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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1215/2007, внесена от Desmond Fitzgerald, с ирландско 
гражданство, относно злоупотреби в българските домове за деца.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на сериозните злоупотреби в български домове за 
деца, разкрити в документален филм на BBC. Той изразява своето възмущение от 
условията, при които са държани в такива институции не само деца със специални 
нужди, но и възрастни. Той е на мнение, че България не е следвало да бъде приемана в 
ЕС без първо да се изиска от нея да прекрати такива злоупотреби. Той призовава ЕС, 
при необходимост, да спре да изплаща субсидии за други проекти, ако българските 
власти не вземат мерки за подобряване на условията на живот на обитателите на тези 
домове.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 юли 2008 г.

I. Петицията

Вносителят е обезпокоен от положението на децата с увреждания в домовете в 
различни части на България и по-специално във връзка със случая с дома в Могилино, 
показан в документален филм на BBC.

Той счита, че ЕС следва да държи българското правителство отговорно и че ЕС следва 
да се намеси с цел подобряване на стандартите на грижи в домовете в България.
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II. Забележки на Комисията

Отговорността за закрилата на децата, социалната им интеграция и управлението на 
домовете за отглеждане на деца е на държавите-членки. Комисията няма пряка 
компетентност да разследва положението на децата в домове, като тези, предмет на 
съобщенията в медиите за България.

Въпреки това Комисията, макар да няма пряка компетентност, не може да е и не е 
оставала безразлична към подобни сериозни социални проблеми. В конкретния случай 
с България (а също така и с Румъния) значителното подобряване на положението на 
децата в домовете беше една от целите на предприсъединителната помощ, 
предоставяна от ЕС. В сътрудничество с българските власти беше постигнат съществен 
напредък, но Комисията е наясно, че предстои още работа. 

В пряк отговор на показаните условия в дома за деца в село Две Могили, Комисията се 
свърза с българския министър на труда и социалната политика, г-жа Емилия 
Масларова, за повече информация относно постигнатия напредък и новите планове за 
действие в България, насочени към осигуряване на високи стандарти в домовете за 
деца. Понастоящем българското правителство прилага план за действие за дома в 
Могилино и е определен срок за закриване на дома. UNICEF е започнал оценка на 
състоянието на всяко дете в Могилино и е издирил и направил препоръки за най-
доброто разрешение за положението на всяко дете. Като част от този процес е 
потърсена връзка с родителите на децата, които са били запитани дали желаят да 
възстановят или развият отношенията с децата си.

В по-общ смисъл Комисията е радетел на независимия начин на живот на хората с 
увреждания. Неотдавнашно проучване1, финансирано от Комисията относно 
разработването на услуги в обществото за хора с увреждания в Европа, потвърждава, че 
грижите в домовете често са с неприемливо ниско качество и че условията в домовете 
понякога могат да са в сериозно нарушение на международно приетите стандарти в 
областта на правата на човека. Проучването показва също, че услугите в Общността, 
когато са създадени и управлявани по подходящ начин, могат да осигуряват по-добри 
резултати от гледна точка на качеството на живота и да гарантират, че хората с 
увреждания могат да живеят като пълноценни граждани. Услугите в обществото не са 
по-скъпи от грижите в домовете, при условие че бъдат отчетени нуждите на жителите и 
качеството на грижите при изчисляване на разходите. 

Освен това Комисията насърчава обмена на информация и добри практики между 
държавите-членки като част от открития метод на координация в областта на 
социалната закрила и социалната интеграция. В този контекст Комисията приветства 
установяването на двустранно сътрудничество между държавите-членки, какъвто е 
случаят между България и други държави-членки на ЕС в областта на социалната 
закрила на деца с увреждания, оставени на дългосрочно отглеждане в домовете. 

Освен това Европейският социален фонд (ЕСФ) подпомага проекти за насърчаване на 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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независим начин на живот, по-специално услуги в обществото за хора с увреждания в 
близост до местоживеенето им, включително в селските региони; например, чрез 
модернизиране на системите и механизмите, по-специално обучение на служители.
Фондът подпомага и замяната на съществуващите домове, които са били закрити, с 
качествени услуги и настаняване в местни общности (т.нар. „деинституционализация“). 
Комисията приветства неотдавнашното решение на България да отпусне 10 милиона 
евро като част от финансирана от ЕСФ оперативна програма за развитие на човешки 
ресурси за подобряване на качеството на социалните услуги в домовете за дългосрочно 
отглеждане на деца и младежи с увреждания.

Комисията ще продължи усилията си, за да се гарантира, че ситуации като описаната 
наскоро от медиите няма да възникват повече в държава-членка на ЕС.

III. Заключения  

Отговорността за закрилата на децата, социалната им интеграция и управлението на 
домовете е на държавите-членки. Комисията действа в рамките на своите правомощия 
и чрез различни средства в сътрудничество с държавите-членки за постигане на 
независим начин на живот и висококачествени социални услуги за хора с увреждания в 
целия Европейски съюз.


