СЕМЕЙСТВО И
НАСЛЕДСТВО

Доклад III по проект „Правата ми в действие“, изпълняван от
Сдружение „Департамент за правна култура“ с
финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“
/11-ти декември 2014 г./

СЪДЪРЖАНИЕ
І. Проучването
1. Същност на проекта и изследването.
2. Профил на анкетираните граждани.
3. Методология на извършване на изследването.
ІІ. Качествен, количествен анализ и изводи
1.

Настойничество и попечителство - непозната територия за
гражданите
o
o

Настойник на напълно запретен.
Попечител на ограничено запретен.

2.
Наследяване - повод за конфликти между роднини или
регламентирана “до съвършенство” от закона процедура?
o
o
o
o
o
o
o

3.

Домашният любимец - член на семейството
o

4.

Административна услуга в тежък момент – удостоверение за
наследници.
Как да се откажа от наследството си?
Правата ми като наследник по закон.
Правата ми при съставяне на завещание.
Ще им разкажа играта! Съдебна делба.
Химера ли е доброволната делба на недвижим имот?
Какво всеки студент трябва да знае за правото си на
наследствена пенсия?

Как да регистрирам куче на територията на Столична
община?

Правото ми на издръжка - “мисията невъзможна”
o

Какво трябва да знам за издръжката?

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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o

5.

Правото ми на издръжка.

Защита правата на “малкия човек” - “Дела трябват, не думи”
o
o
o
o
o

Как да помогна на дете, което се нуждае от закрила?
Приемни семейства. Какво е това и как да кандидатствам?
Приемни семейства. Оценка, обучение и настаняване на
дете?
Приемни семейства. Какво ще получа?
Как да си осиновя дете?

6.
“Правото” ми да бъда родител - какво е “мнението” на
закона по въпроса?
o
o
o
o

Фонд “Ин витро” финансира до 3 процедури.
Бременна съм. Имам право на безплатни услуги от
Здравната каса.
Всичко за отпуска по бащинство.
Ваксините! Отказвам да имунизирам детето си! Последиците.

7.
Бракът - крачка напред във връзката или начало на нови
проблеми в отношенията?
o
o
o
o
o

8.

Непълнолетен съм. Имам право да сключа брак.
Предстои ми сключване на брак. Какви са правата ми?
Какво е това брачен договор?
Как да сключа брачен договор?
Развод.

Името - “от люлка до гроб” или предмет на мой личен избор?
o

Как да сменя името си?

9.
Законът - “съюзник” в борбата срещу домашното насилие
или не съвсем?
o

Как да се защитя при домашно насилие?

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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Същност на проекта и изследването
“Правата ми в действие” демонстрира Правата (т.нар. от нас
статии) от 12-те житейски категории на pravatami.bg в
динамична и “жива среда”. Проектът се реализира от
Сдружение “Департамент за правна култура” с финансовата
подкрепа на Фондация “Америка за България”. Екипът на
pravatami.bg е двигателят на инициативата.
Краткосрочна цел: да се извлече и анализира обратната връзка
от последователите на pravatami.bg, да се направят
количествени и качествени изводи във връзка с опита от правото в
действие. Така имаме възможност за предизвикване на
дискусии по определени проблеми и последващото им
ефективно разрешаване.
Запознаването с основните права и задължения, представено не
статично, а в своята динамика, ще доведе до ефективно
отстояване на права от различни клонове на правото, но и до
повишаване на правната култура в българското общество. Това
е дългосрочната цел на проекта.
Чрез “Правата ми в действие” се доразвива мисията на
pravatami.bg. Екипът моделира и управлява отворена и
безплатна онлайн платформа, която се утвърди като средище
за практична и полезна правна информация, поднесена по
един разбираем и лесно запомнящ се начин. Нещо повече –
сайтът се превърна в място за споделяне на опит във връзка с
всяко конкретно “Право”.

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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Профил на анкетираните граждани
Направеното
проучване
няма
претенции
да
бъде
представително, защото не е правено върху представителна
извадка от българските граждани. Профилът на хората, взели
участие в допитването е следният:
 В периода 09.10.2014 - 11.12.2014 г. 112 715 граждани са
посетили онлайн платформата pravatami.bg.
 93 % са от България.
 45 % са от София, 9 % Варна, 8 % Пловдив, 5 % Бургас, 2 %
Русе. Другото се дели между останалите градове в
страната.
 10 924 души са взели участие във въпросниците.
 Всеки въпросник е получил отговори средно от 390 души.
 Демографските данни са 64 % жени, 36 % мъже:
 13-17 годишни. 0 % жени, 1 % мъже.
 18-24 годишни. 12 % жени, 5 % мъже.
 25-34 годишни. 17 % жени, 12 % мъже.
 35-44 годишни. 14 % жени, 12 % мъже.
 45-54 годишни. 13 % жени, 3 % мъже.
 55-64 годишни. 6 % жени, 2 % мъже.
 65+ годишни. 2 % жени, 1 % мъже.

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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Методология на извършване на изследването
 Използван софтуер за събиране на обратната връзка от
въпросниците със затворен и отворен характер – Survey
Monkey.
 Канали за разпространение на информацията:
 Онлайн платформата pravatami.bg.
 Фейсбук страницата на pravatami.bg.
 Мобилното приложение за iOS, Android & Windows Phone
„Правата ми“
 Е-бюлетинът на pravatami.bg.
 Партньорски организации и медии.
 Количествен анализ, изразен в проценти на базата на брой
отговори, събрани и систематизирани в два основни
раздела с подраздели.
 Качествен анализ, изграден на основата на количествения,
обществената значимост на дадените отговори и тяхната
връзка с конкретни разпоредби от приложимото
законодателство.
 Категориите и подкатегориите са както следва:
1.
Настойничество и попечителство - непозната територия за
гражданите
o
o

Настойник на напълно запретен.
Попечител на ограничено запретен.

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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2.
Наследяване - повод за конфликти между роднини или
регламентирана “до съвършенство” от закона процедура?
o
o
o
o
o
o
o

3.

Домашният любимец - член на семейството
o

4.

Как да регистрирам куче на територията на Столична
община?

Правото ми на издръжка - “мисията невъзможна”
o
o

5.

Административна услуга в тежък момент – удостоверение за
наследници.
Как да се откажа от наследството си?
Правата ми като наследник по закон.
Правата ми при съставяне на завещание.
Ще им разкажа играта! Съдебна делба.
Химера ли е доброволната делба на недвижим имот?
Какво всеки студент трябва да знае за правото си на
наследствена пенсия?

Какво трябва да знам за издръжката?
Правото ми на издръжка.

Защита правата на “малкия човек” - “Дела трябват, не думи”
o
o
o
o
o

Как да помогна на дете, което се нуждае от закрила?
Приемни семейства. Какво е това и как да кандидатствам?
Приемни семейства. Оценка, обучение и настаняване на
дете?
Приемни семейства. Какво ще получа?
Как да си осиновя дете?

6.
“Правото” ми да бъда родител - какво е “мнението” на
закона по въпроса?
o
o
o
o

Фонд “Ин витро” финансира до 3 процедури.
Бременна съм. Имам право на безплатни услуги от
Здравната каса.
Всичко за отпуска по бащинство.
Ваксините! Отказвам да имунизирам детето си! Последиците.

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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7.
Бракът - крачка напред във връзката или начало на нови
проблеми в отношенията?
o
o
o
o
o

8.

Непълнолетен съм. Имам право да сключа брак.
Предстои ми сключване на брак. Какви са правата ми?
Какво е това брачен договор?
Как да сключа брачен договор?
Развод.

Името - “от люлка до гроб” или предмет на мой личен избор?
o

Как да сменя името си?

