
ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ИЗГОТВЕН ПО ПРОЕКТ BG05SFOP001-3.003-0063-С01 „ДЕЦАТА НА ФОКУС В РЕФОРМАТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОПЕРАТИВНА 
ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 

 

ДОКЛАД 139 

АНАЛИЗ НА РАЗРАБОТВАНИЯ ИНСТРУМЕНТ И ОЧАКВАНИЯТА ОТ УСПЕШНОТО МУ ВНЕДРЯВАНЕ 

Таблица по Дейност 1 на проект Децата на фокус в реформата за съдебната система 

Име на проекта:  Децата на фокус в реформата за съдебната система 

Изходни данни - анкетни листове, доклади на съдилищата, 
Актуализираната стратегия за реформа на съдебната система, 
публична информация, в това число правно-информационните системи 
за достъп до съдебна практика, специализирана литература 

  

    

Правна 
уредба на 
родителскит
е конфликти 

Практика по отделните законови 
разпоредби 

Идентифицирани проблеми Кореспондиращи добри практики 
за адресиране на 
идентифицираните проблеми 

Обща 
уредба: 
Семейният 
кодекс (СК) 

Съдебни 
спогодби по СК 
касаещи деца:  

Най-често срещани 
разрешения, 
застъпени в 
постигнатите 
спогодби: 

Макар медииацията в България да е 
най-широко разпространена в 
сферата на семейните отношения, 
последната е недостатъчно развита, 
а ползите от нея с оглед достигане 
най-добрия интерес на детето - 
неизвлечени. 

Информационн
и сесии, 
обучаващи 
родители в 
ползите на 
медиацията и 
споделеното 
родителство, 
които да 
предхождат 
задължителни 
медиационни 
производства по 

→ Залагане на 
задължителни 
информаци
онни сесии 
(обучения) и 
последваща 
медиация в 
рамките на 
максимално 
6 часа, които 
се 
финансират 
от 
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спорове за 
упражняване на 
родителски 
права. 

държавата. 
Добрите 
американск
и и английски 
практики 
показват че 
подобен 
подход има 
за резултат 
увеличаване 
на 
спогодбите 
относно 
спорове за 
родителски 
права до 
80 % от 
всички 
реферирани 
казуси. 

Специализир
ана правна 
норма: чл. 49 
от СК 
относно 
развод по 
исков ред 
поради 
дълбокото и 
непоправим
о 
разтройство 
на брака 

Одобрени 
спогодби по чл. 
18 от ЗМ:  

Отчитане на 
участие на 
адвокати/психолози
/деца за постигане 
на съответната 
спогодба: 

Липса на 
система за 
отнасяне на 
споровете към 
медиация 
преди 
иницииране 
на съответното 
съдебно 
производство 
като форма 
на превенция. 

→ При 
увеличаване 
осведоменост
та и 
институционал
ната подкрепа 
относно 
медиацията и 
другите 
механизми на 
АРС,  
прилагането 
им може да 
бъде засилено 
посредством 
изначалното и 

Въвеждане на 
инструмент за 
съдебно 
препращане на 
делата относно 
упражняване на 
родителски 
права към 
медиация или 
други способи за 
АРС 

Налагане на 
единна 
методология 
за скрининг 
на дела, по 
които може 
да бъде 
успешно 
приложена 
медиация, 
респективно 
подлежащи 
на съдебно 
препращане
, при 
паралалено 
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периодично 
препращане 
на страните 
към медиация 

изследване 
на 
евентуални 
форми на 
домашно 
насилие или 
други форми 
на 
зависимости. 

