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УВОД 

Комисията по петиции получи общо около 20 петиции, свързани със случаи на 

поставяне на деца под обществена грижа и последващото им даване за осиновяване в 

Англия и Уелс без съгласието на биологичните родители, т. нар. осиновяване без 

съгласие, или принудително осиновяване. Английският закон гласи, че „Съдът не 

може да се освобождава от задължението за съгласие на родителите или 

настойниците на дете то да бъде дадено за осиновяване, или да се издаде заповед за 

осиновяване по отношение на това дете, освен ако съдът се е уверил, че […] б) 

благото на детето налага такова освобождаване“. 1 Според британските органи 

освобождаването от задължението за съгласие е във „висшия интерес на детето“, но 

следва също да се отбележи, че подобни заповеди за осиновяване са изключително 

трудно обратими (почти никога на практика) и приключването на процеса на 

осиновяването прекратява официално и необратимо правоотношението между 

родителите и детето. Това може да създаде много вреди както за децата, така и за 

родителите.  

През изминалите няколко години се наблюдава увеличение на броя на случаите, в 

които родителите не са граждани на Обединеното кралство, главно семейства от 

Източна Европа (Словакия, Латвия и България). Този трансграничен аспект дава на 

комисията по петиции правомощия за допълнително разглеждане на 13 от тези 

петиции.  

Някои от вносителите на петиции бяха поканени да представят своите петиции пред 

членовете на комисията по петиции през февруари 2014 г. Получени бяха отговори от 

службите на Европейската комисия и от британските органи. За да се получат повече 

сведения за ситуацията Тематичният отдел възложи поръчка за изготвяне на доклад на 

тема „Осиновяване без съгласие“, който беше представен пред комисията от автора Д-р 

Клеър Фентън-Глин от Университета на Кеймбридж през юли 2015 г.2 Освен това 

доклад на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от март 2015 г. също създаде 

някои опасения относно положението в Обединеното кралство.3  

 

- Кратък преглед на процеса на отделяне на дете от родителя(ите): 

Първият етап, на който благото на детето се счита за поставено под съмнение, включва 

посещение и подкрепа от страна на социални работници от местния орган (МО). 

Местните органи следва да предоставят на семействата ранно предложение за помощ 

или да извършат оценка и предоставят подкрепа съгласно раздел 17 или 37 от Закона за 

децата от 1989 г., ако това е необходимо4. Когато подкрепата изглежда недостатъчна, 

или когато настъпи внезапно развитие на нещата, заплашващо благото на детето, 

детето може да бъде поставено под институционални грижи. Местните органи имат 

правомощията да сезират съдилищата за спешни заповеди за закрила и полицията има 

правото да отнеме децата от родителя, така че да се действа незабавно в защита на 

детето. Местните органи не могат да отнемат деца от родителска грижа (освен ако 

родителят даде съгласие), без първо да са сезирали съд по въпроса и да са представили 

искане за издаване на „заповед за институционални грижи“. Когато се издаде такава 

                                                 
1 Закон за осиновяването и децата от 2002 г., s52 (1) (b). 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf  
3 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en  
4 Виж изискванията, посочени в: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Sa

feguard_Children.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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заповед, започва изпълнението на плана за грижи за детето. Ако местният орган счита, 

че осиновяването е най-добрата възможност за дадено дете, съдът може да издаде 

заповед за поставяне под грижи. Това дава възможност детето да бъде дадено на 

бъдещи осиновители, които могат да са избрани от органа преди издаването на заповед 

за осиновяване. Биологичният родител има право да подаде молба по съдебен път за 

отмяна на такава заповед, преди осиновяването да е официално влязло в сила, но такава 

молба бива удовлетворена само ако съдът е убеден, че е настъпила съществена промяна 

в обстоятелствата. След заповедта за поставяне под грижи детето отива да живее с 

бъдещите осиновители. Едва след като е живяло с тях за определен период от време, 

може да се подаде молба, отново до съдилищата, за окончателна заповед за 

осиновяване. Биологичният родител може да се противопостави на това единствено с 

молба за разрешение от страна на съда.  

Петиции  

- Петиция № 1707/2013, от името на Асоциацията на приятелите на МакКензи, относно 

отмяна на осиновяванията без родителско съгласие (насилствено осиновяване), 

подкрепена от кампания с над 2500 подписа. 

- Петиции, съдържащи твърдения за дискриминация въз основа на националността и 

религиозните убеждения (поставени под грижи деца, които губят майчиния си език и 

религия): петиции № 1847/2013, 1852/2013;  1638/2014 (въпрос, споменат също в 

петиции № 2546/2013 и 0344/14) 

- Петиции, съдържащи твърдения за злоупотреба при поставянето на деца под грижи 

без родителско съгласие: петиции № 2546/2013; 2498/2013; 063/2014; 0344/2014; 

1507/2014; 0195/2015. 

Резюме на проведените срещи 

Посещението 

 

Констативното посещение продължи от четвъртък, 5 ноември, 10,30 ч. до петък, 6 

ноември, около 13,30 ч. То беше предназначено да позволи на членовете на делегацията 

да си изградят по-добра представа за ситуацията, като се допитат до различни 

заинтересовани страни и практикуващи специалисти. 

8-членната делегация на PETI проведе срещи с широк кръг от заинтересовани страни и 

експерти, които открито споделиха своите опит и позиции.  

 

Лични свидетелства 

 

Те имаха възможността да изслушат някои допълнителни свидетелства по въпроса и да 

се срещнат с четирима души, подкрепящи възгледите, изложени в петициите.  

 

• Флоранс Белон, белгийска журналистка на свободна практика, установена в 

Обединеното кралство и работеща за RTBF, е публикувала няколко статии по въпроса 

за поставянето под грижи и осиновяването без родителско съгласие. Тя е провела 

няколко разследвания в рамките на дейността си за Асоциацията на приятелите на 



 

PE572.954v02-00 4/19 CR\1092729BG.doc 

BG 

МакКензи1 за сметка на родителите, участващи в производства, свързани с грижите.  

• Люси Алън е новоизбран член на Камарата на общините, член на нейната 

комисия по образование. Тя поведе кампания за изтъкване на някои от недостатъците 

на производствата за грижи за деца в Обединеното кралство и в защита на правата на 

семействата в случаи на несправедливост при осигуряването на закрила на детето. Тя 

стартира кампанията „Семейството на първо място“, след като е била лично изправена 

пред злоупотреба при производството.  

• Джон Хеминг е бивш член на Парламента от Либералдемократическата партия. 

Той е основал кампанията „Справедливост за семействата“ през 2006 г. в отговор на 

обръщащите се към него хора, изправени пред проблеми, отнасящи се до производства 

относно грижи в Англия. „Справедливост за семействата“ оказва съдействие на хора, 

изправени пред проблеми, отнасящи се до системата за полагане на грижи, като 

предлага консултации за сезиране на местните съдилища и на Европейския съд по 

правата на човека. „Справедливост за семействата“ има опит с над три хиляди случая. 

• Джули Хейнс, директор на „Справедливост за семействата“. Тя работи като 

правен консултант за семействата, участващи в производства относно грижи.   