9.
Законът - “съюзник” в борбата срещу домашното насилие
или не съвсем?
o

Как да се защитя при домашно насилие?

В настоящия, трети по ред, доклад по проекта “Правата ми в действие”
ние, екипът на pravatami.bg разглеждаме семейните и наследствени
права. В доклада ще представим информация относно:




степента на запознатост на потребителите с техните семейни и
наследствени права;
какъв е опитът на потребителите на pravatami.bg при упражняване
на тези права;
какви са позитивните и негативни тенденции при упражняване на
правата.

Събраната информация ни помага да черпим идеи за нови Права и
повишаване на правната култура на гражданите в специфични области.

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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Нашите изводи
Настойничество и попечителство - непозната територия за
гражданите
В тази част от доклада разглеждаме правата на лицата, на които
обществото и държавата са “възложили” отговорността да се грижат за
хората с умствена изостаналост - настойниците и попечителите на
запретени.
Степен на информираност на потребителите
При анализа на данните от проведените анкети установихме, че
степента на информираност на хората относно разгледаните Права не
може да бъде определена като висока. Над една трета от анкетираните
не са запознати с това какво е ограничено и пълно запретен.
Какво знаем?
Около 60 % от запитаните не са били настойници на напълно или
попечители на ограничено запретени. По-малко от 5 % са отговорили
утвърдително на въпроса били ли са настойници на лица под пълно
запрещение, а едва 1,8 % са попечителите на ограничено запретени,
отговорили на въпросите в анкетата.
Какво не знаем?
Законът отчита факта, че степента на умствена изостаналост при
запретените лица е различна и не така тежка при някои, затова именно
прокарва делението на напълно и ограничено запретени. Това, което
над една трета от отговорилите признават е, че не са наясно със
същността на понятията “напълно -” и “ограничено запретен”.

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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Какъв е опитът на потребителите при упражняването на правата им?
Приблизително 60 % от запитаните не са сключвали сделка с напълно
запретен чрез неговия настойник, като опит в тази област имат едва 5 %.
Сключвал ли
си сделка с
напълно
запретен
чрез неговия
настойник?

9

На над 65 % от отговорилите не им се е налагало да “се договарят” с
ограничено запретен, едва 3 % са имали такъв случай.

Сключвал ли
си сделка с
ограничено
запретен?

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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Какво е негативното?
Като негативно може да се посочи, че броят на лицата, които биха
потърсили помощ от адвокат, ако техен близък се нуждае от настойник е
равен на тези, които въобще не биха потърсили помощ. Притеснително
нисък - едва 7 %, е броят на тези, които биха се обърнали към съда. При
попечителството нещата стоят малко по-различно. Около 45 % биха се
обърнали за съвет към адвокат, приблизително една трета от запитаните
не биха потърсили въобще помощ, а по-малко от 6 % посочват съда като
институцията, която институцията, която биха “занимали” с проблема си.
Какво е позитивното?
Като положително, въпреки неосведомеността на обществото относно
статута на запретените лица, несъмнено следва да посочим, че много
малко, едва около 3 % от запитаните настойници и попечители, са
злоупотребявали с правата на запретените лица. Това е доказателство,
че мнозинството от лицата, “натоварени” от обществото с тази
отговорност се отнасят съвестно и почтено към задълженията си, като
зачитат правата на запретения.
Какъв е
опитът ти
като
попечител /
настойник?

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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Възможни решения
При анализирането на данните и съобразявайки степента на
осведоменост на обществеността, стигнахме до извода, че за
преодоляване на съществуващите проблеми биха допринесли
следните решения:
1. Провеждане на информационна кампания в обществото относно
запрещението.
Не е никак малък броят на хората, които не са наясно с разликата
между напълно и ограничено запретен, за една трета от анкетираните
тези хора са просто “умствено изостанали”.
2.
Разработване на програми за интегриране на запретените в
обществото.
Тази стъпка би била полезна, от една страна, за запретените, но, от
друга страна, ще спомогне и за запознаването на гражданите с
проблемите на запретените.
3.
Провеждане на информационни курсове за лицата, на които се
възлагат настойнически/попечителски функции.
Настойничеството и попечителството са твърде отговорни дейности и
лицата, които ги изпълняват следва да получават подкрепа от държавата,
ако не чрез друго, то поне чрез разясняване на техните права и
задължения.
4.
Засилване на контрола от страна на обществеността над
настойниците/попечителите.
Това би спомогнало за чувствително намаляване на броя лица,
злоупотребили с правата на поднастойния/подопечния.

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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Наследяване - повод за конфликти между роднини
регламентирана “до съвършенство” от закона процедура?

или

В тази част от доклада разглеждаме правата, свързани с наследяването
- т.нар. наследствени права - правото на отказ от наследство; правата
на наследниците по закон; правата на лицата, които искат да съставят
завещание; правото на наследствена пенсия. Обръщаме внимание на
една административна услуга в тежък момент - смъртта на близък човек,
а именно изваждането на удостоверение за наследници. Разглеждаме
още и правата при участие в делба - доброволна и съдебна.
Степен на информираност на потребителите
Основното, което прави впечатление при анализа на данните от
анкетите, е, че процедурите, свързани с наследяването, като напр.
съставяне на завещание, приемане и отказ от наследство, делба на
наследствен имот, са “непознати”, в смисъл на твърде сложно
регламентирани от законодателя, за хората. Тези от тях, които са се
сблъсквали с “наследствени” ситуации, споделят, че намират
процедурите за тромави, сложни и неразбираеми за тях, като има
такива, които ги определят и като несправедливи.
Какво знаем?
Малко повече от 50 % от отговорилите правилно биха се обърнали към
адвокат, ако са изправени пред решаването на наследствен въпрос.
Законът регламентира наследяването и в някои по-сложни случаи
процедурите се явяват неясни за хората без юридическо образование.
Приблизително една трета от анкетираните са дали отговор, че за
съдействие при попълване на документите за издаване на
удостоверение за наследници, биха се обърнали към общината. Висок
обаче е процентът - 53 %, на тези, които имат право на наследствена
пенсия, но не биха потърсили помощ чрез процедурата по отпускането
й.

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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Какво не знаем?
Не е голям броят на запознатите с процедурите при наследяване, много
малко от запитаните са наясно как се осъществява делба на
наследство, както и как се извършва отказ от наследство.
Какъв е опитът на потребителите при упражняването на правата им?
Основният модел на наследяване, утвърдил се сред обществото, е по
закон - едва 12 % от запитаните са наследявали по завещание и едва 5 %
са съставяли завещание, като броят на съставилите саморъчно и
нотариално завещание е относително равен.

Наследявал ли
си по
завещание?

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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Съставял ли си
завещание?

Несъмнено голям - 73 %, е броят на хората, които не са водили съдебни
дела във връзка с наследяване. Това се е случвало на едва 7 %.

Водил ли си
съдебни дела във
връзка с
получено
наследство?

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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При подялбата на наследствен имот броят на предпочелите
доброволна (24 %) пред съдебна делба (10 %) е двойно по-голям.
Относително малък - едва 7 % е броят на отказалите се от наследство,
като най-често посочваните причини за направеният отказ са
задълженията на наследодателя, както и желанието наследството да
бъде придобито от друг сънаследник.

Отказвал ли
си се от
наследство?

15

Приблизително една четвърт - 23 %, от анкетираните признават, че
получават наследствена пенсия, като мнозинството от хората са на
мнение, че определената от законодателя максимална възраст от 26 г.
за получаване на пенсията е справедлива.

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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Получавал ли
си
наследствена
пенсия?

Около 44 % от запитаните са изваждали удостоверение за наследници,
като половината от отговорилите утвърдително на въпроса са
“минавали” повече от веднъж през процедурата.

