
На вниманието на всички лечебни заведения и на работещите в здравните 

кабинети на територията на област Варна 

 

УКАЗАНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ В РИСК 

 

В РЗИ – Варна е получено писмо от Държавна агенция за закрила на детето с вх. 

№25810/12.12.2016 г., касаещо извършени проверки, относно спазване правата на детето, 

регламентирани в чл.3, т.1 и т.2 и чл.19 от Конвенцията за правата на детето, както и 

правото на закрила на детето, регламентирано в чл.101 ал. 1 и чл.11, ал.1 от Закона за 

закрила на детето.    

Държавна агенция за закрила на детето е уведомила РЗИ – Варна за липса на 

подаден сигнал за непълнолетна майка от личен лекар или акушер-гинеколог с лекарска 

практика на територията на общините Суворово и Вълчи дол и прави извод, че 

медицинските специалисти не разпознават бременните момичета като деца в риск.  

Уведомявам Ви, че съгл. Допълнителни разпоредби на Закона за закрила на детето: 

 "Дете в риск" е дете: 

а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито 

родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа; 

б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно 

или унизително отношение или наказание в или извън семейството му; 

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, 

нравствено, интелектуално и социално развитие;  

г) което страда от увреждания, както и от трудно лечими заболявания, констатирани от 

специалист; 

д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище. 

 

 Съгласно чл. 7, (1) от Закона за закрила на детето: 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. 

 Съгласно § 41от  Заключителните разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за закрила на детето, обн. ДВ, бр.14/2009 г.  „Детските ясли, 

детските градини, училищата, доставчиците на социални услуги за деца, здравните 

и лечебните заведения поставят информация за номер 116 на видно място в срок 6 

месеца от изграждането му.” 

 

В момента действа национален безплатен горещ телефон за деца в риск – 116 111. 

  

Съгласно чл. 125 а, алинея (2) от Закона за здравето – „Медицинските специалисти, 

работещи в лечебните заведения или в здравните кабинети, са длъжни да уведомят 

органите на Министерството на вътрешните работи и дирекция "Социално подпомагане" 

за всяко дете, постъпило в лечебното заведение или посетило здравния кабинет, което е 

жертва на насилие.” 

 

Напомням Ви, че съгласно всички гореизброени нормативни документи в случай, 

че узнаете за дете в риск, имате задължението да съобщите по законов ред на 

институциите, които са отговорни за спазване правата на детето. 

 

 