 

Органи и организации, участващи в системата за закрила на детето 

 

Работата по осигуряване на безопасността на децата се урежда в документа „Съвместна 

работа за закрила на децата – Насоки за междуинституционалното сътрудничество в 

защита и насърчаване на благото на децата“2, публикуван през март 2015 г. от 

Министерството на образованието. Тези нормативни насоки са издадени със закон; те 

трябва да бъдат спазвани, освен ако няма основателна причина за обратното.  Те следва 

да се изпълняват, наред с другото, от изпълнителни кадри на местните органи, 

директори на служби за закрила на детето, организации, предоставящи услуги в 

подкрепа на децата и семействата, включително: социални работници, полиция, 

образователни служби, служби за правосъдие по отношение на малолетни и 

непълнолетни лица, и др. Членовете на делегацията се срещнаха с представители на 

благотворителни организации, подкрепящи родителите и децата, участващи в 

производства относно грижи, областните полицейски дирекции и социалните служби: 

• Антъни Дъглас, ръководител на Cafcass (Служба за правни консултации и 

подкрепа на децата и семействата), и Шийла Панкания-Колинс, настойник. Cafcass е 

независим публичен орган, който представлява децата при дела, попадащи в обхвата на 

семейното право в Англия. Cafcass работи ежегодно с около 120 000 деца (до 18-

годишна възраст). Половината от делата са свързани с деца под 8-годишна възраст. 

Когато местен орган подава искане за заповед за поставяне под грижи, съдът назначава 

служител на Cafcass, известен като настойник, който ще представлява интереса на 

детето пред съда. 

• Кати Ашли и Бриджет Линдли, съответно главен изпълнителен директор и 

заместник изпълнителен директор и главен юрисконсулт на Групата за права на 

                                                 
1 Всяка страна по дело, попадащо в обхвата на семейното право, в съд в Обединеното кралство има право 

да се представлява сама в съда (няма нужда от адвокат) и ако избере тази възможност, тя се нарича ищец, 

пледиращ лично. Такъв ищец може да се придружава от помощник, наричан „Приятел на МакКензи“ по 

името на делото, което е установило принципите през 1970 г. Това не е автоматично право, но съдията 

може да откаже на ищец, пледиращ лично, да се подпомага от „Приятел на МакКензи“ само в надлежно 

обосновани случаи. Виж: http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html  
2https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_S

afeguard_Children.pdf  

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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семейството (FRG). FRG е благотворителна организация, която предоставя 

консултации на семействата (родителите и роднините в по-широк смисъл, отглеждащи 

деца, които нямат възможност да си останат вкъщи) във връзка с техните права и 

възможности, когато социалните работници или съдилищата вземат решения за благото 

на техните деца в случай на нужда, риск или действително попаднали в системата за 

полагане на грижи). 

• Стив Уилямс, ст. следовател в службата за сексуални престъпления, 

експлоатация и насилие над деца, инспектор Джим Кук, екип за политики за бързо 

реагиране, и Антъни МакКюън, инспектор следовател, отговарящ за екипа за 

разследване на сексуални престъпления, експлоатация и насилие над деца в Камдън и 

Айлингтън, градска полиция на Лондон. 

• Бриджет Роб, главен изпълнителен директор на Британското сдружение на 

социалните работници, и Сюзана Дос от местните социални служби на Айлингтън. 

 

Дипломатически служби на други държави – членки на ЕС 

 

Комисията по петиции е получила няколко петиции от български и латвийски 

граждани. Освен това латвийските органи внесоха наскоро оплакване в Парламента на 

Обединеното кралство по въпроса за осиновяванията без съгласие1. Членовете на ЕП се 

срещнаха с представители на дипломатическите служби на България и Латвия: 

• Г-жа Солвейга Силкална, шарже д’афер, и г-жа Инга Сергейчева, трети секретар 

на Посолството на Латвия в Обединеното кралство; 

• Г-жа Мария Ангелиева-Колева, завеждаща консулската служба, и Тодор 

Кръстев, ръководител на службата по трудови и социални въпроси на Посолството на 

България в Обединеното кралство. 

 

Правни органи 

 

Членовете на ЕП споделиха също своите възгледи с пряко участващи в съдебните 

производства: 

 

• Съдия сър Джеймс Мънби, председател на семейноправния състав на 

Апелативния съд на Англия и Уелс. 

• Наоми Ейнджъл, частно практикуващ съдебен защитник за Правното дружество; 

Доръти Саймън, местен съдебен защитник за Правното дружество, и Марта Кавър, 

адвокат за Сдружението на адвокатите за децата.  

 

Политически органи  

 

За съжаление членовете на ЕП нямаха възможност да се срещнат с Едуард Тимпсън, 

държавен министър, отговарящ за децата и семействата, и с другите членове на 

комисията по образование на Камарата на общините (само Люси Алън отговори 

положително). Никой от тях не беше на разположение по време на посещението.    

 

I. За статистическите данни и причините за големия брой осиновявания 

 

По отношение на осиновяванията без съгласие сър Джеймс Мънби каза: „Каквито и да 

                                                 
1 http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions  

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions
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са правните договорености, фактът е, че ние действително издаваме повече такива 

заповеди [за осиновяване], отколкото където и да е другаде в Европа, и това е вярно. 

[...] тревогата на другите държави членки в Европа е, че ние осиновяваме твърде 

много деца твърде бързо; позицията на правителството по отношение на местното 

право в областта на осиновяването е, че ние не осиновяваме достатъчно деца и се 

бавим твърде дълго с това1, така че е налице пълно стълкновение на много основно 

равнище между европейската гледна точка по въпроса и местната, на пръв поглед, 

гледна точка.“ 

 

Високото равнище на случаи на осиновявания без съгласие и неговото увеличаване. 

Съгласно полицейски представители наскоро е регистрирано увеличаване на 

докладваните случаи на насилие над деца и следователно може да се очаква 

увеличаване на производствата относно грижи.  На делегацията беше казано, че поради 

значителното увеличаване на броя на родителите и децата, обект на производства 

относно грижи, системата, учредена от Групата за права на семейството, е пренаситена 

и групата е изправена пред финансови затруднения в работата по всеки случай. 

Търсенето на консултация от тях се е увеличило повече от двойно от 2010/2011 г. насам 

и продължава да расте (22% увеличение през април – септември 2015 г., в сравнение 

със същия период на 2014 г., по-специално броят на майките – жертви на домашно 

насилие (ключов фактор, водещ до намесата на службите за закрила на децата), се е 

увеличил с 217% от 2010/11 до 2014/15). 

Нефункциониращата система за полагане на грижи (при която тийнейджъри са 

изпращани в затвора или пък стават жертви на сексуална експлоатация) беше посочена 

от няколко оратори като едно от обясненията на органите на властта в полза на 

осиновяването. Трагичният случай на бебето П. (пеленаче, починало от раните, 

причинени му от партньора на неговата майка през период, през който е било 

нееднократно посещавано от специалисти от социалните и здравните служби) получи 

голям отзвук в медиите и беше споменат от Флоранс Белон и Бриджет Роб като 

ключово събитие, довело до нарастване на броя на производствата относно грижи. 