Изкарвал ли си
удостоверение
за наследници?

Какво е негативното?
Като негативно може да посочим, че мнозинството от отговорилите
утвърдително на въпроса дали вземат наследствена пенсия, получават
пенсия в размер доста нисък спрямо размера на минималната
работна заплата - до 200 лв.

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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Друг негативен факт, който показват събраните от нас данни, е, че броят
на участвалите в съдебна делба, които смятат, че дяловете не са били
разпределени справедливо е почти два пъти по-голям от този на
смятащите, че подялбата на дяловете е било справедлива.
Като негативен момент би следвало да посочим и неосведомеността на
мнозинството от хората относно процедурите около наследяването,
както и мнението им, че част от тях освен несправедливи, са и тромави.
Негативен е и фактът, че броят на изпълнилите задължение на своя
наследодател е едва една трета от броят на тези, които са отказали да
направят това.
Какво е позитивното?
Като позитивно бихме могли да посочим, че мнозинството от
анкетираните наследници по закон не са оспорвали направеното от
техния наследодател завещание.
До каква
възраст е
редно да се
получава
наследствена
пенсия?

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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Какъв е опитът
ти при подялба
на наследство?

Възможни решения
При анализирането на данните и съобразявайки степента на
осведоменост на обществеността, стигнахме до извода, че за
преодоляване на съществуващите проблеми биха допринесли
следните решения:
1. Провеждане на информационна кампания относно процедурите
при наследяване.
Наследяването е нещо, с което за добро или за лошо голяма част от
гражданите се сблъскват и понякога изпитват трудности в разбирането
на правата си. Процедурите по наследяване, от друга страна, често не
разкриват особена сложност, която да ги направи трудно разбираеми и
осъществими от гражданите и без помощ от специалист. Провеждането
на
информационна
кампания
и
повишаване
степента
на
информираност на гражданите би спомогнало за решаване на
посочените проблеми.

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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Домашният любимец - член на семейството
В тази част от доклада разглеждаме един от доста дискутираните в
обществото проблеми - този за задължението на стопаните на кучета да
регистрират своите домашни любимци в общината.
Степен на информираност на потребителите
Със сигурност можем да твърдим, че хората са запознати и наясно със
задължението си да регистрират своя домашен любимец в общината в
3-месечен срок от придобиването му.
Какво знаем?
Това, което знаем със сигурност, е, че мнозинството от отговорилите 61%, не търсят информация относно регистрацията на куче в общината.
От тези, които събират данни относно изпълнението на това свое
задължение, най-много - 14 %, са посочили, че биха попитали ветеринар.
Какъв е опитът на потребителите при упражняването на правата им?
Опитът на потребителите показва, че макар да фигурира като скрепено
със санкция на хартия, неизпълнението на задължението им да
регистрират кучето си, рядко бива “наказвано” - едва 2,5 % от 26 %
нерегистрирали кучетата си в общината са глобявани.

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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Глобяван ли си
за това, че не
си
регистрирал
кучето си в
общината?

От 36 %, отговорили утвърдително на въпроса нападани ли са от куче, 13
% са нападнатите от домашни кучета, което е приблизително ⅓ от броя
на нападнатите, от което бихме могли да направим извода, че
справянето с уличните кучета е само част от решението на проблема с
нападенията от кучета.

Нападан ли
си от куче ?

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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Какво е негативното?
Като негативен бихме могли да посочим факта, че от приблизително ⅔
от имащите кучета не са изпълнили задължението си да регистрират
своя домашен любимец в общината. Това са направили само една
трета, т.е. от около 34 % отговорили утвърдително на въпроса имате ли
куче, едва 12% са регистрирали кучето си в общината.
Какво е позитивното?
Като позитивен бихме могли да окачествим факта, че мнозинството от
анкетираните споделят мнението, че държавата трябва да осъществява
контрол върху домашните любимци и макар и определяна като
недостатъчна и неефективна, мярката с регистрацията на кучетата е
одобрявана от тях.

Държавата
трябва ли да
осъществява
контрол върху
домшаните
любимци?

Възможни решения:
При анализирането на данните и съобразявайки степента на
осведоменост на обществеността, стигнахме до извода, че за
преодоляване на съществуващите проблеми биха допринесли
следните решения:
1. Засилване на контрола върху изпълнението на задължението за
регистрация на домашния любимец - куче. Едва ⅓ от задължените да
регистрират кучето си са изпълнили това.

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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2.
Засилване на контрола върху стопаните на кучета от т.нар. “опасни
породи” - напр. питбул - факт е, че това са “домашните” кучета, които
наред с уличните нападат хора.
Засилването на контрола би засилило и в гражданите убеждението, че
те в действителност следва да изпълняват съответните правила във връзка
с домашните си любимци. Дори и без засилване на ефективното
налагане на санкции, подобна стъпка би довела до повече законност
при отношенията между стопаните на кучета и останалите граждани.

Правото ми на издръжка - “мисията невъзможна”
В тази част от доклада разглеждаме издръжката - като право, което
осигурява жизнения минимум за съществуване на хората.
Степен на информираност на потребителите
Това, което със сигурност знаем, е, че въпросите, свързани с
получаването и даването на издръжка са считани за сложни от не малка
част от потребителите. Приблизително 50 % от запитаните са
категорични, че ще потърсят помощта на адвокат, ако някой нарушава
правото им на издръжка или отказва да им даде такава.
Какво знаем?
Знаем, че приблизително 10 % от анкетираните получават и дават
издръжка, като най - голям е броят на децата, получаващи издръжка от
родителите си - почти 7 %, т.е. най-разпространеният “модел” на
отношения при издръжката е “родители - деца”.
Какъв е опитът на потребителите при упражняването на правата им?
На въпроса до каква възраст са получавали издръжка, най - много от
анкетираните са отговорили до навършване на пълнолетие - 52 %,
следвани от 31 % - до 25 г. - възрастта, на която обикновено младите хора
в България завършват висше образование.
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© 2014 Департамента за правна култура. Всички права запазени.

До каква възраст
родителите ти те
издържаха?

От 30 %, отговорили утвърдително на въпроса “Развеждали ли сте се?”
едва 10 %, или ⅓, са искали издръжка от виновния за развода съпруг.

Искал ли си
издръжка от
виновния за
развода
съпруг?

От получаващите издръжка, които са около 10 %, най-много споделят 8,99 %, че издръжката, която получават е в размер, по-малък и равен на
този на минималната работна заплата - до 340 лв., като мнозинството

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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споделя, че парите от издръжката не само не се получават редовно, а и
не стигат за задоволяване на основни потребности като храна,
учебници, лекарства, облекло.

Какъв е
размерът на
издръжката,
която
получаваш?

Малко по-малко от едва една трета от запитаните имат ли възможност
да заплащат издръжка, ако се наложи, са отговорили утвърдително,
останалите 68 % са на мнение, че не биха се справили с подобна
финансова ситуация.

Имаш ли
възможност
да плащаш
издръжка,
ако се
наложи?

Помислете за дърветата преди да принтирате.
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Какво е негативното?
Като негативни може да бъдат определени няколко факта:
 на първо място, малък е броят на хората, които имат финансовата
възможност да дават издръжка;
 на второ място, преобладаващият размер на издръжка е
относително нисък - под и равен на този на минималната работна
заплата, като мнозинството от анкетираните е категорично, че тези
пари не стигат за задоволяване не основни жизнени потребности;
 на трето място, наличието на забавяния и откази да се изплаща
присъдената издръжка, които поставят в доста затруднено
положение.
Какво е позитивното?
Като позитивен бихме могли да определим факта, че размерът на
получаващите издръжка - 10 %, не е голям на фона на тези, които не
получават.
25

Какъв е
справедливият
размер на
издръжката
според теб?
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За задоволяване на
какви нужди ти стига
издръжката, която
получаваш?