Специализир
ана правна 
норма: чл. 50 
от СК 
относно 
развод по 
взаимно 
съгласие със 
спогодба 
между 
страните 

Медиационни 
производства, 
имащи 
отношение към 
правата на деца: 

Време за постигане 
на спогодба, 
касаеща деца, в 
контекста на 
медиационното 
производство: 

Стратегическа 
цел 3, 
специфична 
цел 3.2.4 на 
Актуализирана
та стратегия за 
съдебната 
реформа:  
предвижда 
приемането 
на пакет от 
мерки за 
намаляването 
натовареностт
а на 
магистратите 
включително  и 
посредством 
въвеждане на 
АРС   

→ Един от 
възможните 
способи за 
намаляване 
натовареностт
а е ранното 
пренасочване 
към АРС на 
делата, преди 
по тях да е 
образувано 
производство. 
В сферата на 
споровете за 
родителски 
права следва 
да бъде 
подобрен 
инструмента 
за 
пренасочване 
на делата към 
медиация. 

Въвеждане на 
задължителна 
ранна оценка на 
дела, подходящи 
за медиация, и 
насочването им 
от съдията към 
подобни 
способи. 

Висока 
информира
ност на 
общественос
тта относно 
ползите от 
медиацията 
и по-
конкретно 
положителни
я ефект на 
стабилните 
отношения 
между 
родителите 
върху детето. 
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Специализир
ана правна 
норма: чл. 59, 
ал. 2 от СК 
относно 
упражняване 
на 
родителски 
права в 
случай на 
развод при 
липса на 
споразумен
ие между 
родителите 
за това 

Брой искови 
производства, 
заведени на 
основание СК на 
посочените вляво 
основания: 

Участие на ДАЗД и 
анализ на съдебни 
решения, 
постановени в 
отклонение от 
депозираните по 
делата социални 
доклади: 

Стратегическа 
цел 3, 
специфична 
цел 3.3.1 от 
Актуализирана
та стратегия за 
реформата 
на съдебната 
система:  
въвеждане на 
програмно 
бюджетиране 
по структура и 
пропорционал
ното му 
отнасяне 
според 
постигнатите 
цели, дейности 
и 
натовареност 

→ Стратегията не 
говори за 
критериите, 
които ще 
бъдат 
прилагани за 
определяне на 
размера на 
бюджета по 
отделните 
структури без 
да отчита към 
тях 
действащите в 
страната 
медиационни 
центрове, 
които 
продължават 
да 
функционират 
на 
доброволческ
и начала. 
Последното 
има 
касателство 
относно 
качеството на 
услугата и 
респективно 
авторитета на 
самия процес, 
който все още 
търси своето 

За качествено 
съдебно 
препращане към 
АРС е 
необходимо 
кадровата 
обезпеченост на 
медиационните 
центрове да бъде 
гарантирана и 
качеството на 
предлаганата 
услуга - да бъде 
осигурено. 

Специализир
ани обучения 
за съдии, 
адвокати и 
медиатори 
относно 
начините за 
обезпечаван
е на най-
добрия 
интерес на 
детето в хода 
на 
производство
то. 
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одобрение в 
страната.                                                                                 

Специализир
ана правна 
норма: чл. 
127 от СК 
относно 
упражняване 
на 
родителски 
права 

Брой инициирани 
и прекратени 
искови 
производства по 
чл. 127 от СК: 

Анализ на броя 
производства по чл. 
127 от СК 
инициирани след 
съдебен процес по 
чл. 49 от СК: 

Липсва 
задълбочено 
дългосрочно 
изследване, 
което да 
измерва 
последващото 
въздействие 
върху децата 
на постигнато 
съдебно 
администрира
не на начина 
на 
упражняване 
на родителски 
права, 
респективно 
да отчита броя 
на 
последващи 
съдебни 
производства, 
инициирани 
впоследствие. 

