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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
 

ЗА 
 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА 
РАЗПИТ/ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА ЗА ЦЕЛИТЕ НА 

НАКАЗАТЕЛНИЯ И ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС ОТ ОКРЪЖЕН 
СЪД – ЛОВЕЧ, РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ, РАЙОНЕН СЪД – 

ТРОЯН, РАЙОНЕН СЪД – ТЕТЕВЕН, РАЙОНЕН СЪД – 
ЛУКОВИТ, ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ЛОВЕЧ, РАЙОННА 

ПРОКУРАТУРА – ЛОВЕЧ, РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – 
ТРОЯН, РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ТЕТЕВЕН, РАЙОННА 

ПРОКУРАТУРА – ЛУКОВИТ, ОД на МВР – ЛОВЕЧ, РУ на МВР 
– ЛОВЕЧ, РУ на МВР – ТРОЯН, РУ на МВР – ТЕТЕВЕН, РУ на 

МВР – ЛУКОВИТ, ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ” – ЛОВЕЧ и други. 
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При изготвяне на настоящите Вътрешни правила за използването на 
специализираното помещение „Синя стая” за изслушване на деца в гр. 
Ловеч бяха взети предвид: 

- Конвенция за правата на детето, приета от ОС на ООН на 
20.11.1989 г., ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. - 
ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г., обн., ДВ, бр. 55 от 12.07.1991 г., в сила 
от 3.07.1991 г.; 

- Факултативния протокол към Конвенцията за правата на 
детето относно търговията с деца, детската проституция и 
детската порнография, ратифициран със закон, приет от 39-о 
Народно събрание на 31.10.2001 г. - ДВ, бр. 97 от 13.11.2001 г., 
издаден от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 28 
от 19.03.2002 г., в сила от 18.01.2002 г.; 

- Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от 
сексуална експлоатация и сексуално насилие, ратифицирана 
със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 2.11.2011 г. - ДВ, 
бр. 90 от 2011 г., в сила за Република България от 1.04.2012 г.; 

- Конвенция за престъпления в кибернетичното пространство, 
приета на 109-ото заседание на Комитета на министрите на 
Съвета на Европа и открита за подписване в Будапеща на 23 
ноември 2001 г. Ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 
1.04.2005 г. - ДВ, бр. 29 от 5.04.2005 г. Издадена от 
Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 76 от 15.09.2006 
г., в сила за Република България от 1.08.2005 г.; 

- Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, 
ратифицирана със закон, приет от 40-то НС на 7.03.2007 г. - ДВ, 
бр. 24 от 20.03.2007 г. Издадена от Министерството на 
правосъдието, обн., ДВ, бр. 63 от 3.08.2007 г., в сила за Република 
България от 1.02.2008 г. - попр., бр. 101 от 25.11.2008 г.; 

- Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 година относно борбата със сексуалното 
насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с 
детската порнография и за замяна на Рамково решение 
2004/68/ПВР на Съвета; 

- Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за 
правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за 
замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета; 

- Насоки на Комитета на министрите на Съвета на Европа за 
правосъдие, съобразено с интересите на детето, приети от 
Комитета на министрите на Съвета на Европа на 17 ноември 2010 
г.; 
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- Насоки на генералния секретар на ООН: подход на ООН към 
правосъдието за деца (2008 г.); 

- Насоки на ООН относно правораздаването по въпроси, 
свързани с деца, жертви и свидетели на престъпления 
(ECOSOC Res 2005/20, 2005 г.); 

- Общ коментар N: 12 от 2009 г. на Комитета на ООН по правата 
на детето относно „Правото на детето на изслушване" ; 

- Общ коментар N: 13 от 2011 г. на Комитета на ООН по правата 
на детето относно „Правото на детето на свобода от всички 
форми на насилие"; 

- Общ коментар 14 от 2013 г. на Комитета на ООН по правата на 
детето относно „Най-добрия интерес на детето - първостепенно 
съображение"; 

- Наблюдения и препоръки на Комитета по правата на детето 
на ООН към България от 2008 г.и2016г.; 

- Българско законодателство: Наказателно-процесуален кодекс, 
Граждански процесуален кодекс, Закон за закрила на детето, 
Закон за защита от домашното насилие, Семеен кодекс, Закон за 
съдебната власт и др. нормативни актове; 

- Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на 
териториалните структури на органите за закрила при случаи на 
деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция, 
2010 г. 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1. (1) Настоящите правила уреждат използването на 

специализираното помещение „Синя стая” за разпит/изслушване на деца за 
целите на наказателния, гражданския и административния процес от 
Окръжен съд – Ловеч, Районен съд – Ловеч, Районен съд – Троян, Районен 
съд – Тетевен, Районен съд – Луковит, Окръжна прокуратура – Ловеч, 
Районна прокуратура – Ловеч, Районна прокуратура – Троян, Районна 
прокуратура – Тетевен, Районна прокуратура – Луковит, ОД на МВР – 
Ловеч, РУ на МВР – Ловеч, РУ на МВР – Троян, РУ на МВР – Тетевен, РУ 
на МВР – Луковит, Дирекция „Социално подпомагане” – Ловеч и др. 
(наричано по-долу за краткост „Синя стая”). 

(2) По смисъла на настоящите правила „дете” е всяко лице, 
ненавършило 18 години. 

Чл. 2. „Синята стая” се намира в гр. Ловеч, бул. „България” №3, ет.3. 
Чл. 3. (1) „Синята стая” представлява специално приспособено 

помещение за провеждане на разпити и изслушване на деца извън 
съдебната зала или управлението на полицията от обучени специалисти. 
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ІІ. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ 
 
Чл. 4. Използването на „Синята стая” от органите по чл.1, ал.1 има за 

цел: 
а) гарантиране на най-добрия интерес на детето; 
б) гарантиране на правото на детето да изразява собствени възгледи 

свободно по всички въпроси, които го касаят и да бъде изслушвано във 
всякакви съдебни и административни процедури, отнасящи се до него; 

в) признаване и отчитане във всички фази на наказателното 
производство на уязвимостта на децата, жертви/свидетели или 
извършители  на престъпления; 

г) прилагане на щадящи процедури, признаващи специалните 
потребности на децата, участници в правни производства. 

д) провеждане на комуникацията с децата, участници в съдебни 
(административни) производства и/или жертви/свидетели/извършители на 
престъпления, на разбираем и достъпен за тях език и в щадяща среда; 

е) създаване на необходимите условия за избягване на контакт между 
жертвите и извършителя на престъплението; 

ж) създаване на условия, които гарантират едновременно правото на 
децата на специална закрила и изпълнение на целите на производствата, в 
които участват. 

Чл. 5. (1) При прилагането на настоящите правила и при 
използването на „Синята стая” органите по чл.1, ал.1 се ръководят от 
следните принципи: 

а) уведомяване на всички деца, участници в съдебни 
(административни)производства, независимо от процесуалното им 
качество за техните права, ролята, обхвата, протичането и развитието на 
производството и за хода на делата, в които участват по подходящ за 
възрастта и степента на развитието им начин; 

б) провеждане на разпитите на децата, 
жертви/свидетели/извършители на престъпления, без неоснователно 
забавяне; 

в) провеждане на всички разпити на детето, жертва или свидетел или 
извършител на престъпление, доколкото е възможно и целесъобразно, от 
едни и същи лица и от лица от същия на детето пол; 

г) ограничаване на броя на разпитите на деца, 
жертви/свидетели/извършители на престъпления, до възможния минимум 
и провеждането им само доколкото това е необходимо за целите на 
наказателното производство; 

д) осигуряване на възможност на детето, 
жертва/свидетел/извършител на престъпление или насилие, да бъде 
придружено от законния си представител или, ако е целесъобразно, от 
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възрастен по избор на детето, освен ако не е взето обосновано решение за 
противното по отношение на това лице; 

е) извършване на индивидуална оценка на специфичните нужди от 
защита на детето, участник в правната процедура; 

ж) отчитане на възрастта и развиващите се способности на детето; 
з) протоколиране и изготвяне на аудио- и видеозапис на разпита; 
и) съблюдаване на най-добрия интерес на детето във всички 

процедури, в които то участва, и спазване на правото на свободно 
изразяване на мнение по всички въпроси, които засягат правата и 
интересите на детето. 
 