Възможни решения:
Очевидно е, че различните лица имат различни нужди по отношение на
своята издръжка и е важно в закона да бъдат предвидени възможности
за диференциация на различни нива. При анализирането на данните и
съобразявайки степента на осведоменост на обществеността,
стигнахме до извода, че за преодоляване на съществуващите проблеми
би допринесло предвиждане на специален контрол от страна на
социалните служби при изплащане на издръжката.
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Законът - “съюзник” в борбата срещу домашното насилие или не
съвсем?
В тази част от доклада разглеждаме домашното насилие като проблем
на обществото и държавата, призвани да защитят жертвите и да
гарантират опазването на техните права.
Степен на информираност на потребителите
Мнозинството от потребителите са наясно, че действителните случаи на
домашно насилие са много повече от тези, които реално са
документирани. Това, което всички смятат, че спира жертвите да се
оплачат са страхът и зависимостта от “насилника”.
Какво знаем?
Това, което знаем, е, че домашното насилие не е изолиран случай в
обществото - броят на отговорилите положително на въпроса “Ставали
ли сте жертва на домашно насилие” се равнява приблизително на ¼ от
броя на запитаните.
Какво не знаем?
За не малко хора няма смисъл от подаването на сигнал до държавните
институции за извършено домашно насилие. В този смисъл, не можем
да сме сигурни дали броят на жертвите не е значително по-голям от тази
¼, които са признали открито, че са потърпевши от насилие от страна на
своите близки.
Какъв е опитът на потребителите при упражняването на правата им?
Това, което знаем със сигурност, е, че приблизително една четвърт от
запитаните - 24 % са ставали жертва на домашно насилие, като
изключително притеснителен е фактът, че за над 18 % от тях това не е
еднократен случай.
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Ставал ли си
жертва на
домашно
насилие?

Притеснителен е и фактът, че почти 10 % от отговорилите, признават, че
са упражнявали домашно насилие върху член от своето семейство, като
най-често потърпевши са децата - 4,75 % от случаите.

Упражнявал ли
си домашно
насилие?
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Малко над 10 % от запитаните са подавали сигнал за домашно насилие,
като на малко над 4 % това се е случвало повече от веднъж. 17 % са на
мнение, че няма смисъл от подаването на такъв сигнал до държавните
органи.

Подавал ли си
сигнал до
държавни
органи за
извършено
домашно
насилие?
29

Какво е негативното?
Като негативен факт, освен не малкия брой жертви на домашно
насилие, бихме могли да посочим нагласата на обществото спрямо
домашното насилие - над една трета от отговорилите споделят, че ако
станат жертви на домашно насилие не биха потърсили помощ, а
приблизително 17 % от анкетираните са на мнение, че няма смисъл от
подаването на сигнал до държавните органи за извършено домашно
насилие.
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Как държавата
може да защити
по-добре
жертвите на
домашно
насилие?

Възможни решения:
При анализирането на данните и съобразявайки степента на
осведоменост на обществеността, стигнахме до извода, че за
преодоляване на съществуващите проблеми биха допринесли
следните решения:
1. Засилване на контрола на държавата над упражнилите домашно
насилие, съчетано с наблюдение на семействата, в които такова е
регистрирано вече.
Според данните от нашето проучване преобладават случаите, в което
домашното насилие не е еднократен акт.
2.

Предвиждане на по-високи наказания.

Такива наказания биха имали ефект и биха повлияли върху съзнанието
на “насилника” в семейството.
3.
Провеждане на програми за подпомагане на пострадалите и на
информационни кампании относно правата им.
Повечето от пострадалите не са наясно към кого да се обърнат поради
зависимостта си от насилника, една такава програма би спомогнала
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да се увеличи броят на хората, търсещи и получаващи помощ, би
помогнала на същите да преодолеят зависимостта си от насилника.
4.
Координация на действията на държавата в борбата с домашното
насилие с НПО.
НПО биха могли да осъществяват дейността по програмите за защита
на пострадалите и информационните кампании относно правата им.
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“Правото” ми да бъда родител - какво е “мнението” на закона по
въпроса?
В тази част от доклада сме разгледали правата на бъдещите родители
за възползване от фонд “Ин Витро” и две групи права на родителите,
съответно безплатните здравни услуги, предоставяни на майките и
възможността за използване на отпуск по бащинство за татковците.
Накрая сме обърнали внимание и на твърде спорната тема за
задължителната имунизация на децата и мнението на родителите по
въпроса.
Степен на информираност на потребителите
Установихме, че степента на информираност на родителите относно
разгледаните права е притеснително ниска. Това донякъде е породено
от факта, че нито майките, нито бащите, осъзнават потенциалните
проблеми,
които
може
да
предизвика
непознаването
на
предоставените им права и често по-скоро не биха потърсили
информация или помощ, отколкото обратното.
Какво знаем?
Положително е, че по-малко от 10 % от анкетираните потребители са
заявили, че не са запознати с безплатните процедури, които се
предлагат от Фонд “Ин Витро”. По-голямата част от майките са
запознати, че при бременност имат право на безплатни здравни услуги,
предоставяни по програма “Майчино здравеопазване”. Доколкото
родителите са склонни да потърсят помощ по въпроса за процедурата
“Ин Витро” и имунизацията на своите деца, те предпочитат да се допитат
до специалист с медицинско образование, което най-често е
правилният подход.
Какво не знаем?
Почти изравнен е броят на бащите, които са запознати с възможността
да използват 15-дневен отпуск при раждане на дете. Тази възможност се
гарантира от закона за бащите, които имат сключен брак с майката или
живеят в едно домакинство с нея. Работодателят не може да откаже
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отпуска от момента на изписване на детето, но за да се използва, на
първо място той трябва да бъде поискан от бащата.
Какъв е опитът на потребителите при упражняването на правата им?
6 % от анкетираните потребители са заявили, че са се подлагали на
процедура “Ин Витро”. По-малка е частта от анкетираните, които са се
възползвали от безплатните процедури, предлагани от Фонд “Ин Витро”.
Твърде малко (8 %) са потребителите, които смятат, че държавата прави
достатъчно, за да насърчи асистираната репродукция, докато 49 % са на
мнение, че това не е така. 43 % пък признават, че не могат да дадат
категоричен отговор на този въпрос.
Запитани за начините, по които държавата може да стимулира
раждаемостта в България, повечето потребители наблягат на
финансовия фактор под формата на помощи или облекчения за
родителите. Други смятат, че пътят към по-висока раждаемост е в
повишаването на жизнения стандарт на родителите и изграждането на
среда, подходяща за отглеждане на деца.

Държавата
насърчава ли
достатъчно
асистираната
репродукция?

Повече от половината от жените, които са били бременни, са използвали
безплатни услуги от здравната каса по време на своята бременност
като по-голямата част от тях са използвали такива услуги повече от
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веднъж. Едва 40 % от майките са заявили, че са се възползвали от правата
си по програма “Майчино здравеопазване”, докато останалите 60 % или
не са се възползвали, или дори не са знаели за съществуването на тази
програма. 70 % от анкетираните смятат, че на бременните жени следва
да се предоставят повече безплатни здравни услуги, докато десет пъти
по-малко (7 %) застъпват обратната позиция.

Възползвала ли си се от
правата си по програма
“Майчино
здравеопазване?

Относително равен е броят на бащите, които са упражнили правото си
да използват отпуск по бащинство и на тези, които никога не са правили
това или не знаели изобщо за наличието на такава възможност.
Всеки пети татко е искал отпуск по бащинство повече от веднъж. 12 % от
анкетираните бащи са се възползвали от възможността да използват
остатъка от отпуска по майчинство на своята съпруга. Останалата част
от анкетираните не са упражнили това си право, а един от петима
потребители, които са ставали бащи през живота си, дори не е запознат
с възможността да използва отпуска на своята съпруга.
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Знаеш ли, че като
баща имаш
право на 15дневен отпуск
при раждане на
дете?