Социалните работници се страхуват от искове по случаи, в които може да са 

пропуснали рискова за детето ситуация. Правителството наскоро предложи 

законодателство, по силата на което социалните работници могат да бъдат наказателно 

преследвани за умишлено пренебрегване на деца, намиращи се под тяхно наблюдение. 

Този натиск често се съпътства с бюджетни ограничения върху социалните услуги: 

всеки социален работник трябва да работи по твърде много случаи, което затруднява 

предоставянето на висококачествена услуга и в комбинация с проекта на законодателен 

акт, ги излага на риск от наказателни реперкусии. 

 

Въз основа на своя опит и на броя на случаите, по които е сезирано семейното 

правосъдие, Джули Хейнс и Джон Хеминг считат за погрешно изявлението на органите 

на Обединеното кралство относно плановете за грижи чрез осиновяване, в което се 

твърди, че те са „по изключение“. „Органите на Обединеното кралство сравняват 

„изключението“ за 65 000 деца, поверени за грижи, с 12те милиона деца сред 

населението“ […] „а е важно да се разглежда броят на децата, които постъпват за 

грижи, и този на напускащите тези грижи, в сравнение с броя на осиновените, вместо 

броят на поверените за грижи да се разглежда статично“.  Според Джули Хейнс „за 

                                                 
1 виж например: http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-

doubling-number-of-early-placements  

http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
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всички деца под 5-годишна възраст, постъпващи за грижи, в отсъствието на 

предложение за рехабилитация обратно в семейството, планът по подразбиране във 

всички случаи е за осиновяване“.  

Първопричината на проблема е в системната предубеденост в полза на осиновяването, 

което се счита за „златния стандарт“, в посока на който централното правителство 

упражнява натиск през последните 15 години. Според Джон Хеминг това е въпрос, по 

който е трудно да се говори в Камарата на общините.  

По време на посещението бяха дадени две обяснения за възцаряването на 

осиновяването като „златен стандарт“ за закрила на детето. Първата е свързана с 

финансови съображения. Когато детето е осиновено, то спира да се издържа финансово 

от публичната система за социално осигуряване. От друга страна приемното 

родителство се превърна в интересен източник на доходи, особено във времена на 

икономическа криза. Финансови интереси са налице също в работата на частните 

агенции за осиновяване. 

Второто обяснение води началото си в британските култура и общество: осиновяването 

се разглежда като приказен завършек за децата, който им предоставя възможност за 

социално израстване. 

 

На въпроса за броя и характеристиките на случаите, включващи родители, които са 

чужди граждани, сър Джеймс Мънби каза: „Един от проблемите е, че 

статистическите данни, които водим в тази страна, са с много ниско качество“. Той 

посочи демографската действителност, с присъединяването на централно- и 

източноевропейските страни към ЕС и свободата на движение, за да обясни 

увеличаването на случаите с трансгранични аспекти. Това увеличаване беше 

потвърдено от представителите на латвийското и българското посолства.  

 

Антъни Дъглас от Cafcass счита, че няма разлики в третирането на случаите на закрила 

на детето, когато те засягат родители, които не са граждани на Обединеното кралство. 

На въпроса за дяла на оспорваните осиновявания по принцип и на тези, оспорвани от 

чуждестранни родители, в сравнение с местните, г-н Дъглас съобщи по-късно по 

електронна поща, че по отношение на оспорваните осиновявания в Обединеното 

кралство те са приблизително половината от всички производства, свързани с 

осиновявания, и този процент остава повече или по-малко стабилен, независимо от 

увеличения общ брой на случаите през последните няколко години (виж данните, 

публикувани от Министерството на образованието1). Данните не сочат дали 

оспорването е станало на един или повече от трите ключови етапа в производствата: 

молба за поставяне под грижи; молба за отмяна на заповедта за поставяне под грижи с 

разрешение на съда; противопоставяне на молба за заповед за осиновяване с 

разрешение на съда. Нито пък се прави разграничение между граждани на Обединеното 

кралство и граждани на ЕС. Тъй като обаче гражданите на Обединеното кралство 

подават огромното мнозинство от тези молби, сравнително малкият брой на чуждите 

граждани не би изменил съществено общия процент. Дъглас не намери данните или 

гъвкавото професионално разследване, които да са в подкрепа на разграничение в 

процента на правното оспорване на предложение за осиновяване между граждани и 

неграждани на Обединеното кралство, и със сигурност те не са достатъчни, за да се 

предположи статистическо значение. Той добави, че „наше задължение в Обединеното 

                                                 
1 Таблица Г1 в Национални таблици: SFR34/2015: https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-

after-in-england-including-adoption-2014-to-2015  

https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
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кралство е да гарантираме, че не липсва справедливост в нашия подход, на 

политическо или оперативно ниво, към други държави – членки на ЕС.“ 

 

Сър Джеймс Мънби каза на делегацията, че местният орган отскоро е задължен да 

посочва на заглавната страница на молбата за производство относно грижи дали 

случаят има чуждестранен за Обединеното кралство елемент, и ако това е така, трябва 

да се посочат подробности. Засега няма изискване да се установи въпросната чужда 

държава. Този въпрос неотдавна е бил повдигнат и формулярът би следвало да се 

промени скоро.  

 

II. Относно намесата на социалните служби и благотворителните организации 

 

Флоранс Белон, FRG, и Сюзана Дос от местните органи на Айлингтън повдигнаха 

въпрос, който е добре описан в доклада на Олга Борзова от Парламентарната асамблея 

на Съвета на Европа1: „много майки, които самите са жертви на домашно насилие, 

изглеждат отново превърнати в жертва от системата за закрила на детето, тъй 

като детето става свидетел на такова насилие (или заплахи за него) и се счита, че е 

подложено на емоционално насилие и оттам – на значително увреждане. Това 

означава, че ако майката няма към кого да се обърне, детето може да й бъде отнето. 

Това е проблем, който не бива да бъде подценяван, тъй като отражението на 

кризата и бюджетните ограничения в сферата на социалните услуги означават, че 

все повече майки са попаднали в капан в насилствени връзки (убежищата за такива 

случаи затварят) и се страхуват да подадат сигнал за домашно насилие, тъй като ще 

им вземат и децата.“  Броят на майките, получили консултация от FRG, в случаи, при 

които ключов фактор е домашното насилие и това води до намеса на службите за 

закрила на детето, се е увеличил с 217% от 2010/11 до 2014/15 г. По данните, 

предоставени от Сюзана Дос от местните органи на Айлингтън, 84% от майките, чиито 

деца са им отнети, са били жертви на домашно насилие.   

 

Освен това за младите родители, чиято възраст също се разглежда като рисков 

фактор, също е установено, че е по-вероятно да им бъдат отнети децата. Млади 

родители, които самите са били в институции за полагане на грижи, или пък вече им е 

отнето/са им отнети дете/деца, е вероятно да бъдат разглеждани като 

„незаинтересовани“, вероятно поради собствените им преживявания като деца. Все по-

често те трябва да доказват своята родителска способност в много кратки срокове 

(напр. при късна намеса от страна на местните органи по време на бременността, 26-

седмичния срок за производство за грижи, приемно семейство или осиновяване), без 

установена подкрепа и финансова или жилищна стабилност.  Според свидетелствата, 

събрани от Флоранс Белон, за започване на производство за грижи не се изискват 

солидни доказателства. Изглежда, че подозрението е достатъчно. Тя осъжда случаи, в 

които дете е било отнето от родителите въз основа на „бъдещ риск от емоционална 

вреда“. Това означава, че осиновяване без родителско съгласие може да настъпи по 

просто предвещание.   