III. СЛУЧАИ, В КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВА „Синята стая” 
 
Чл. 6. (1) „Синята стая” се използва от органите по чл.1, ал.1, в 

случаи, когато е необходимо да бъде разпитано/изслушано дете – участник 
в наказателно, гражданско, административно или друго производство. 
(2) Разпитът/изслушването на дете се провежда през деня, освен в 
неотложни случаи, при съблюдаване най-добрия интерес на детето. 
(3) „Синята стая” не се използва за разпознаване на лица (чл. 169, НПК), 
освен в случаите, когато в разпознаването участва дете независимо в какво 
качество. 
 

ІV. ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗПИТ/ИЗСЛУШВАНЕ ПО 
НАКАЗАТЕЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В „СИНЯ СТАЯ” 

 
Чл.7 (1) Разпитът/изслушването в „Синята стая” по дела се извършва 

по правилата на НПК или ГПК от разследващ полицай, прокурор и от 
съдията-докладчик по делото, подпомаган от съответния 
специалист(социален работник, психолог) в съответствие с чл.15, ал.4 и 
ал.5 от ЗЗДт. 
(2) Останалите присъстващи на изслушването могат да задават въпроси на 
детето, чрез обучения специалист. 
(3) В нито един момент от процедурата не се допуска контакт между 
детето и обвиняемия/подсъдимия (включително при влизането и 
излизането от „Синята стая”). 
(4) Специалистът, който провежда изслушването на детето има право да 
отправя препоръки към органа, водещ разследването/съдията относно 
необходимостта от почивка или прекратяване на разпита/изслушването.  
 

V. РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „Синя стая” 
 
Чл. 8. (1) За използване на „Синята стая” разследващият орган, 

прокурорът или съдията-докладчик по делото, отправя писмено искане до 
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председателя на ОС – Ловеч, в което изрично посочва име, длъжност и 
институция, номера и вида на производството, дали ще се използва звуко- 
и видеозаписна техника, броя лица, които се предполага, че ще присъстват 
на провеждането на разпита/изслушването и тяхното качество, дата на 
провеждане, имена на детето, искане за предварителна подготовка на 
детето и/или неговите родители за участие в процедурата и спешността на 
провеждането на разпита/изслушването, както и други специфични 
изисквания, които има. 

Искането се подава на електронната поща на ОС – Ловеч – 
los@gbg.bg или в регистратурата на ОС – Ловеч. 
(2) В спешни случаи искането се подава на електронната поща на Окръжен 
съд – Ловеч /los@gbg.bg/, като органите по чл.1, ал.1 уведомяват по 
телефон системния администратор на Окръжен съд – Ловеч или Районен 
съд – Ловеч. 
(3) Исканията по предходните алинеи се съхраняват в ОС – Ловеч от 
съдебния администратор. 
(4) При одобряване на искането организацията по провеждането на 
разпита/изслушването се извършва в рамките на три дни от постъпването 
му, освен в случите, в които изслушването на детето трябва да стане 
незабавно – до 24 часа. 
(5) По възможност, при определяне на точния ден и час на провеждане на 
разпита/изслушването се взема предвид мнението на специалист, обучен 
да провежда разпити/изслушвания в „Синя стая”, който ще подпомага 
съответния орган при разпита/изслушването на детето, като се съблюдават 
интересите на детето и станалите участници. 
(6) При подготовката и разпита на детето участва специалист, обучен да 
провежда разпити/изслушвания в „Синя стая”, който преди провеждане на 
разпита предоставя на разследващия орган/съдията становище относно 
най-подходящото време, място и начина на осъществяване на 
разпита/изслушването. За целите на изготвяне на становището, 
подготовката на детето за разпит/изслушване и поставяне на изискванията, 
които разследващият орган/съдията има към провеждането на разпита, той 
може да поиска среща със специалиста, обучен да провежда 
разпити/изслушвания в „Синя стая”, преди провеждане на 
разпита/изслушването и/или да му предостави информация по делото. 
(7) Към провеждане на разпита/изслушването се пристъпва като се вземе 
предвид мнението на специалиста, обучен да провежда 
разпити/изслушвания в „Синя стая”, дали детето е в състояние да 
предостави надеждна за целите на правосъдието информация, без това да 
му причинява допълнителен стрес. 
(8) По разпореждане на разследващия орган/съдията, в призовките и 
съобщенията, които се връчват на лицата, които следва да се призоват и 
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явят на разпита/изслушването се отбелязват точният адрес на „Синята 
стая”, датата и часът, в който ще се проведе разпита. 
(9) Видео- и звукозаписът се изготвят от системния администратор на 
Окръжен съд – Ловеч или РС – Ловеч, в съответствие с изискванията на чл. 
238-241 от НПК. 
(10) Всяко посещение на „Синята стая” се отразява в регистър, който се 
съхранява в помещението, в който се отразява номер на дело или преписка, 
дата на провеждане, времетраене на изслушването, имената и длъжността 
на присъствалите, свалени ли са аудио и видео записи и от кого. 
(11) Направените записи се съхраняват в съответствие с изискванията на 
закона. 
(12) По време на ползване на помещенията, представителите на всяка 
институция носят отговорност за наличното оборудване и инвентар. 
(13) При установяване на повреди на имуществото, визирано в 
предходната алинея, констатиралият ги съставя протокол, в който посочва 
датата на причиняване на щетата, обстоятелствата, при които е била 
причинена и в какво се изразява същата, както и дали е препятствано 
използването на „Синята стая”. Протоколът се подписва от установилият 
повредата и от още поне един от присъстващите на насрочената сесия, след 
което в същия ден се предава на съдебния администратор на Окръжен съд 
– Ловеч.  
(14) Достъпът до „Синя стая” се осъществява чрез системните 
администратори на Окръжен съд – Ловеч и Районен съд – Ловеч, като само 
те съхраняват ключове за помещенията, както и кода за „СОТ”. 