По-малко от 15 % от родителите са отказвали да имунизират децата си,
но повечето от тези, които веднъж са отказали, са склонни да направят
това отново. Въпреки това болшинството от потребителите са на мнение,
че родителите следва да имат думата при решаване на това, дали
децата им да бъдат имунизирани или не. Въпреки че родителите, които
не имунизират децата си, подлежат на наказване с глоба, държавата на
практика не упражнява това си правомощие. 25 % от анкетираните
смятат, че наличната информация относно ваксинирането е достатъчна,
32 % се колебаят в избора си, а цели 43 % са на мнение, че
предоставяната информация не е достатъчна.
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Отказвал ли си
да имунизираш
детето си?

Какво е негативното?
Като негативно може да се отбележи, че голяма част от потребителите
смятат, че държавата следва да предоставя повече права на родителите.
Особено негативно е отношението към задължителната имунизация на
детето като фактът, че родителите са лишени от избор, дали да
подложат децата си на тази процедура, оставя у тях впечатлението за
нарушаване на техните собствени права. Като се добави ниската
информираност на потребителите относно имунизацията, може да се
заключи, че задължителното ваксиниране на децата е твърде
непопулярно сред родителите.
Бащата продължава да бъде по-малко информираният от двамата
родители относно своите права, в голяма част от случаите лишавайки се
сам от правото да използва отпуск. Притеснително е, че голяма част от
потребителите са на мнение, че трябва да има повече отпуски по
бащинство, но процентът на тези, които упражняват правото си на такъв
отпуск е значително по-нисък.
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Пред майките съществуват проблеми от друг характер. Огромната част
от анкетираните смятат, че бременните жени трябва да имат право на
повече безплатни здравни услуги и че подкрепата, която държавата
оказва на майките след раждане не е достатъчна.
Какво е позитивното?
Като положителна тенденция може да бъде определен фактът, че макар
родителите да се противопоставят на задължителната имунизация, те все
пак изпълняват своето задължение да ваксинират децата си и са
склонни да потърсят информация от правилните хора, а именно лица с
медицинско образование.
По-голямата част от анкетираните майки са използвали безплатни
здравни услуги по време на бременността си, често повече от веднъж.
За разлика от татковците, които искат повече права по отношение на
възможността за ползване на отпуск по бащинство, без реално да ги
упражняват, майките са добре запознати с правата си и се възползват от
тях.
Вероятно най-положителния факт, който нашето изследване установи е,
че потребителите не са безразлични към проблемите на семействата,
които са затруднени при зачеването на деца. Ясна е и позицията по
отношение правата на майките, които съгласно преобладаващото
мнение, следва да получават повече помощ от държавата.
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Какво е
мнението ти за
задължителната
имунизация на
деца?

Възможни решения
При анализиране на данните от извършените анкети и съобразяване
мнението на потребителите, преценихме, че са налице следните
решения,
които
биха
допринесли
за
преодоляването
на
съществуващите пред родителите проблеми.
1. Провеждане на информационна кампания относно задължителната
имунизация на деца.
Негативното отношение на родителите към задължителната имунизация
е пряко свързано с факта, че повечето от тях са на мнение, че не са
достатъчно добре запознати с процедурата по ваксиниране. Когато
човек е принуден да подложи детето си на медицинска манипулация,
която не разбира напълно, е съвсем нормално той да се
противопостави срещу подобна практика. Ако родителите бъдат
информирани за причините, които налагат имунизацията както и за
предимствата и недостатъците от нея, то много от тях биха променили
своята позиция.
2.
Разширяване на списъка с безплатни услуги, предлагани на
бременните жени.
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Отношението, което държавата демонстрира спрямо майките по време
на тяхната бременност е показателно за това каква подкрепа се оказва
на родителите изобщо за отглеждането на техните деца. Считаме за
правилно, след като повечето майки не са достатъчно удовлетворени от
безплатните медицински услуги, които им се предоставят, то техният
брой да бъде разширен.
3.
Предвиждане на задължение на работодателите да информират
служителите си за възможността да ползват отпуск по бащинство.
Твърде малко от бащите са запознати с възможността си да ползват
отпуск по бащинство. Това е основната причина такъв често да не се
използва. Ако обаче един служител бъде изрично уведомен от своя
работодател, че при раждане на дете, може по желание да ползва 15дневен отпуск, то със сигурност повече татковци биха се възползвали от
тази възможност.
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Защита правата на “малкия човек” - “Дела трябват, не думи”
Тази секция от доклада е фокусирана върху правата на децата, които
се нуждаят от по-особена закрила или поради неравностойното си
положение спрямо своите връстници, или заради проблеми в
семейството. Сериозно внимание е обърнато на приемните семейства,
а именно кандидатстване, обучение и настаняване на дете и ползите за
приемни семейства. Разгледани са също така процедурата за
осиновяване на дете и закрилата на децата.
Степен на информираност на потребителите
Първото нещо, което прави впечатление от анализа на резултатите от
проведените анкети, е ниската информираност относно това какво
представляват приемните семейства и как някой може да стане
приемен родител. Изключително малка част от потребителите са имали
допир с процедурата. Голяма част от анкетираните не са склонни да
потърсят информация за възможността да станат приемни родители
дори в случай, че желаят да осиновят дете. Относно закрилата на децата
при насилие потребителите правилно се ориентират към кого да се
обърнат, но не са запознати с процедурата и рядко я използват.
Какво знаем?
40 % от потребителите правилно биха се обърнали към дирекция
“Социално подпомагане” в случай, че искат да станат приемни
родители. Процентът обаче е двойно по-малък при анкетираните във
връзка с осиновяването на дете. Точно половината от потребителите са
дали отговор, че в случай на необходимост от сигнализиране за дете,
което се нуждае от закрила, биха се обърнали към Държавна агенция за
закрила на детето. 30 % пък предпочитат да позвънят на телефон 112.
Какво не знаем?
Твърде малка част от потребителите са запознати с процедурата по
кандидатстване като приемен родител. От друга страна, макар сред
анкетираните да съществува общото знание, че държавата има
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определени задължения при закрилата на децата, то твърде рядко те са
информирани за различните процедури и как точно трябва да постъпят,
ако станат свидетели на насилие над дете.
Какъв е опитът на потребителите при упражняването на правата им?
Само 2 % от анкетираните са споделили, че са кандидатствали за
приемен родител, но тези които са го направили рядко срещат
процедурни пречки. 90 % от потребителите биха станали приемни
родители, за да създадат дом за детето, докато 10 % пък биха се
мотивирали за подобна стъпка, ако получат вследствие на решението
си финансова облага. Често като мотивиращ фактор се посочва и
невъзможността за раждане на дете. Изследването показва, че повечето
приемни родители са склонни да създадат всички удобства на детето и
да участват активно в неговото възпитание, но рядко получават достатъчно
подкрепа от държавата. Мнението за приемните семейства, доколкото
такова е изразено в анкетите, е силно положително. Все пак се
наблюдава и негативно отношение основно насочено към факта, че
приемните родители осъществяват временна грижа за детето и е
възможно да правят това само заради предвидените в закона
финансови изгоди. Последното ясно се забелязва в нагласите към
професионалните приемни семейства. Притеснително е, че голяма
част от анкетираните признават, че нямат изградено мнение за
приемните семейства или предпочитат да не отговорят на подобен
въпрос.
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Какво би те
мотивирало
да станеш
приемен
родител?