→ Въвеждане на 
механизъм за 
постоянна 
оценка на 
ефекта от 
приложението 
на медиацията 
върху 
благосъстояни
ето на 
засегнатите от 
това деца; 
отчитане на 
натовареностт
а на 
съдилищата и 
оптимизиранет
о на бюджета 
им; измерване 
удовлетворено
стта на 
страните от 
правораздава
нето, 
включително и 
посредством 

Изслушване на 
детето и 
придаването му 
на статуса на 
самостоятелна 
страна в 
процеса по 
медиация, 
ползващо се от 
всички свързани 
с това права и 
привилегии, 
включително и 
правото на 
индивидуално 
изслушване при 
спазване 
принципа на 
конфиденциалн
остта. 

Постоянното 
събиране на 
обратна 
връзка от 
страните, 
участвали в 
производство
то по 
медиация и 
периодичнат
а 
обоработка 
на 
обобщените 
анонимизира
ни данни с 
цел 
подобряване 
на цялостния 
процес. 
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увеличаване 
на чувството за 
правосъдие. 

Специализир
ана правна 
норма: чл. 
127а от СК 
относно 
разногласие 
между 
родители за 
пътуване на 
дете в 
чужбина 

Средностатистич
еска 
продължителност 
на исково 
производство по 
чл. 127 и чл. 127а 
СК: 

Анализ на 
проведени 
медиационни 
производства 
относно спор за 
родителски права 
или разногласия за 
пътуване на дете в 
чужбина: 

Продължителн
и и скъпо-
струващи 
съдебни 
производства, 
които не се 
покриват от 
администрира
ните за тях 
фиксирани 
държавни 
такси. 

→ Въвеждане на 
механизъм за 
ефективно 
съдебно 
препращане 
към медиация 
би имало за 
резултат 
облекчаване 
на 
финансовата 
тежест за 
съдебната 
система при 
паралелно 
ускоряване на 
процеса по 
намиране на 
решение по 
спорове за 
упражняване 
на родителски 
права. 
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Специализир
ана правна 
норма: чл. 
128 от СК 
относно 
спор за 
личните 
отношения 
на детето с 
близките 

Разноски за 3-
инстанционно 
исково 
производство по 
чл. 49 / чл. 127 / 
чл. 127а / чл. 128 
от СК: 

Анализ на 
проведени 
медиационни 
производства 
относно спор за 
лични отношения на 
детето с близките 
му: 

          

Специализир
ана правна 
норма: чл. 
133 от СК 
относно 
ограничаван
е или 
отнемане на 
родителски 
права 

Брой влезли в 
сила съдебни 
решения за 
отнемане на 
родителски 
права: 

Анализ на 
предпоставките и 
най-често 
срещаните 
фактори, довели до 
отнемане на 
родителски права: 

          

Специализир
ана правна 
норма: чл. 
143 от СК 
относно 
издръжка на 
ненавършил
ите 
пълнолетие 
лица 

Брой влезли в 
сила съдебни 
решения 
единствено на 
основание чл. 143 
от СК: 

Анализ на 
отношенията, 
предхождащи 
завеждането на 
производство по чл. 
143 от СК: 

          

Обща 
уредба: 
Закон за 
защита на 
детето (ЗЗД) 
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Специализир
ана правна 
норма: чл. 15 
от ЗЗД 
относно 
участието на 
деца в 
граждански 
производства 

Брой изготвени 
социални 
доклади в 
производства по 
чл. 49, чл. 59, чл. 
127 и/или чл. 133 
от СК: 

            

Специализир
ана правна 
норма: глава 
3а) относно 
производство 
за връщане 
на дете или 
за 
упражняване 
на лични 
отношения 
по Хагската 
конвенция 

Брой инициирани 
и прекратени 
искови 
производства по 
глава 3а) от ЗЗД: 

            

Специализир
ана правна 
норма: глава 
3б) относно 
признаванет
о и 
допускане 
изпълнението 
на 
решенията 
на 
чуждестранн
и съдилища, 
свързани с 

Брой инициирани 
и прекратени 
искови 
производства по 
глава 3б) от ЗЗД: 
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родителскит
е права и 
мерките за 
закрила на 
децата 

 

 
 


