилежащите сфери на правото.
Актуализираната Пътна карта кореспондира точно със Специфична цел 7 на
Актуализираната стратегия за съдебната реформа, където реформата в правосъдието за
детето е предвидена, като необходимост от развиване на система, насочена към
превенция, осигуряване на ефективна защита и хуманни корективни мерки2.
Силно предимство на Актуализираната Пътна карта е планираното засилено
междуинституционално сътрудничество с необходими реформи в три обществени
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Според Актуализираната стратегия, специфична цел 5.7.4 предвижда: Прилагане на мерките, предвидени в
Концепцията за държавната политика в областта на детското правосъдие, чрез разработване и реализиране
на план за действие.
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системи. Това следва от Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в
съдебната система, която „изразява разбирането, че реформата в правосъдието за деца
изисква реформи и в други свързани системи. Планирани са нормативни и
институционални промени в системите на вътрешните работи, социалната политика
и образованието.”3
Ние подкрепяме Актуализираната Пътна карта да бъде с хоризонт три години, за да
се направят необходимите реформи и да се проследи въздействието от планираните
мерки.
Законодателството следва да осигури достъп на детето (до правосъдие –
гражданско или наказателно, в зависимост от конкретните нужди. Необходимо е да бъде
предоставена възможност на децата да се обръщат до съд, без за това да е необходимо
посредничеството на родител (настойник или попечител), особено в случаи на конфликт
на интереси - тема изключителна интересна за общността.
Правата на децата са пряко свързани с голяма част от законите в нашата страна ЗЗДН, ЗЗДет, СК, УБДХ. Теми, изключително познати на гражданските наблюдатели и
експерите в нашата организация, които в хода на 10-годишния мониторинг на съдебната
система, установиха неправилно приложение и нарушения на правата на децата.
Ние изцяло подкрепяме позицията, че “Новият закон трябва да въведе форми на
възстановителното правосъдие, но с ясна уредба и съдържание.” В Европейското
законодателство използват ефективни методи: медиация, възстановяване на щетата с
личен труд, полагане на обществено полезен труд в публични институции, насочване към
социална, образователна или друга услуга. В България все още не са застъпени
утвърдените световни модели по темата за детското правосъдие.
В Актуализираната Пътна карта са предложени три цели, организирани в осем
подцели. Предложената структура на документа показва неговата ясна структура, като
обхваща всички необходими теми. Посочените срокове са реалистични и постижими, като
се използва пълния потенциал на Министерство на правосъдието и се проведат
консултации с народни представители и парламентарни групи.
За успеха на Актуализираната Пътна карта е важно да се развива започналия
процес на консултации с експерти, академична общност, неправителствени организации и
международни организации.
04.03.2015г.
Град Разград
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Георги Милков
Центърът на НПО в Разград разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на съдебната реформа от
2004г. Осъществени са осем проекта за гражданско наблюдение на съда и подкрепа на съдебната система в
България. Центърът на НПО в Разград създаде през 2007г. Национална НПО мрежа за гражданско
наблюдение на съда в България, в която участват над 65 неправителствени организации: www.watch.ngorz.org
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