 
VІ.ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕХНИКАТА В „Синя стая”. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПОДДРЪЖКА 
 
Чл. 9 (1) За поддържане на техниката в „Синя стая” отговарят 

системните администратори на Окръжен съд – Ловеч и Районен съд – 
Ловеч. 
(2) При установяване на повреда на техниката и необходимост от ремонт за 
отстраняването й, лицата по ал.1 уведомяват председателите на Окръжен 
съд – Ловеч и Районен съд – Ловеч. 
(3) Поддържането на хигиената в „Синя стая” се осъществява по график 
между ОС-Ловеч и РС-Ловеч. 
 

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1. Контролът по изпълнението на Вътрешните правила за 

използване на специализирано помещение „Синя стая” се осъществява от 
Председателя на Окръжен съд – Ловеч или оправомощено от него със 
заповед лице. 
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§ 2. Настоящите Правила влизат в сила от датата на утвърждаването 
им и могат да бъдат изменяни и допълвани след съгласуване от 
административните ръководители на Окръжен съд – Ловеч и Районен съд – 
Ловеч. 

§ 3. Настоящите правила се издават на основание чл. 80, ал 1, т. 1 и т. 
2 от Закона за съдебната власт (Районен съд) / чл. 86, ал. 1, т. 1 и т. 2 от 
Закона за съдебната власт (Окръжен съд).  

Приложение: 
1. Образец на Искане по чл.8 от правилата 
2. Образец на Регистър за посещенията по чл.8, ал.10 от правилата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
Одобрил: 

/подпис/ 
 
дата: 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ 

 
 

И  С  К  А  Н  Е 
 
 

от ………………………………………………………………………………………………. 
/име, длъжност, институция/ 

 
Моля да ми разрешите провеждане на разпит/изслушване в т.нар. „Синя 

стая” по ……………………………………………………………………………………… 

/номер и вид на производството/ 

на ………………… на детето ……………………………………………………………., 

 /дата/       /три имена на лицето/ 

в качеството му на ………………………………………………………………………… 

        / жертва, свидетел, извършител на престъпление, страна или др./ 

На разпита/изслушването ще присъстват: /посочват се три имена и 

качество на лицата/ 

1. …………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………… 

Желая/не желая използването на звуко- и видеозаписна техника 

Други изисквания: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

дата:                                                                            Подпис: 

 



Приложение 2 
 

РЕГИСТЪР 
На използването на „Синя стая” в гр.Ловеч 

 
Времетраене 

на 
изслушването 

Свалени записи 
№ 
по 
ред 

Дата и 
час на 
посещен
ието 

№ на 
дело/преписка, 

година 

Институция, 
поискала 

използването От До 

Имена и длъжност на присъствалите 

Аудио Видео 

Лице, 
свалило 
записите 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