Макар традиционно потребителите да са по-запознати с процедурата
по осиновяване, отколкото с тази по настаняване на дете в приемно
семейство, на практика положението е подобно. 3 % от анкетираните
признават, че са осиновявали дете, а двойно по-малко са тези, които са
осиновили повече от едно дете. Тези проценти съответстват и на броя
потребители, които са заявили, че те самите са били осиновени. В 50 %
от случаите осиновеното дете е на възраст до 1 г., докато 40 % са децата,
които са осиновени на възраст от 2 г. до 14 г. Едва 1 на 12 осиновени
деца има навършени 14 години.
От отговорите се забелязва, че повечето анкетирани не считат за
необходимо търсенето на помощ при осиновяване на дете. Найразнообразна е мотивацията, която би подтикнала участващите в
анкетата да осиновят дете. В преобладаващата част това е
невъзможността за раждане на собствено дете, а болшинството от
останалите причините се коренят повече в желанието да се осигури
добър живот на деца в неравностойно положение. Много от
анкетираните осъзнават, че преди да бъде предприета такава стъпка е
необходимо семейството да може да предостави необходимите
условия за отглеждане на дете, особено финансови такива.
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Осиновявал ли
си дете?

Във връзка с проведената анкета по отношение закрилата на децата
7,5% са отговорили, че са ставали свидетели на насилие над дете, а 15 %
са забелязали това повече от веднъж. Въпреки това едва 10 % са
сигнализирали на някой държавен орган за насилието, а държавата се е
намесила адекватно в 5 % от случаите.
Запитани за мнението им относно ефективността на мерките за
закрила на децата, анкетираните твърдо застават зад позицията, че при
сегашното положение правата на децата не са достатъчно защитени.
Основните причини, които са изтъкнати за това, са корупцията,
бюрокращината и липсата на координация между институциите. Много
от потребителите признават, че нямат възможност да формират
мотивиран отговор по отношение закрилата на децата.
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Сигнализирал
ли си на
държавен
орган за дете,
което се
нуждае от
закрила?

Какво е негативното?
Като негативна тенденция може да се отбележи слабото познаване на
възможността за настаняване на дете в приемно семейство. Много
малко от анкетираните вземат решение да кандидатстват за приемни
родители, а тези, които го правят, често чувстват, че не срещат
достатъчно съдействие от държавата при отглеждането и възпитанието на
детето. Притеснително е, че част от анкетираните не приемат дейността
на професионалните приемни семейства като професия и изразяват
съмнение, че мотивацията на тези семейства е свързана, не толкова с
желанието да се осигури благоприятна среда за развитие на детето,
колкото с финансовите ползи и облекчения за родителите.
По отношение на осиновяването се наблюдава липса на прогрес в броя
на осиновяванията. Този застой е видим от факта, че броя на
осиновителите и осиновените в анкетите е относително изравнен. От
друга страна е изключителна рядкост осиновяването на дете на възраст
над 14 г.
Най-сериозни проблеми се наблюдават при закрилата на децата.
Притеснително много са случаите, в които анкетираните са споделили,
че са ставали свидетели на насилие над деца, а в по-малко от
половината случаи свидетелите на такова насилие са сигнализирали
държавата. В само една трета от случаите пък държавата е реагирала
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адекватно на сигнала. От посоченото може да се направи обоснован
извод, че що се отнася до опита на анкетираните, че в 5 от 6 случая
насилието над деца не се санкционира от държавата и правата на
детето остават незащитени.
Какво е положителното?
Положително на първо място е преобладаващото отношение към
приемните семейства. Потребителите, които са дали отговор в анкетата,
осъзнават моралните трудности пред приемните родители и смятат, че
това са хора, достойни за уважение. Практиката по настаняване на
деца в приемни семейства също така среща одобрение и като цяло се
приема, че е много по-добре детето да бъде отгледано в семейна
среда, отколкото в дом за деца в неравностойно положение.
Друг положителен извод от направеното изследване е още по-доброто
отношение към института на осиновяването. Анкетираните съзнават
сериозността на едно такова решение и факта, че преди да се
пристъпи към осиновяване семейството трябва да има възможност да
предложи достатъчно добри условия за развитие на детето.
Твърде малко позитивни изводи могат да се направят от анализа на
резултатите от проведените анкети във връзка със закрилата на децата.
Все пак ясно се наблюдава желанието на анкетираните да бъдат
разширени мерките за защита правата на децата и съществуващите да
станат по-ефективни. Голяма част от потребителите също така споделят,
че никога не са ставали свидетели на насилие над дете, а при
необходимост биха се обърнали към правилните институции.

Помислете за дърветата преди да принтирате.

© 2014 Департамента за правна култура. Всички права запазени.

45

Ефективна ли е
закрилата,
която
държавата
предоставя на
децата? Как
може да се
подобри?

Възможни решения
След като анализирахме резултатите от проведените анкети и имайки
предвид изтъкнатите проблеми, които съществуват при правата на
децата, смятаме, че държавата и обществото до голяма степен остават
длъжници на тези деца, които най-много се нуждаят от закрила.
Считаме, че следните решения биха допринесли за решаване на
проблемите, които се наблюдават:
1. Запознаване на гражданите с дейността на приемните семейства.
Ако бъде повишена информираността на гражданите относно
дейността на приемните семейства и процедурата по настаняване на
дете в приемно семейство, то вероятно повече хора биха проявили
интерес към тази възможност. Факт е, че отношението към такива
семейства е изключително положително, но малко хора са запознати с
процедурите, ползите и проблемите, които те трябва да срещнат.
2.

Предвиждане на облекчения при осиновяване.

Явно е, че за да бъде увеличен броят на осиновяванията, е необходимо
потенциалните осиновители да бъдат стимулирани по примера на
приемните семейства. Осиновяването на дете не е лесно решение и не
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би било несправедливо държавата да подпомага по-активно тези
семейства, които имат нужда от повече подкрепа при отглеждането на
осиновено дете.
3.
Информационна кампания за закрилата на децата и повече
задължения за гражданите.
За да бъде засилена и оптимизирана закрилата на децата, е
необходимо гражданите на първо място да знаят, че срещу насилието
над деца се взимат мерки. В една потенциална информационна
кампания трябва да бъде включена информация за начините, по които
се сигнализират институциите и защо това трябва да се прави.
На следващо място сигнализирането за насилие над дете не трябва да
бъде просто пожелателно, ами задължение на всеки гражданин. Не
само това, ами неизпълнението на това задължение, трябва да бъде
санкционирано. Важно е гражданите да разберат значението на тяхната
инициатива в борбата срещу насилието над деца.
47
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Бракът - крачка напред във връзката или начало на нови проблеми
в отношенията?
В тази част от доклада сме разгледали някои аспекти на брака,
включително неговото сключване, уреждането на имуществените
отношения между съпрузите и развода. На първо място сме обърнали
внимание на правата при сключване на брак, включително от
непълнолетни лица. Разгледали сме също така същината на брачния
договор и как може да бъде сключен такъв. На последно място предмет
на настоящата секция е и правото на развод.
Степен на информираност на потребителите
От проведените анкети може да се направи извод, че потребителите,
които са взели участие в тях, са добре запознати със своите права по
отношение на сключването и прекратяването на брака. Това не е
изненадващо, тъй като бракът е един от най-старите и традиционни
институти в правото. Висока е степента на информираност и по
отношение на имуществените отношения между съпрузите, макар че те
твърде рядко избират режим, различен от този на семейна
имуществена общност.
Какво знаем?
Не е изненадващо, че повечето от потребителите са наясно с
възможността да се сключи брак от непълнолетен, но малка част от тях
са склонни или са били склонни да направят такъв избор.
Голяма част от анкетираните също така са запознати с възможността да
изберат режим на разделност или да сключат брачен договор както в
момента на встъпване в брак, така и по време на брака.
Какво не знаем?
Около 7 % е общият дял на потребителите, които при сключване на брак
са избрали различен режим на отношенията си от този на съпружеска
имуществена общност. Това твърде вероятно се дължи на факта, че
гражданите, взели решение да сключат брак, рядко се замислят за това,
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по какъв начин ще бъдат уредени отношенията във връзка с тяхното
имущество през време на брака и при развод. 65 % от анкетираните не
чувстват необходимост да потърсят помощ при встъпване в брак, а 55 %
пък не биха сторили това и при сключване на брачен договор. Подобно е
положението с промяната на режима на имуществени отношения по
време на брака.
Какъв е опитът на потребителите при упражняването на правата им?
Само 3 % от потребителите са били непълнолетни, когато са сключвали
граждански брак. Още по-малък е процентът на потребителите, които
са сключили брак с лице, което няма навършени 18 години. На практика
анкетираните, които са решили да сключат брак като непълнолетни не
са срещали отказ от районния съд, който трябва да одобри сключването
на брак в случая. Всъщност огромната част от отговорилите в анкетата
смятат, че е неправилно такава важна стъпка в живота да се направи в
толкова ранна възраст.
49

