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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0116/2008, внесена от Constant Verbraeken, с белгийско 
гражданство, относно положението в българските домове за сираци

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е възмутен от положението в домовете за сираци в България. 
Той счита за неприемливо съществуването в днешно време на такова положение. 
Вносителят призовава Европейския съюз да се намеси незабавно в България и в други 
държави-членки на ЕС, където съществува такова положение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4.

3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

I. Петицията

Вносителят на петицията е възмутен от положението в домовете за сираци в България. 
Той счита за неприемливо съществуването в днешно време на такова положение. 
Вносителят призовава Европейския съюз да се намеси незабавно в България и в други 
държави-членки на ЕС, където съществува такова положение.

II. Коментари на Комисията

Държавите-членки са отговорни за защитата на детето, социалното включване на деца 
и администрирането на институциите, осигуряващи детски грижи. Комисията не 
притежава преки правомощия да проучи ситуацията на децата в институции като тези, 
коментирани от медиите за България.
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Въпреки това и без да бъде пряко компетентна, Комисията не може да бъде и не е 
безразлична към такива сериозни социални проблеми. В конкретния случай с България 
(а също така и с Румъния), значителното подобряване на положението на децата в 
домовете за сираци беше една от целите на предприсъединителна помощ, предоставена
от ЕС. В сътрудничество с българските органи бе постигнат значителен напредък, но 
Комисията е наясно, че все още има много за вършене.

Като конкретен отговор на посочването на условията в сиропиталището в село Две 
могили Комисията се е свързала с българския министър на труда и социалната 
политика, г-жа Емилия Масларова, за да получи повече информация относно 
постигнатия напредък и новите планове за действие в България и за да се увери, че в 
българските домове за деца се прилагат високи стандарти. В момента българското 
правителство прилага план за действие за дома в Могилино и има определен краен срок 
за затварянето на дома. УНИЦЕФ е предприела оценка на всяко дете в Могилино и е 
проучила и препоръчала най-добрата възможна ситуация за децата. Като част от този 
процес родителите на децата бяха потърсени и попитани дали желаят да възстановят 
или развият връзката със своето дете.

В по-общ план, Комисията е силен защитник на независимия живот на хората с 
увреждания. Наскоро проведено изследване1относно разработването на услуги по места
за хора с увреждания в Европа, финансирано от Комисията, потвърждава, че 
институционалните грижи са често с много лошо качество, а условията в домовете
могат понякога сериозно да нарушават международно приетите стандарти за правата на 
човека. Изследването също показва, че услугите по места, когато са правилно 
установени и управлявани, могат да доведат до по-добри резултати по отношение на 
качеството на живот и да помогнат на хората с увреждания да живеят като пълноценни
граждани. Услугите по места не са по-скъпи, отколкото институционалните грижи, в 
случай, че при формирането на разходите се вземат предвид нуждите на настанените и 
качеството на грижите.

Освен това Комисията насърчава обмена на информация и добри практики между 
държавите-членки като част от отворения метод за координация в областта на 
социалната закрила и социалното включване. В този контекст Комисията приветства 
създаването на двустранно сътрудничество между държави-членки, както е в случая 
между България и други държави-членки на ЕС в областта на социалната закрила на 
деца с увреждания, които живеят за дълъг период от време в домовете за специални 
грижи.

Нещо повече, Европейският социален фонд (ЕСФ) подкрепя проекти, насърчаващи 
независимия живот, и в частност услугите по места за хора с увреждания, включително 
и в селските райони; например чрез модернизиране на системи и механизми, както и 
чрез специално обучение на персонала. Той също така подпомага заменянето на 
съществуващи затворени институции с качествени услуги и настаняване в местните 
общини (така наречената „деинституционализация”). Комисията приветства наскоро 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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взетото решение на България да разпредели 10 милиона евро като част от
финансираната от ЕСФ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за 
подобряване на качеството на социалните услуги в институциите, които предлагат 
специални грижи за деца и младежи с увреждания за дълъг период от време.

Комисията ще продължи усилията си да гарантира, че ситуации като тези, описани 
наскоро в медиите, не се наблюдават в никоя държава-членка на ЕС.

III. Заключения

Държавите-членки са отговорни за защитата на детето, социалното включване на деца 
и администрирането на институциите, осигуряващи детски грижи. Комисията работи в 
рамките на своите компетенции и чрез различни средства в сътрудничество с 
държавите-членки, за да осигури независим живот и качествени социални услуги за 
хората с увреждания в Европейския съюз.