 

Ако след разследване на социалните служби и Cafcass дете не може да остане у дома си 

с биологичните си родители, могат да се предвидят няколко възможности. Грижи от 

роднини (семейство или приятели) следва да се разглеждат като първа възможност, 

                                                 
1 вж. бележка под линия 3 
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след което идват: дългосрочна приемна грижа, специално настойничество и в краен 

случай, осиновяване.  

 

Относно приемните грижи от близки. Някои вносители на петиции се оплакват, че 

семействата им не са били разгледани като вероятен източник на приемни грижи.  По 

принцип социалните служби следва да дават предимство на семейството и приятелите 

като специални настойници или постоянни източници на приемни грижи. Те предлагат 

подкрепа на полагащите грижа за детето (това може да включва и изплащане на 

обезщетения).   Проучване на Групата за права на семейството обаче установи, че 

сравнително малко деца живеят с приемни грижи от близки. Новите законови насоки 

(съдебни заповеди и насоки преди производството) изтъкват значението на ранното 

определяне на семейството в по-широк план за деца, които може да нямат възможност 

да останат в безопасност с родителите си (споменават се конференциите по правата на 

семействата като добро средство), но те невинаги се спазват, тъй като не са толкова 

налагащи се като законово задължение.  Освен това в случаи, в които детето е дадено 

на близки, според FRG местните органи често отказват отговорност на тези полагащи 

грижи и отказват да третират това дете като дете, за което се полагат грижи. Това често 

води до невъзможност за оценка на това доколко е подходящ близкият като полагащ 

приемни грижи, за предоставяне на подкрепа на детето и на неговите близки, за 

изготвяне на план за грижи за детето и назначаване на независим служител за 

проверката по случая на детето. В една от петициите, получени от Парламента, бабата 

и дядото от родината не са били разгледани от Съда като потенциални кандидати за 

осиновяване. Флоранс Белон изтъкна, че представителите на социалните служби на 

Обединеното кралство обичайно пътуват до други държави членки и оценяват 

възможността членове на семейството да станат осиновители, преди да информират 

компетентните местни органи. 

В случаите, касаещи чуждестранни семейства, някои от вносителите на петиции също 

са се оплакали от поставянето на детето им в британско семейство без никакво 

зачитане на техния майчин език и рождената им култура (срв. последната част 

„Относно съдебните производства“). Латвийските представители информираха 

членовете на делегацията, че латвийското посолство е призовало латвийската общност 

в Обединеното кралство да стават приемни семейства за латвийски деца, отнети от 

опеката на родителите им.  

 

Родители, които имат нужда от информация и съвети на ранен етап. Някои от 

решенията, взети от съответния местен орган, не са незабавно – или пък не са 

непременно – обект на съдебно разглеждане, и те могат да бъдат взети, докато 

родителите все още имат пълни родителски права.  

Например: решения за закрила на детето и планове, в които няма висящи съдебни 

производства; някои от решенията за отстраняване на дете от дома му и изготвяне на 

планове за него; решения за поставяне под грижи на отстранено от дома му дете с оглед 

осиновяване, напр. в приемни семейства, които са одобрени като осиновители, след 

уведомление до родителите относно решението; планове и решения относно дете, за 

което се полагат грижи (с доброволно настаняване или по силата на заповед за 

институционални грижи) след приключване на съдебното производство. 

Родителите и други лица с родителски права нямат право на безплатни правни съвети 

относно тези решения и тяхното отражение. . Те имат право единствено на правна 

помощ, получавана без оглед на декларирани средства и заслуги (и следователно могат 

да получат безплатни консултации от адвокат), след като местният орган кандидатства 
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за заповед за институционални грижи или за спешна заповед за закрила.  

Въпреки че социалните служби носят правна отговорност за това родителите да 

разберат цялото производство, Флоранс Белон и FRG осъждат липсата на информация 

за някои от родителите, които не осъзнават добре нито какво се случва, нито всички 

последствия от взетите решения. Ето защо FRG консултира семейства относно 

процесите на вземане на решения в местните органи (или администрации). 

 

Представителите на FRG изразиха конкретни опасения относно използването от страна 

на социалните служби на раздел 20 от Закона за децата от 1989 г. и на съответните 

доброволни договорености1. Раздел 20 гласи, че когато е налице криза в семейния дом 

и местният орган счита, че детето е изложено на риск, той може да отстрани детето от 

дома и да го постави веднага под грижите на роднина или нероднинско приемно 

семейство, при условие че родителите дадат съгласието си за този план. Въпреки това 

изглежда, че споразумението често е принудително и родителите не са добре 

информирани за последиците от споразумението за настаняване на детето им. 65% от 

случаите на „доброволно отстранените“ от дома им деца приключват с със съдебни 

производства относно грижи. Дълга поредица от неотдавнашни съдебни дела повдигат 

въпроса със значението на възможността родителите да дадат информирано съгласие, 

за да може едно дете да бъде законно отстранено от дома му по силата на раздел 20.  

Апелативният съд неотдавна даде насоки за това какво представлява валидно съгласие. 

Те включват например необходимостта от устен/писмен превод (когато е уместно), 

споразумения в писмена форма, включително превод на споразумения, в случаите, в 

които първият език на родителите не е английски, както и писмено съгласие, което да 

включва информацията, че родителите могат да преместят детето по всяко време2.  

Възможността да се гарантира, че родителите дават своето действително информирано 

съгласие, без да са получили независима правна консултация, беше оспорена от 

експертите. Тези с много ниски доходи могат да получат безплатни правни съвети в 

рамките на схемата за правна помощ за семейства с ниски доходи, но тя обхваща много 

малко правни съвети. Освен това много адвокати не са в състояние да я предоставят, 

тъй като не е икономически изгодна за тях. Консултантската служба на FRG осигурява 

безплатни консултации по телефона, но много семейства не могат да се справят.  