Сключвал ли си
брак като
непълнолетен?

45 % от анкетираните не са сключвали граждански брак през живота си,
а едва 4 % са правили това повече от веднъж. На практика
пренебрежително малка е и частта от потребителите, които признават,
че са продавали семейно имущество без съгласието на съпруга си.
Само 1,25 % са избрали режим на разделност при сключването на
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брак, а значително повече са тези, които са сключили брачен договор.
Преобладава мнението, че много двойки предпочитат живеенето на
семейни начала без брак поради отсъствието на сложни законови
процедури и отношения. Не е за пренебрегване и фактът, че
сключването на брак понякога е свързано със значителни разходи.

Сключвал ли
си брак?

16 % от участвалите в анкетата са преминавали през развод, но едва
един на десет от тях се е развеждал повече от веднъж. Стигне ли се до
развод обаче, той по-често се случва по взаимно съгласие. В по-малко
от 20 % от случаите разводът се извършва по исков ред, т.е. по
инициатива само на единия от съпрузите. Българският съд пък
демонстрира
завидна
последователност
при
определяне
местоживеенето на децата след развод. Те остават да живеят при
майката 7 пъти по-често отколкото при бащата. В 10 % от разводите съдът
се е произнесъл по отношение местоживеенето на децата по различен
начин от просто при майката или бащата. Изненадващо, но голяма част
от анкетираните не са склонни да търсят информация, когато имат
желание за развод. Останалите пък твърдо се ориентират към
професионалната помощ на адвокат.
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Как се
разведе?

Кое е негативното?
Твърде рядко при сключване на брак анкетираните са се замисляли за
юридическите последствия, до които той ще доведе особено във връзка
с имуществените отношения. В днешно време бракът е повече правен
израз на една връзка и е важно съпрузите да уредят как ще се
разпределя имуществото по време на брака и след развод.
Преобладаващата част от двойките, които сключват брак, не упражняват
правото си да изберат режим на имуществени отношения и по този
начин за тях остава да се прилага законовият режим на общност, който
от правна гледна точка далеч не е лесен за разбиране от гражданите.
Малко са също така и съпрузите, които променят режима на
имуществените си отношения по време на брака като на практика
режимът на разделност почти не се прилага.
Една трета от потребителите, които са сключвали граждански брак, са
приключвали същия с развод. Това би могло да създаде проблеми с
разделението на имуществото, имайки предвид факта, че съпрузите
рядко уреждат отношенията си с брачен договор.
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Кое е позитивното?
Интересен извод, който може да се направи от проведените анкети е, че
е изключителна рядкост в имуществените отношения в брака единият
съпруг да продава семейно имущество без съгласието на другия като
това се случва в по-малко от 5 % от браковете.
Когато се стигне до брачен договор пък съпрузите не се ограничават
единствено до уреждане на имуществените си отношения, ами често
избират да обхванат и други важни аспекти като наследяване и развод.
Друг положителен момент по отношение на брачните договори е, че
анкетираните потребители преимуществено намират същите за
полезни и оценяват възможността да уредят своите имуществени
отношения по такъв начин, какъвто предпочитат.
Стигне ли се до развод, съпрузите предпочитат това да стане по взаимно
съгласие и често постигат споразумение, което винаги е предпочитаният
вариант пред това спорът да се решава от съда по исков ред.

Какво е
мнението ти
за брачните
договори?
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Защо се
разведе?

Възможни решения
От юридическа гледна точка основните проблеми във връзка с брака са
свързани с твърде рядкото упражняване на право на избор на режим на
имуществените отношения. Това вероятно е следствие на слабото
познаване на правните норми, които уреждат тези отношения. Ако
информираността на гражданите се подобри, те със сигурност биха
избирали режим, различен от този на съпружеска имуществена
общност, по-често. В тази връзка ние предлагаме следните две
решения:
1. Предлагане на консултации от специалисти преди сключването на
брак.
Важно е гражданите да са наясно с имуществените отношения по
време на брак още преди сключването му. На желаещите да сключат
брак следва задължително да се предлага информация под формата
на устна или писмена консултация за това как могат да направят своя
избор като се изтъкват предимствата на всеки един от режимите на
имуществени отношения. Особено внимание трябва да се обърне на
законовия режим на общност, тъй като последиците, свързани с него са
най-сложни, а той се прилага винаги при липса на избор.
2.
Информационна кампания, насочена към двойките, които вече
имат сключен брак.
Не трябва да се забравя, че режимът на имуществените отношения
може да се променя и по време на брака. Информационна кампания,
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насочена към двойките, обвързани в брак, вероятно би насочила
съпрузите към по-удачни начини за уреждане на отношенията във връзка
със семейното имущество.
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Името - “от люлка до гроб” или предмет на мой личен избор?
В доклада сме обърнали известно внимание и на името като найосновната информация, която ни описва пред останалите граждани.
Наблегнали сме на възможността за промяна на името както в случай
на брак или развод, така и по желание на лицето, което носи името.
Степен на информираност на потребителите
Правните аспекти на името, които е добре да бъдат познати на
гражданите, не са много. Почти всеки е запознат с възможността да
промени името си при брак или развод. Не така обаче е ситуацията с
промяната на името по желание на лицето извън тези две хипотези.
Какво знаем?
Анкетираните са добре запознати с възможността за промяна на името
при брак, а също така и при развод. Може да бъде направен и извод, че
по-голямата част от потребителите са запознати и с принципната
възможност за промяна на името по желание на лицето, което го носи.
Какво не знаем?
Основният проблем по отношение информираността на гражданите
във връзка с възможността им да променят своето име е свързан с
процедурата, която трябва да се изпълни, за да бъде променено името.
Сред голяма част от анкетираните съществува заблудата, че е
достатъчно името да не им харесва, за да могат те да го променят,
което обаче не е факт.
Какъв е опитът на потребителите при упражняването на правата им?
16 % от потребителите са променяли своето име веднъж през живота си,
а едва 3 % са правили това повече пъти. 59 % пък са избрали да променят
името си при сключване на брак спрямо едва 29 %, които са направили
това при развод. В случай че се наложи анкетираните да потърсят
помощ при промяна на името си, то те най-често бих избрали да се
обърнат към адвокат.
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Сменял ли
си името
си?

