
Раздел „Моите права и задължения“ 

Деликтоспособност 

Нашата държава - Република България, е подписала Конвенцията на 

ООН за правата на детето, което според Конституцията на страната означава, 

че нормите ѝ са част от вътрешното и право и имат предимство пред тези 

норми на вътрешното законодателство, които ѝ противоречат. В своите 

Заключителни препоръки за България от 2008 г., Комитетът по правата на 

детето на ООН изрази загриженост, че държавата все още не е създала 

специализирани детски съдилища, с което не изпълнява свое задължение по 

Конвенцията. И въпреки, че детското правосъдие в България е в процес на 

реформа вече над десет години, шест години след препоръките на Комитета по 

правата на детето на ООН, детски съдилища в България все още няма. Според 

Общ коментар № 10 от 2007 г. към Конвенцията за правата на детето на ООН, 

който се отнася до правата на децата при правосъдие, държавите членки 

трябва да създадат цялостна система за детско правосъдие, което изисква 

обособяване на части в полицията, съдилищата, прокуратурата, както и 

специализирани защитници. И макар отделни стъпки да се предприемат в 

България, такива обособени части все още няма. Това означава, че макар и да 

има някои специални правила за непълнолетни, като цяло когато дете 

извърши престъпление,  то се разследва  и евентуално детето 

се наказва от същите длъжностни лица, по същия ред и в 

същите места, както в случаите на престъпления , извършени 

от пълнолетни.  Непълнолетните се задържат в местата, където се 

задържат пълнолетните правонарушители. В полицейските управления има 

специални изисквания за помещенията, в които се задържат непълнолетни и те 

като цяло предлагат по-добри материални условия от тези за пълнолетни. В 

следствените арести обаче, непълнолетните се настаняват в условия като 

всички останали, макар и в отделна килия. Когато съд наложи наказание 

„лишаване от свобода“, то се изтърпява в т.нар. поправителни домове (затвор 

за непълнолетни). В България има два поправителни дома – единият е за 

момчета и се намира в гр. Бойчиновци, а другият е за момичета и се намира в 

двора на женския затвор в град Сливен. 

Действащата нормативна уредба в България предвижда три системи, 

които работят с деца в конфликт със закона – съдебна, административна и 

система за закрила на детето, които понякога функционират паралелно и не 

успяват да гарантират най-добрия интерес на детето в съответствие с 

международните стандарти. Необходими са промени в нормативната рамка в 

съответствие с принципите на международни инструменти и за да бъде 

обезпечено спазването на правата на детето в съдебни процедури, в които 

децата участват като заподозрени, обвиняеми или извършители. 



На критика от международните институции се подлага и изключително 

ориентираният към наказания подход в младежкото правосъдие и на практика 

отсъствието на система за превенция (която да предотвратява извършването 

на престъпления от деца, като ги подпомага на ранен етап), както и 

отсъствието на достатъчно алтернативни мерки, в които социално-помагащият 

подход да е ключов. 

Изцяло наказателен характер има съдебната система на младежкото 

правосъдие, която е уредена в Наказателния кодекс. Наказателен характер има 

обаче и административната система, която е регламентирана в Закона за  

борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и 

Указа за борба с дребното хулиганство. Според Европейския съд по правата на 

човека, наказателен характер има дори и в някои случаи в системата за 

закрила на детето (какъвто е случаят с настаняването в кризисен център). За 

това ще бъдат разгледани накратко и трите системи. 

Според Наказателния кодекс до навършване на 14 години децата са 

„малолетни“ и не подлежат на наказателна отговорност. Децата, навършили 14, 

но ненавършили 18 години, ако са могли да разбират свойството и значението 

на деянието си и да ръководят постъпките си, са наказателноотговорни, т.е. 

освен обективния критерий - възраст, съдът преценява и субективни 

предпоставки. 