 

Друга основна тревога е свързана с реалната представа на родителите за 

последиците от поставянето на детето под грижи с оглед осиновяване. До поставянето 

под грижи с оглед осиновяване3 се прибягва в случаите, когато местният орган обмисля 

осиновяването като евентуален план за дадено дете, за което се полагат грижи: те имат 

задължение да обмислят настаняването на детето в приемно семейство, което се състои 

от одобрени осиновители.  Това задължение се отнася за отстранените от домовете им 

деца (когато може да не е налице съдебен контрол), както и за тези, за които се полагат 

грижи или за които има издадена заповед за институционални грижи (в случай на 

съдебен контрол). Ето как дадено решение за поставяне под грижи с оглед осиновяване 

може да бъде взето, без родителите да имат право на правни съвети и следователно те 

може да не разберат последствията от това поставяне под грижи (например те може да 

не си дават сметка, че тяхното дете ще се свърже с приемното семейство, като това 

                                                 
1 В Re A (A Child), Darlington Borough Council v M [2015] EWFC 11, para 100, сър Джеймс Мънби заявява:  

„Налице са, опасявам се, твърде много случаи на неправилна употреба и злоупотреба с раздел 20 и това 

не може да бъде толерирано повече.“ 
2 Re N: [2015] EWCA Civ 1112 
3 s.22C(9A&9B) CA 1989 
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може да създаде ситуация, която да се окаже пречка за провеждането на справедлив 

спрямо тях процес, когато се гледа делото по-късно от съда). Местният орган може 

също така да вземе решение за поставяне под грижи с оглед осиновяване без 

предварително информиране на родителите. При все това органът трябва да информира 

родителите относно решението преди настаняването. 

 

Групата за права на семейството и Джули Хейнс от „Справедливост за семействата“ 

споделиха и загрижеността си относно разделянето на братя и сестри при 

производствата относно грижи. Групата за права на семейството наскоро направи 

проучване относно случаите на братя и сестри в системата за поставяне на деца под 

грижи. Тя установи, че половината (49,5%) от всички групи от братя и сестри, в 

рамките на поставянето под грижи от страна на местните органи, са били разделени, 

както и че 37% от децата, поставени под грижи, които имат поне един друг брат или 

сестра в същата ситуация, не живеят с нито един от техните братя и сестри.  

Проучването установи, че въпреки че относително малко деца живеят в приемни 

семейства от роднинското им обкръжение, изглежда родството е особено благоприятно 

за това да се даде възможност на братята и сестрите да живеят заедно. FRG очертава 

поредица от препоръки, за да могат повече поставени под грижи братя и сестри да 

живеят заедно, когато това е в техен интерес. Тъй като децата над 5-годишна възраст не 

се считат за подходящи за осиновяване, те често се изпращат в приемни семейства или 

биват връщани в техните семейства и след това се отделят от техните по-малки братя и 

сестри, които имат възможността да бъдат осиновени. Тази ситуация, според Джули 

Хейнс, има пагубни последствия не само за децата, които не са осиновени и 

емоционално страдат от раздялата с техните братя и сестри, но също така за 

осиновените братя и сестри, когато научат, че те са били единствените изоставени от 

техните биологични родители. 

 

III. Относно съдебните производства 

 

Един от въпросите, които биват често повдигани от вносителите на петиции, от 

изказалите се пред комисията в Лондон, както и от пресата, е тайната на съдебните 

производства. Мненията по този въпрос са много противоречиви. Някои хора дори 

смятат, че съществува твърде голяма прозрачност и че това би могло да бъде във вреда 

на засегнатите деца. Флоранс Белон и Сър Джеймс Мънби посочват изричните 

разпореждания, издадени от някои съдии, за да се попречи на родителите да говорят 

публично за своя случай. Сър Джеймс се е опитал да отвори производствата в 

съдилищата по семейно право и да даде тласък за повече прозрачност (при условието, 

че самоличността на детето не се разкрива): „това, което казах е, че единственото 

основание, на което един съдия по семейно право може да каже, че родителят не може 

да прави това, е ако има вероятност да навреди на детето – като подобно твърдение 

изисква подходящи доказателства, а не само спекулиране; както и, че „ако 

оправданието за спиране на това е да не се допусне някои хора да станат обект на 

критика, то това не е от компетентността на съда по семейно право, а ако става дума за 

клевета, те трябва да се обърнат към друг съд, но ние не бива да защитаваме от 

критики държавни служители, социални работници, експерти, съдии, дори когато става 

дума за много силна и груба критика“. В началото на 2014 г. той представи препоръка, 

според която още много съдебни решения трябва да бъдат публикувани (неговото 

решение [...], което е искал да бъде много всеобхватно, е било изпратено до всички 

съдии по семейно право и на голям брой други организации, включително агенциите 



 

PE572.954v02-00 12/19 CR\1092729BG.doc 

BG 

на местните власти). Има безплатен и със свободен достъп уебсайт, наречен BAILII 

(Британски и ирландски институт за правна информация), който е част от 

международна мрежа, където се публикуват съдебни решения. Това е средство за 

комуникация с останалата част на света и средство за преодоляване на факта, че 

журналистите не се допускат в съда (главно поради финансови причини: вестниците не 

могат да си позволят техен журналист да следи делата за всеки отделен случай). 

 

Въпреки това по отношение на трудностите при достъпа до документи, за които 

споменават някои вносители на петиции, сър Джеймс много категорично отхвърля 

всички тези твърдения: това просто не се случва и не може да се случи, тъй като 

страните имат право на достъп до документите по собствените си дела.  

 

Друг проблем, подчертан от Групата за права на семейството: времевото измерение на 

производствата относно грижи. След като е започнало дадено съдебно 

производство, има ново нормативно изискване за завършване на работата в срок от 26 

седмици. Следователно при късно явяване на роднини те може да не бъдат допуснати 

единствено поради процесуалното изискване за спазване на 26-седмичния срок, а не 

защото не са подходящи. Срокът от 26 седмици може да бъде удължен „при 

необходимост за справедливото разрешаване на случая“ и председателят на 

Апелативния съд потвърди, че случаите на късно явили се роднини могат да бъдат 

законно основание за удължаване на срока, но някои съдии все още реагират бавно при 

необходимост от такова удължаване.   

Последният повдигнат въпрос бе по повод на предложението за отмяна на Закона за 

правата на човека от 1998 г. и на правното основание за осиновяване без съгласието 

на родителите. Този закон се позовава на Европейската конвенция за правата на човека 

и гласи, че е „незаконно публичен орган (включително съдилища и местни власти при 

вземането на решения за деца, изложени на риск) да действат по начин, който е 

несъвместим с правото по Конвенцията“. Той включва – за децата – правото на 

справедлив процес и правото на зачитане на семейния живот. Ако този акт бъде 

отменен, въпросните членове вече няма да служат за основа при вземането на решения 

от съдилищата или местните власти. Това ще има сериозни последици за правата на 

децата и семействата.  Например: решения относно дългосрочното настаняване на деца 

— по-специално дали следва да бъдат разгледани варианти за оставане в семейството, 

преди да се търсят такива за настаняването извън семейството, както и основанията за 

освобождаване от необходимостта за одобрение от страна на родителите — с 

аргумента, че „благосъстоянието на детето изисква това“ (раздел 52(1)б) Закон за 

осиновяването и децата, 2002 г.), който, без позоваване на тези членове, може да се 

тълкува много субективно.  

