"Закон за закрила на детето" (избрани текстове):
Член 7. (1) Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно
незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане" (Отдел за закрила на
детето), 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.
Член 10. (1) Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо,
умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и
интереси.
(2) Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса,
народност, етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние,
религия, образование и убеждения или наличие на увреждане.
.............

Закрила на личността на детето
Член 11а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) Сведения и данни за дете не се
разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен
в случаите по чл. 7, ал. 1.
(2) В случаите, когато спрямо дете е предприета мярка за закрила, не могат да бъдат
разгласявани сведения и данни за детето без писмено становище на органа за
закрила, предприел мярката.
(3) Когато детето е навършило 14 години, се взема и неговото съгласие за
разгласяване на сведения и данни.
.............

Санкции
Член 45. (11) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Лице, което в нарушение на чл. 7, ал. 1 и 2
не уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на
детето или Министерството на вътрешните работи за нуждата от закрила на дете, се
наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение - с
глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по
специален закон или деянието не съставлява престъпление.
(12) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.) Който в нарушение на
разпоредбите на член 11а разпространява сведения и данни за личността на дете,
се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., съответно с имуществена санкция от 3000 до
5000 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 3000 до 5000 лв., съответно с
имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко
административно наказание по специален закон или деянието не съставлява
престъпление.
.............

"Конвенция на ООН за правата на детето":
Член 19. (1) Държавите - страни по Конвенцията, предприемат всички необходими
законодателни, административни, социални и образователни мерки за закрила на
детето от всички форми на физическо или умствено насилие, посегателство или
злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или
експлоатация, включително сексуални престъпления, докато то е под грижите на
родителите си или на единия от тях, на законния си настойник или на всяко друго лице,
на което то е поверено.

