
Задължение   за   съдействие 

по Закона за закрила на детето 

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2003 г., 

изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е 

длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за 

закрила на детето или Министерството на вътрешните работи. 

(2) Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с 

упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална 

тайна. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) При постъпване на сигнал в Държавната агенция за 

закрила на детето, че дете се нуждае от закрила, председателят й го препраща незабавно в 

отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на 

детето. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) При постъпване на информация по ал. 1, която се отнася 

до дейността на друга институция, се изпраща към нея по компетентност. 

(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Централните и 

териториалните органи на изпълнителната власт и специализираните институции за деца 

са задължени своевременно да оказват съдействие и да предоставят информация на 

Държавната агенция за закрила на детето и дирекции "Социално подпомагане" при 

изпълнение на служебните им задължения при условия и по ред, определени в Закона за 

защита на личните данни. 

 

 

 

 

 

 

Право на закрила 



- по Закона за закрила на детето 

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) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) 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. 

 

- по Конвенция за правата на детето 

Чл. 19 
1. Държавите - страни по Конвенцията, предприемат всички необходими законодателни, 

административни, социални и образователни мерки за закрила на детето от всички 
форми на физическо или умствено насилие, посегателство или злоупотреба, липса на 
грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация, включително 
сексуални престъпления, докато то е под грижите на родителите си или на единия от тях, 
на законния си настойник или на всяко друго лице, на което то е поверено. 

2. Такива защитни мерки включват според случая ефективни процедури за създаване на 
социални програми за осигуряване необходимата подкрепа на детето и на лицата, които 
се грижат за него, както и на всички други форми за предотвратяване и разкриване, 
докладване, отнасяне за разглеждане, разследване, разглеждане и проследяване на 
случаите на малтретиране на деца, описани по-горе, и според случая за намеса на 
съдебните органи. 

 