 

Въпросът за правната помощ бе повдигнат от няколко оратори. Родителите или 

лицето, упражняващо родителските права, участващи в производство относно грижи, 

имат право на правна помощ, получавана без оглед на декларирани средства и заслуги, 

и следователно могат да получат безплатни консултации от адвокат, след като местният 

орган подаде заявление за заповед за институционални грижи или за спешна заповед за 

закрила. Това автоматично право на правна помощ обаче не се прилага за заявление от 

родителите да се отмени заповед за институционални грижи. Родителите нямат право 

да бъдат представлявани при съдебен процес по осиновяване. Родителите трябва да 

удовлетворят изискванията на Агенцията за правна помощ по отношение на своите 

заслуги. Детето обаче винаги се представлява като отделна страна. Джули Хейнс от 
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„Справедливост за семействата“ работи като правен консултант на семействата, 

участващи в производства относно грижи. Тя не е квалифициран адвокат, но може да 

получи разрешение от съдията да подпомага семействата и да се изказва пред Съда. В 

повечето случаи тя е единствената правна помощ за родителите, които не получават 

правна помощ за обжалване, освен ако Съдът позволи на жалбоподателя пълно 

въззивно разглеждане (а това е така само в случаите, когато те могат да докажат, че 

тяхното положение се е променило значително, или ако могат да докажат, че съдията е 

допуснал грешка). 

Освен това Флоранс Белон и Сър Джеймс Мънби също така поставят под въпрос 

качеството на получената правната помощ. Сър Джеймс Мънби предлага 

консулските служби да предлагат на своите граждани списък на добри семейни 

адвокати, които разбират напълно последиците по отношение на транснационалните 

производства по осиновявания. 

 

При решаването на въпроса как да се занимават с дела, в които участват 

чуждестранни семейства, сър Джеймс Мънби на първо място посочва значението на 

спазването на Виенската конвенция за консулските отношения (1963 г.).  Той 

счита, че твърде често тази конвенция не се спазва в Обединеното кралство, и посочва, 

че при всички случаи с международен елемент, включително, но не само свързани с 

Европа, съответните консулски органи трябва да бъдат информирани от самото начало, 

освен ако чуждестранното семейство откаже това. Що се отнася до последствията, ако 

някои чуждестранни представители желаят да присъстват в съда във връзка с 

консулски въпроси, това следва да им се позволи, освен ако има много основателна 

причина това да не се допуска.  Въпреки това представителите на дипломатическите 

органи на Латвия и България в Обединеното кралство съобщават на членовете на ЕП, 

че те често биват уведомявани на твърде късен етап от производството, за да бъдат 

наистина ефективни.  

 

Относно прехвърлянето на компетентност, той подчерта отново, че основният 

принцип в Регламент „Брюксел IIa“ относно съдебната компетентност е обичайното 

местопребиваване, а не националността. Така, първият въпрос, който Съдът трябва да 

разгледа в самото начало на производството относно грижи, е да се определи 

обичайното местопребиваване, съответно дали английските съдилища са компетентни 

или не. 

Той подчерта, че въпросът за прехвърлянето на компетентност съгласно член 15 от 

„Брюксел IIa“ и дали съдът на друга държава членка е в по-добра позиция да разгледа 

определен случай, трябва да бъде разглеждан от английския съд в самото начало на 

производствата относно грижи. Според него разпоредбата на този член много по-често 

се използва от английските съдии, отколкото от съдилищата на други държави членки. 

Практическата последица от прехвърлянето на дело към чуждестранни органи е да се 

предотврати осиновяване. 

 

И накрая, като се има предвид „двувластието [в семейното право] с множество 

паралелни разпоредби“, установено от съчетанието между Брюкселската и Хагската 

системи, той изцяло би подкрепил общия принцип на постоянно преразглеждане и 

актуализиране на двете системи.  
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В случаите, свързани с чуждестранно семейство пред английския съд1, сър Джеймс 

Мънби наблегна на някои критерии, които трябва по-конкретно да се вземат под 

внимание от социалните служби и съдията. Английското законодателство относно 

осиновяването изисква съдът да има предвид задължителен списък от критерии: 

възрастта на детето, средата, от която произхожда детето и т.н., наречен контролен 

списък относно благосъстоянието.  Този списък датира от 1988 г., когато беше приет 

сега действащият закон за децата; той бе леко изменен със Закона за осиновяването 

(2002 г.), но основната материя е вече доста остаряла. Според сър Джеймс Мънби части 

от този списък биха се вписали в случай на дете с чуждо гражданство. По този 

конкретен въпрос той се позова на своето решение, в което се произнася, че „Трудно е 

да се подчертае в достатъчна степен, че в такъв случай Съдът, както и настойникът на 

децата и всички други професионални свидетели, трябва да разгледат възможно най-

внимателно по-специално онези части от контролния списък, които съсредоточават 

вниманието, изрично или по подразбиране, върху националния, етническия, културния, 

езиковия и религиозния произход на детето. Освен това не трябва в никакъв случай да 

се забравя, че в контекста на такива фактори контролният списък изисква 

разглеждането на вероятното въздействие през целия живот на детето на това, че 

то ще престане да бъде член на първоначалното си семейство. Само привидно 

внимание към тези въпроси не е достатъчно. Подходът, както на свидетелите, така 

и на съдията, трябва да бъде строг, аналитичен и добре мотивиран, като никога не се 

забравя, че осиновяването е допустимо само в краен случай и само когато цялостният 

анализ на положението на детето във всеки аспект — включително националния, 

културния, езиковия, етническия и религиозния произход на детето – доведе съда 

до заключението, че императивните изисквания на благосъстоянието на детето 

оправдават осиновяването.“2 

Членовете на ЕП бяха също така информирани от представители на Латвия и България, 

че е от съществено значение при започването на съдебно производство да се вземат 

предвид културните очаквания на родителите от едно дете (напр: на каква възраст 

децата се считат за достатъчно зрели, за да бъдат оставени сами в дома си и т.н...). Те 

наблягат на значението на добрата комуникация и прозрачността на планираните 

действия (напр.: изглежда, че местните органи не винаги биват информирани, когато 

социалните служби на Обединеното кралство правят разследвания в чужда държава във 

връзка с необходимостта от производство относно грижи). 

 

Заключения  

 

Трябва да се отбележи, че както припомня сър Джеймс Мънби, „никой не е успял 

никога да убеди Съда в Страсбург или Съда на ЕС, че нашето национално право в 

                                                 
1 също така параграф 5.3 от доклада „Осиновяване без съгласие“, Клер Фентън-Глин, Европейски 

парламент, 2015 г., стр. 36 
2 § 105 от Re N: EWCA Civ 1112 Може да се направи препратка и към друга част от същото съдебно 

решение: § 50. „Поставянето под грижи е в английско семейство. Злополучното съвпадение е забелязано 

от Съдия Белами (Re J and E, параграф 17): “ […]поставянето под грижи не е съобразено с културните 

особености и децата ‘поради това изучават и разбират само английски с настоящите си настойници“. 

Едно от най-обезпокоителните последствия на това е, че майката и дъщерите не са в състояние да 

разговарят помежду си при контакт, освен с помощта на преводач.“ Каквито и да са обстоятелствата, 

довели до необходимостта от намеса на държавата в живота на семейството, и каквото и да е равнището 

на нейното участие в производството оттогава, е почти непоносимо да се опитваме да си представим 

чувствата на една майка, която не може да разговаря с малките си деца на родния си език.“  
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областта на осиновяването не е в съответствие както с Конвенцията, така и с 

Хартата.“ Въпреки това броят на осиновяванията без съгласие в Обединеното 

кралство в сравнение с останалите държави членки и проблемите, подчертани от 

вносителите на петицията пораждат известна загриженост.  
 

