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Списък медии 

Ваше Превъзходителство, 

С удовлетворение отбелязваме, че Вашето правителство откликна със здрав разум на 

критиките срещу Законопроекта за детето (ПЗД) и се отказа от инициативата. Ние и 

други опоненти на проекта, систематично и аргументирано доказвахме пред 

обществото това, че този законопроект е опасен и ненужен, и че е лишен от правна и 

житейска логика. 

Със съжаление констатираме, че уважавана правозащитна организация като Български 

Хелзинкски комитет (БХК), която поддържа идеята за Закон за детето, в Декларация до 

Вас от дата 21 юни 2012 г. е изоставила принципното и професионално отношение по 

темата и е прибягнала до лекомислени пропагандни квалификации. Общоизвестно е, че 

критиките срещу ПЗД не са нито „истеричен патос”, нито са провеждани от хора, които 

защитават насилието срещу деца. Сериозните опоненти на ПЗД представиха и 

продължават да представят публично аргументи за антисемейния характер на този 

проект в буква и дух. БХК би следвало да зачетат мнението на десетките 

неправителствени организации, и хилядите семейства и обикновени хора, които се 

присъединиха към аргументите срещу ПЗД. 

Изразяваме и недоумението си от антирелигиозните и антихристиянски настроения 

записани в Декларацията на БХК. 

Изразяваме нашето безпокойство от това, че въпреки спирането на проекта за Закон за 

детето, в някои политически кръгове цари идеята, че този опасен проект ще бъде 

съживен в бъдеще. Надяваме се на Вашите усилия в обратната посока, за да бъдат 

опазени фундаментални човешки права, чието нарушаване цели подобен тип 

законодателство, заедно с разрушаване на семейството и семейните ценности. Ние ще 

продължим да отстояваме позиция в защита на неприкосновеността на личния живот, 

семейството и основните човешки права. 

С най-голямо уважение, 

Адв. д-р Виктор Костов, Свобода за всеки – адвокати 

Петър Порумбачанов, Асоциация за домашно образование  

Стоян Георгиев Асоциация „Общество и ценности” 

адв. Роджър Кишка, Alliance Defense Fund 

адв. Майкъл Донъли, Home School Legal Defense Association 


