
 
Declaration 

In connection to art. 8, p. 3 and p. 4 from Bulgarian Child Protection Law 
 

I, the undersigned, ....................................................................................... 
/three names/ 

Address: ................................................................................................................... 

Pesronal Number ............................................,  

telephone number.……………………………………………….. 
 

Declare that I am: 
 

v parent, 
v guardian, 
v trustee, 
v Another person, takeing care of, 
v compdnion - adult person of capacity, 

 

and being such, I carry full respondibillity for the infant/minor person: 
 

............................................................................................................................,  
                           /three names/ 

 
Personal Number: ............................ 

 
 
 

 I agree that my personal data would be used for the purpose of this 
declaration.  
 

 
 
                                                                     Declarator: …………....... 

 
                                                                                                                                                          (signature) 
 

 
 

. ……………….      
date ……/ ……/ ........... г. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Закон за закрила на детето (Обн. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.40 от 29 Май 2012г.) 

…………………….. 

„Права и задължения на родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които 
полагат грижи за дете (Загл. доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) 
           Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Всеки родител, настойник, попечител или друго лице, 
което полага грижи за дете може да иска и да получава съдействие от органите по този закон. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Родителите, настойниците, попечителите или другите 
лица, които полагат грижи за дете, имат право да бъдат информирани и консултирани за всички 
мерки и действия, предприемани по този закон, с изключение на случаите по чл. 13, и могат да 
поискат промяна на мерките при изменение на обстоятелствата. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 
г.) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, 
са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 
14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 
18-годишна възраст. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Ако родителите, попечителите или другите лица, 
които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят 
пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако 
детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст. 

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., нова - ДВ, бр. 
42 от 2010 г., в сила от 02.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г.) 

(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2003 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) 
Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са 
длъжни да изпълняват предприетите по този закон мерки и да съдействат при осъществяването на 
дейностите по закрила на детето. 

(7) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Родителят, настойникът, попечителят или лицето, 
което полага грижи за дете, удостоверява качеството на придружителя на детето по ал. 4 по ред, 
определен с наредбата по чл. 5б, ал. 2.  

(8) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Родителите, настойниците, попечителите или другите 
лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-
годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено 
развитие. 

(9) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г.) Родителите, настойниците, попечителите или другите 
лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не допускат участието му в реклами или други 
форми на търговски съобщения за генетично модифицирани храни. 

(10) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г.) Родителите, настойниците, попечителите или 
другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не допускат участието на деца в 
предавания по смисъла на Закона за радиото и телевизията, които са неблагоприятни или създават 
опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