Дори ако членовете на делегацията са съгласни, че в случаите, когато упражняването на 

родителските права в крайна сметка трябва да бъде отнето от биологичните родители 

във висшите интереси на детето, поставянето под грижи е по-устойчиво решение от 

един неопределен период на временни грижи, те все пак смятат, че оптималното 

решение по подразбиране е децата да могат да упражняват правото си на семеен живот 

заедно със своите биологични родители.  

 

Джули Хейнс, директор на „Справедливост за семействата“, заявява, че „ако 

останалите европейски държави могат да имат различни планове за деца, значи 

това може да се направи и в Обединеното кралство“, а Флоранс Белон счита, че 

„изкуствената стабилност, която ще получат тези деца при поставянето под 

грижи и осиновяването, никога няма да компенсира, особено в дългосрочен план, 

разрушаването на техните семейства от юридическата бомба.“ 

Публикуването през юли 2014 г. от британското министерство на образованието на 

насоки за местните органи, социалните работници, ръководителите на служби в 

областта на услугите и юристите на службите за деца под заглавие „Работа с 

чуждестранни органи: случаи, свързани със закрила на детето, и заповеди за 

институционални грижи“ показва, че националните органи са запознати с въпросите, 

свързани с производствата относно грижи, в които участват чуждестранни семейства.  

В Обединеното кралство съдиите и местните органи, участващи в производствата 

относно грижи, са многобройни и някои от тях са по-информирани от други по този 

проблем. Сър Джеймс Мънби обаче запазва оптимизма си относно възможностите за 

по-цялостен подход и счита, че „посланието достига до адресатите“.  

Препоръки 

Като се вземат под внимание всички изброени по-горе съображения и като се има 

предвид, че висшият интерес на детето в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен 

план остава от основно значение във всички видове производства относно грижи, 

комисията по петиции призовава отговорните органи и Комисията да се запознаят със 

следните препоръки: 

 

1. Комисията обръща внимание на съответните петиции и припомня международните 

стандарти, по-специално членове 8 и 20 от Конвенцията на ООН за правата на детето, 

където се подчертава задължението на правителствата за защита на самоличността на 

детето, включително неговите семейни отношения; 

2. Комисията би желала да обърне внимание на декларацията от страна на Европейския 

съд по правата на човека в Решение по дело Y/Обединеното кралство (2012) 55 EHRR 

33, [2012] 2 FLR 332, параграф 134: „семейните връзки може да бъде прекъснати само 

при много извънредни обстоятелства и [...] трябва да бъде направено всичко, за да се 

запазят личните отношения, и когато това е целесъобразно – семейството да бъде 

„възстановено“. Не е достатъчно да се докаже, че детето може да бъде поставено в по-

благоприятна среда за отглеждането му. Въпреки това, когато на поддържането на 
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семейните връзки би навредило на здравето и развитието на детето, родителят няма 

право по силата на член 8 да настоява тези връзки да се поддържат“; 

3. Комисията би желала да обърне внимание върху Насоките за алтернативни грижи за 

деца, формулирани от Общото събрание на Организацията на обединените нации в 

неговата резолюция A/RES/64/142, като основна база за позоваване за определящите 

политиките и занимаващите се с въпроси, свързани с грижи за деца; 

4. Следва да бъде взето предвид правото на детето да бъде изслушано в касаещото го 

гражданско производство, залегнало в Конвенцията за правата на детето; 

5. Националните семейни съдилища следва систематично да прилагат Виенската 

конвенция от 1963 г. за консулските отношения и членове 15 и 55 от Регламент ЕО 

№ 2201/2003 (Брюксел IIa) на най-ранния етап от производството относно грижи за 

деца и да гарантират незабавното и своевременно информиране на посолствата или 

консулските представителства относно случаите, засягащи техни граждани, като по 

този начин от самото начало откриват възможността за използване на варианта за 

прехвърляне на компетентност; следва да бъдат предоставени подробни насоки за по-

ефикасно изпълнение на тези разпоредби; 

6. Призовава съответните органи на държавата членка, изпращаща социалните 

работници в друга държава членка в рамките на разследване за осиновяване, надлежно 

да информират местните власти;  

7. Членовете считат, че поставянето на деца в несигурно положение, в което те 

рискуват дълъг престой в приемни центрове за грижи или последователни кратки 

периоди на престой в различни семейства, далеч не е идеално и би могло да бъде 

пагубно за развитието на децата; 

8. Комисията отбелязва високия дял на осиновяванията без съгласие на родителите в 

Обединеното кралство и припомня, че такава процедура следва да се разглежда като 

изключение; членовете предупреждават за риска от потенциални неравенства в 

цялостното разглеждане на случаите при производствата относно грижи, като се имат 

предвид разликите в експертния опит и практиките на социалните служби и различните 

участващи местни органи в цялата страна;  

9. Комисията подчертава факта, че тревожно голям дял от осиновяванията в 

Обединеното кралство през 2014 г. са били осиновявания без родителско съгласие. 

подчертава, че до осиновяване без съгласие на родителите се прибягва единствено като 

крайна мярка, като висшите интереси на детето трябва да бъдат оценявани на 

индивидуална основа и трябва да бъде зачитано правото на детето да бъде изслушвано; 

10. Призовава Комисията да извърши допълнително проучване на общото психическо 

въздействие на осиновяването върху децата, в сравнение с оставането в биологичните 

семейства, за да се оцени правилно въздействието на осиновяванията в обществото в 

кратко-, средно- и дългосрочен план, като се отчитат специално последиците за децата;  

11. Повече средства, внимание и подходящи политики следва да бъдат насочени към 

предотвратяване на производствата относно грижи посредством процедури за 

наблюдение и ранно предупреждение и чрез предоставяне на подходяща подкрепа на 
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семействата; за тази цел следва да се заделят целенасочени ресурси за създаване на 

необходимите условия за стабилен семеен живот в уязвимите райони и общности с по-

ниски доходи, по-малко ресурси и повишен риск от социално изключване; 

12. Следва да се подобрят структурите в подкрепа на семействата; поради това 

Комисията би могла да предостави съфинансиране на неправителствени организации, 

предоставящи помощ на граждани на ЕС, които живеят със семействата си в друга 

държава членка и се нуждаят от допълнителна помощ при сътрудничеството си със 

службите за закрила на детето и местните органи; 

13. Органите следва да гарантират, че качеството на социалните услуги не бива 

засегнато от бюджетните съкращения, предизвикани от мерките за строги икономии 

(напр. увеличаването на броя на досиетата, които следва да бъдат обработени средно от 

всеки социален работник, може да окаже отрицателно въздействие върху способността 

за правилна оценка на отделните случаи) и че върху решенията по производства за 

попечителство не следва да се оказва прекомерен правен и политически натиск, а също 

така те не следва да бъдат засегнати от каквито и да било финансови интереси на 

частни страни, като например агенции за осиновяване; 

14. Членовете считат, че големият брой досиета, с които трябва да се справят 

социалните работници, води до по-неизчерпателно разглеждане на отделните случаи, и 

