ЗАКОН за закрила на детето
Обн., ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г., изм., бр. 75 от 2.08.2002 г., в сила от
2.08.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 36 от
18.04.2003 г., в сила от 18.04.2003 г., бр. 63 от 15.07.2003 г., изм., бр. 70 от
10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 1.01.2005
г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от
25.11.2005 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от
12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 38 от 9.05.2006 г., изм., бр. 82 от 10.10.2006 г.,
доп., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 24.07.2007 г.
Сборник закони - АПИС, кн. 7/2000 г., стр. 12; кн. 5/2003 г., стр. 37; кн.
8/2003 г., стр. 245; кн. 5/2005 г., стр. 46
Библиотека закони - АПИС, т. 1, р. 3, № 190
................................
Участие в процедури
Чл. 15. (1) Във всяко административно или съдебно производство, по
което се засягат права или интереси на дете, то задължително се изслушва, ако
е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите
интереси.
(2) Когато детето не е навършило 10-годишна възраст, то може да бъде
изслушано в зависимост от степента на неговото развитие. Решението за
изслушване се мотивира.
(3) Преди изслушването на детето съдът или административният орган
трябва:
1. да осигури необходимата информация, която да му помогне да
формира мнението си;
2. да го уведоми за евентуалните последици от неговите желания, от
поддържаното от него мнение, както и за всяко решение на съдебния или
административен орган.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) Във всички случаи изслушването и
консултирането на детето се извършват в подходяща обстановка и в
присъствието на социален работник от дирекция "Социално подпомагане" по
настоящия адрес на детето, а при необходимост - и в присъствието на друг
подходящ специалист.
(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм., бр. 38 от 2006 г.) Съдът или
административният орган разпорежда изслушването да се извършва и в
присъствието на родител, настойник или друг близък, когото детето познава, с
изключение на случаите, когато това не отговаря на интереса на детето.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. и доп., бр. 38 от 2006
г.) При всяко дело съдът или административният орган уведомява дирекция
"Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето. Уведомлението трябва
да съдържа предмета на производството, страните, които участват,
конкретната задача, формулирана служебно или въз основа на искане от
страна в производството, и срок за изпълнение, който не може да бъде пократък от 14 дни от получаване на уведомлението в дирекция "Социално
подпомагане". Дирекция "Социално подпомагане" изпраща представител, който
изразява становище, а при невъзможност предоставя доклад.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) Дирекция "Социално
подпомагане" може да представлява детето в случаите, предвидени в закон.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) Детето има право на правна
помощ и жалба във всички производства, засягащи негови права или интереси.
Зачитане на родителите и спазване на обществения морал
..........................