Кое е негативното?
Негативните тенденции са свързани със слабите познания на
гражданите по отношение на основанията, при които могат да променят
своето име. Не е правилно разбирането, че ако някой не си харесва
името, то това е достатъчно, за да може той да го смени. Подобни
молби често биха срещнали отказ от съда, който е компетентен да се
произнесе по тях.
Кое е позитивното?
Потребителите харесват своите имена и дори не би било грешно да се
твърди, че те носят същите с известна гордост. На практика промяна на
името се случва почти изключително при брак и развод и много рядко
анкетираните дори се замислят да променят името си извън тези
хипотези.
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Защо би
сменил
името си?

Възможни решения
Ниската степен на информираност на гражданите при промяна на
името по желание на неговия носител може лесно да бъде преодоляна
с предоставяне на повече информация във връзка с процедурата.
Самата тя далеч не е сложна и една информационна кампания,
провеждана на местно или национално ниво може изключително лесно
да обогати правната култура на гражданите.
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Заключение
Какво постигнахме?
В настоящия доклад разгледахме до каква степен са защитени правата
на гражданите в семейството. Анализирахме отговорите, които
потребителите на pravatami.bg дадоха на проведените анкети, за да
намерим отговори на следните въпроси:
1. Каква е степента на информираност на потребителите за техните
права?
2. Какъв е опитът на потребителите при упражняването на правата
им?
3. Какви положителни и какви отрицателни тенденции се наблюдават
в семейните отношения?
Обратната връзка от анкетираните потребители се оказа изключително
интересна и полезна за нас, позволявайки ни да се запознаем не само
с трудностите, които гражданите изпитват в семейството, но също така и
с отношението им към различни не толкова добре познати правни
проблеми като приемните семейства, процедурите “Ин Витро”,
запрещението и други. Беше ни дадена възможност да преценим
доколко активни са потребителите като граждани и къде те виждат
необходимостта от промяна в законодателството или работата на
институциите.
Накрая решихме да допринесем за развитието на по-добрите практики
и преодоляването на специфични проблеми чрез наши конкретни
предложения. Стигнахме до извода, че понякога е необходимо наистина
малко, за да се постигнат добри резултати, което ни вдъхна увереност за
потенциалния ефект от нашата работа и ни даде насока за това, в каква
посока да ориентираме дейността си.
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Какво очаквахме?
Изследването ни беше съсредоточено основно върху степента на
информираност на потребителите и техния опит при упражняването на
правата им. Не сме изненадани от слабото познаване на институти като
настойничеството,
попечителството,
приемните
семейства
и
процедурите “Ин-Витро”. В тези области познания имат предимно
гражданите, които имат опит, а те далеч не са много. От друга страна
се оправдаха положителните ни очаквания във връзка с правата на
бременните. Те не само познават, но и упражняват правата си за
разлика от татковците, които, дори в случаите, в които са наясно с
възможностите, предоставени им от закона, рядко прибягват до тях.
От гледна точка на потребителския опит може да се каже, че получените
резултати във връзка със сключването на брака, отношенията между
съпрузите и развода се потвърдиха. В семейството все още на власт
остават традиционните правни положения като режимът на съпружеска
имуществена общност. Не е изненада и сравнително рядкото
използване на някои особени процедури в наследственото право като
отказа от наследство и делбата.
Какво ни изненада?
Във връзка със степента на информираност на потребителите
останахме приятно изненадани от факта, че когато е необходима
информация, голяма част от анкетираните знаят към кого да се обърнат.
Понякога това е професионалист от област, в други случаи съд или
специализиран държавен орган, а често става въпрос и за адвокат. Не
сме очаквали и толкова активна позиция на гражданите по спорни
въпроси като задължителната имунизация на децата и намесата на
държавата в грижата за домашните любимци.
От друга страна пък сме впечатлени и от ясно изявеното мнение, че е
необходимо да бъдат предоставени повече права на бременните,
приемните родители, настойниците, попечителите и децата в
неравностойно положение.
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Що се отнася до опита на потребителите, неприятно впечатление у нас
остави основно твърде честото проявление на домашно насилие в
семейството, включително и срещу деца и рядката и неефективна
намеса на държавата в подобни ситуации.
Нашата оценка
Нашата оценка, която ние съставихме за себе си, след анализирани на
всички получени отговори на анкетите е, че съществуват както позитивни,
така и негативни тенденции по отношение на правата в семейството.
Позитивно е на първо място отношението на гражданите към
проблемите на приемните семейства и осиновителите, а също така и
към бременните и двойките, които са възпрепятствани да имат свои
деца по естествен път.
На следващо място положителен е и фактът, че до голяма степен
задълженията в семейните отношения се изпълняват, а при възникване на
ситуация, предполагаща спор, рядко се стига до такъв, особено пред
съд.
В негативен аспект отчитане сравнително ниската степен на
информираност на потребителите за много от техните права и
задължения. Причина за това е вероятно фактът, че твърде рядко се
организират
информационни
кампании
и
специализирани
консултации, които да запознаят семействата с правните възможности,
които стоят пред тях.
Друг негативен факт е твърде пасивното поведение на гражданите
спрямо хората, които се нуждаят от подкрепа не само от държавата, но
и от обществото. Когато става въпрос за изразяване на позиция, сме
единодушни, че жертвите на насилие се нуждаят от по-засилена и
ефективна закрила, но по-често не изпитваме отговорност да
сигнализираме на компетентните органи, когато станем свидетели на
насилие в семейството.

Помислете за дърветата преди да принтирате.

© 2014 Департамента за правна култура. Всички права запазени.

Мисията на pravatami.bg и ефекта на доклада върху бъдещата ни
работа
Мисията на pravatami.bg винаги е била да повиши правната култура на
гражданите чрез “разкодирането” на законите и предоставянето им в
по-достъпен за потребителите вид. Непосредствената цел на проекта
“Правата ми в действие” пък е да се извлече и анализира обратната
връзка от последователите на pravatami.bg, да се направят количествени
и качествени изводи във връзка с опита от правото в действие.
Чрез настоящия доклад ние успяхме да идентифицираме конкретни
проблеми в обществото по отношение на правата в семейството. От
друга страна не може да не оставя задоволство у нас фактът, че сме
допринесли за повишаване правната култура в някои иначе необятни
сфери на правото.
Недвусмисленият извод за нас е, че трябва да продължим работа по
запознаване на потребителите с техните основни права и задължения.
Заставаме твърдо зад позицията, която винаги сме отстоявали, че тази
информация трябва да бъде представена в достъпен вид, за да може да
бъде усвоена от гражданите. Именно с това са свързани и целите, които
си поставяме. Ние ще продължим да събираме на едно място
информация, която да спомага на нашите последователи да разберат
своите права и задължения и да знаят съответно как могат да ги
осъществяват, изпълняват или отстояват.
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“Департамент за правна култура" е сдружение,
учредено през 2012 г. Мисията му е повишаване на
правната култура на българските граждани и
чужденци, пребиваващи в България, информирайки
ги за техните права, задължения и правни
възможности, по достъпен начин, с цел ефективно
им отстояване. Имайки предвид сложността на законодателството, ние осъзнаваме,
че е изключително трудоемко за гражданите без юридическо образование да добият
ясна представа за правното си положение. От друга страна, от голяма важност за
нас е да възпитаме едно гражданско общество в духа на правото. Организацията
има за свои цели подпомагане и насърчаване на инициативи в областта на правото.
Пример е “pravatami.bg: разкодираните закони”, който предоставя безплатна и
практична правна информация по често срещани житейски ситуации.

Фондация
„Америка
за
България”
подпомага израстването и укрепването на
динамична
пазарна
икономика
и
демократично общество в България и
подкрепя страната в постигане на пълния й
потенциал на успешна и модерна
европейска нация. Основана през 2008
година, фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд,
създаден от правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно
развитие. Грантовете, които фондация „Америка за България” предоставя,
продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на
САЩ и България.
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