в комбинация с времевите ограничения и възможната наказателна отговорност в случай 

на установена небрежност при оставянето на децата на техните биологични родители, 

може да задейства механизъм, при който решенията на социалните работници клонят 

към осиновяване; 

15. На социалните работници и други държавни служители, като например полицейски 

служители, участващи в производства за попечителство над дете, както и участващите 

адвокати, следва да се предоставят подходящи ресурси и повече възможности за 

обучение по конкретния въпрос за осиновяване без съгласието на родителите в цялата 

страна, така че да се обезпечи хармонизирането на критериите и процедурите, особено 

когато се отнасят до семейства, които не са от Обединеното кралство; 

16. Комисията би желала да обърне внимание на повишения риск от субективно 

тълкуване на основанията за решенията за осиновяване без съгласието на родителите, 

които биха могли да възникнат от отмяната на Закона за правата на човека от 1998 г.; 

Европейската конвенция за правата на човека (т.е. правото на детето на справедлив 

процес и правото на зачитане на семейния живот) вече няма да служи за основа при 

вземането на решения от съдилища или местни органи; 

17. Следва да бъдат подкрепени и подсилени повече широкообхватни системи за 

безплатна правна помощ и независима правна консултация и представителство от 

самото начало и на всеки етап, по случаи на производства относно грижи, с цел да се 

избегне всякакъв вид социално-икономическа дискриминация;  комисията призовава 

държавите членки да гарантират правата на участващи в процеса роднини, които са 

граждани на друга държава членка, включително предоставяне на правна помощ, 

участието на адвокати и групи в подкрепа на правата на семейството, достъп до устен 

преводач, както и навременно предоставяне на информация и документи относно 

изслушването на детето; 
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18. Комисията счита, че е от основно значение родителите да разбират какъв е залогът 

във всеки един момент и на всеки етап от процедурата. Това включва тяхното 

своевременно информиране, ако социалните служби възнамеряват да започнат 

процедура за осиновяване; никакви документи не бива да се подписват, без да се 

разбират техните последици, особено що се отнася до съгласие за осиновяване;  

19. Националните органи и благотворителните организации, участващи в производства 

относно грижи, следва да гарантират, че родителите са по-добре информирани от 

самото начало на производството, като на родители с увреждания по отношение на 

грамотността се предоставя подходяща подкрепа, включително предоставяне на 

разяснения по всички правни процедури, през които може да преминат, решенията, 

които могат да бъдат взети по отношение на бъдещето на детето, и евентуалните 

последствия от тези решения, особено в случаи, свързани с раздел 20 от Закона за 

децата от 1989 г.;  

20. В случаите на родители, чийто майчин език не е английски, трябва да бъде 

гарантирано предоставянето на цялата необходима информация относно решенията, 

които следва да бъдат взети, и последиците от тях на техния език или на език, който те 

разбират напълно; като първа стъпка за постигане на тази цел следва да се предостави 

телефонна линия за помощ на няколко езика, когато е възможно;  

21. Относно раздел 20 са необходими адекватни мерки за предотвратяване на ситуации, 

в които търсената временна мярка, за която е получено доброволно съгласие от 

биологичните родители, в духа на даването на повторна възможност и следователно 

целяща завръщането на детето вкъщи при по-добри обстоятелства, се обръща срещу 

единството на семейството, като задейства нежелана процедура на даване за 

осиновяване без съгласие; 

22. Членовете считат, че в ситуации на поставяне за приемни грижи, и още повече в 

доброволни случаи по раздел 20, следва да бъде право на родителите и вероятно 

ползотворно за самочувствието на детето да има възможност за минимална степен на 

контакт по време на настаняването, за да може да му се покаже, че то не е изоставено, а 

напротив, родителите му се борят, за да си върнат родителските права; 

23. Комисията призовава държавите членки да подобрят качеството на срещите между 

родителите и техните деца, и да положат усилия, за да гарантират, че всички засегнати 

страни разбират изцяло текущите преговори и родителските посещения; 

24. Срокът за производствата относно грижи (понастоящем максимум 26 седмици) 

следва да се счита за минимален, с цел да се даде възможност за правилното 

разглеждане на всеки отделен случай и да се гарантира, че на двамата родители или 

иначе на роднините на детето или приятели на семейството ще бъде дадено достатъчно 

време да направят предложения (например относно това кой би могъл да бъде 

настойник на детето) или необходими промени, които примерно биха им позволили да 

кандидатстват за  настойници на детето в надлежно време, преди осиновяването да се 

обяви за окончателно; комисията е на мнение, че като се вземе предвид необратимостта 

на производствата по осиновяване, приложимото към момента времево ограничение 

води до преждевременни решения и намалява ефективните възможности като например 

временно или постоянно решение в рамките на широкия семеен кръг;  
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25. Комисията призовава държавите членки да осигурят на жертвите на домашно 

насилие, на злоупотреба с алкохол или наркотици, чиито деца са били отнети, 

справедлива възможност за пълно възстановяване на родителските права, преди Съдът 

да вземе окончателно решение за осиновяване; 

26. Органите, които участват в производствата относно грижи, следва да гарантират 

подкрепа за родителите, които са станали жертви на домашно насилие в детска или в 

зряла възраст. . В никакъв случай не бива жертвите на домашно насилие да се считат 

автоматично за риск за своите деца, на които биха причинили бъдещи емоционални 

вреди; всякакъв вид на повторно превръщане в жертва чрез постоянно отнемане на 

родителските права върху децата им следва да се избягва, особено когато става въпрос 

за малтретирани жени; 

27. Социалните служби следва да гарантират предварителното идентифициране на 

потенциалните приемни семейства от същия културен произход като детето, което 

следва да бъде поставено под приемни грижи, и да поощряват такива съвпадения във 

върховен интерес на детето, тъй като то следва да има възможност да запази и да 

общува редовно на своя майчин език; на биологичните родители следва да се 

гарантират подходящи права за посещение и следва да се отстрани всяка съществуваща 

пречка за правото на посещение на биологичните родители с подходяща честота и на 

техния общ език; 

28. Следва да се отдава приоритет на решения, които ще позволят на братя и сестри да 

останат заедно; ако такова решение не е възможно, следва да бъдат взети всички 

възможни мерки, за да се избегне пълното разделяне на братя и сестри; 

29. Социалните служби трябва също да извършват наблюдение и оценка на приемните 

или осиновителски семейства, не само преди настаняването на децата при тях, но също 

и в процеса на интеграцията им в новата среда; 

30. Комисията би желала да насърчи изготвените от Комисията насоки относно 

„координацията и сътрудничеството в рамките на интегрираните системи за закрила на 

детето“1, които следва да се имат предвид от всички участващи служби на всеки етап от 

производството относно грижи; 

31. Следва да бъдат събрани значими статистически данни, за да бъде предложен по-

добър преглед на въпросите, свързани не само с осиновяванията без съгласие и 

двунационалните случаи, но също така – в по-общ план – на семейното право, 

включително разбивки по отношение на доходите и също така наличието на 

транснационално измерение, който да направи възможна преценката на цялостната 

ситуация и тенденции, както и на сравнение между държавите — членки на ЕС. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf  
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