 

 Деянията, които се считат за престъпления, са изчерпателно изброени в 

Наказателния закон и те са едни и същи както за непълнолетни, така и за 

пълнолетни. Най-често престъпленията, които извършват непълнолетни, са 

срещу собствеността (кражби и по-рядко грабежи) и срещу личността (телесни 

повреди и в единични случаи - убийства). Наказанията обаче, които се налагат 
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на непълнолетни, са ограничени както по вид, така и по размер. Освен това 

съдът може, въпреки че констатира извършване на престъпление от 

непълнолетен, да го освободи от наказателна отговорност и да го предаде на 

местната комисия за борба с противообществените прояви за налагане на 

възпитателни мерки или сам да наложи такива, ако прецени, че деянието е 

извършено по увлечение или лекомислие. 

 На непълнолетни съгласно Наказателния кодекс могат да бъдат 

наложени следните наказания: 

 лишаване от свобода 

 пробация  

 обществено порицание   

 лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. 

 

Горната таблица показва, че за едно и също престъпление 

непълнолетният ще получи много по-леко наказание от пълнолетния. Така 

например, ако за най-тежко престъпление пълнолетен получи наказание 

„доживотен затвор без право на замяна“, то за същото престъпление, ако 

детето е между 16 и 18 години, може да получи максимално лишаване от 

свобода до 12 години, а ако е между 14 и 16 г. – до 10 години. 

Малолетни деца (тези под 14-годишна възраст) не носят наказателна 

отговорност, но попадат под разпоредбите на специален закон с наказателен 

характер – Закона за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните.  България търпи много критики по отношение 

на този закон от международни органи. Една от причините за това е, че 

въпреки, че официално децата под 14 години не носят наказателна 

отговорност, на практика се наказват и много по-малки деца въз основа на 
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разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви. Според 

Закона за борба с противообществените прояви малолетни на възраст от 8 до 

14 години също подлежат на „възпитателни мерки“ т.е. според този закон 

деликтоспособността има следните етапи: 

  

На възпитателни мерки по този закон подлежат и  непълнолетни, които 

са извършили деяния, за които по друг нормативен акт се предвижда налагане 

на възпитателна мярка. Такива са Указа за борба с дребното хулиганство и 

Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни 

мероприятия.  

Според Указа на административна отговорност по него подлежат лица 

навършили 16-годишна възраст. Наказанията по Указа за извършване на 

дребно хулиганство са: 

 задържане до 15 денонощия в структурно звено на Министерството на 

вътрешните работи; 

 глоба от 100 до 500 лв. 

Като дребно хулиганство по смисъла на този указ е непристойна проява, 

изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на 

публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към 

гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, 

сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и 

спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не 

представлява престъпление по Наказателния кодекс. 
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Според Закона за опазване на обществения ред, лицата до 16 години, 

извършили спортно хулиганство, подлежат на възпитателни мерки по Закона за 

борба с противообществените прояви, а на тези над 16 години могат да се 

наложат следните наказания: 

1. задържане в териториална структура на Министерството на 

вътрешните работи до 25 денонощия; 

2. глоба; 

3. безвъзмезден труд в полза на обществото. 

Противообществена проява (спортно хулиганство) по смисъла на този 

закон е непристойна проява, изразяваща се в отправяне на ругатни и други 

неприлични изрази и жестове, които са особено вулгарни, предизвикване или 

участие в сбивания, нахлуване на спортния терен, унищожаване или 

повреждане на чуждо имущество, използване на забранени предмети, отказ да 

се изпълнят разпорежданията на отговорните за спортната проява лица или на 

полицейските органи, или друга подобна проява, нарушаваща обществения 

ред, която не съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, и 

е извършена умишлено в спортния обект или в зоната около него преди, по 

време и непосредствено след спортното мероприятие, както и на отиване или 

на връщане от спортния обект във връзка със спортното мероприятие. 

И ако трябва да обобщим информацията до сега, според българското право: 

 „Малолетните деца“ са разделени на две категории:                     

от 0 до 7 години и от 8 до 14  години, като децата до 7 

години не подлежат на отговорност.  

 Непълнолетните са разделени на две възрастови  групи: 

от 14 до 16 години и от 16 до 18 години.  

 Непълнолетните над 16 години подлежат на  наказателна 

отговорност и административна  отговорност 

(хулиганство). 

Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни е много стар. Той е в сила от 1958 г. и въпреки многото критики 

срещу него, продължава да действа. 

Законът създава административната система, която предвижда налагане 

на наказателно-възпитателни мерки от т.нар. местни комисии за борба с 

противообществените прояви на деца, извършили противообществена проява 

или престъпление, но освободени от наказателна отговорност. Според закона, 

противообществена проява е „деяние, което е общественоопасно и 

противоправно или противоречи на морала и добрите нрави”. Формулировката 



е твърде обща и създава условия за тълкуване в много голям диапазон. Като 

цяло, законът води до криминализиране на поведенчески проблеми при децата, 

като скитничество, бягство от училище или от дома и други, които често 

произтичат от психологични и социално-икономически проблеми. Освен това, 

позволява налагане на наказания за т.нар. „статусни нарушения“ – това са 

деяния, които се считат за нарушения, само ако са извършени от деца, но не и 

ако са извършени от пълнолетни. Такова деяние е например употребата на 

алкохол. 

Наличието на административен закон (Закона за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни), в съчетание с 

псевдосъдебни органи  - местни комисии, които разглеждат делата и налагат 

мерки от наказателно естество, води до рискове правата на децата с 

„противообществено поведение" да се зачитат в по-малка степен и да им се 

предоставя по-слаба закрила, в сравнение с по-големите „непълнолетни“, които 

се преследват за престъпления. Това и определя закона като противоречащ по 

идеология, същност и практика на международните стандарти. Тези критики се 

приемат от българските правителства, но законът продължава да действа. А 

местните комисии продължават да налагат т.нар. „възпитателни мерки“, които 

могат да бъдат: 

1. предупреждение; 

2. задължаване да се извини на пострадалия; 

3. задължаване да участва в консултации, обучения и програми за 

преодоляване на отклоненията в поведението; 

4. поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, 

които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи; 

5. поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател; 

6. забрана на непълнолетния да посещава определени места и 

заведения; 

7. забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с 

определени лица; 

8. забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес; 

9. задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд 

причинената вреда, ако това е в неговите възможности; 

10. задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в 

полза на обществото; 

11. настаняване в социално-педагогически интернати (СПИ) ; 



12. предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-

интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца; 

13. настаняване във възпитателно училище-интернат. 

Европейският съд по правата на човека по делото А. и други срещу 

България се произнесе, че настаняването във възпитателно училище-интернат 

по своята същност е лишаване от свобода. Престоят във възпитателно 

училище е до 3 години, но при определени обстоятелства може да бъде 

продължен. По същото дело съдът определи и настаняването в кризисен 

център като лишаване от свобода. Настаняването в кризисен център се 

осъществява по Закона за закрила на детето. На практика в тези центрове се 

настаняват не само деца, жертва на трафик и насилие, но и такива, 

поддържащи неприемливи за родителите им или социалните работници 

сексуални контакти (например с по-възрастни мъже) и е начин за 

преустановяване на възможността им за срещи. Максималната 

продължителност за престой в кризисен център е до 6 месеца, но има случаи, 

когато престоят продължава значително по-дълго. 

Законът за борба с противообществените прояви регламентира 

създаването освен на социално-педагогически интернати и възпитателни 

училища-интернати, и на домове за временно настаняване на малолетни и 

непълнолетни – места за лишаване от свобода, където обаче престоят е 

ограничен по време (обикновено до 24 ч.). По-продължителни престои се 

разрешават от прокурор и те могат да бъда до 15 денонощия, а в изключителни 

случаи и до 2 месеца. В тях се настаняват деца, чийто адрес на живеене не 

може да се установи, както и такива, заловени в скитничество, просия, 

проституция, злоупотреба с алкохол, наркотици, бягство от дома, ВУИ, СПИ и 

други институции, безнадзорност, съпроводена с противообществени прояви. 

Освен това законът урежда и създаването на т.нар. детски педагогически стаи, 

в които децата с противообществени прояви се „водят на отчет“ и се привикват 

на беседи. 
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