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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1403/2007, внесена от Добринка Павлова, с българско 
гражданство, относно помощ за изоставените деца

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се позовава на документално предаване на британската 
телевизия относно условията в домове за социални грижи в България и по-конкретно в 
селата Могилино, Медвен, Горна Козница. Въпреки че международни и регионални 
неправителствени организации са се опитали да убедят компетентните органи, че 
съществува необходимост от подобряване на условията в домовете за социални грижи, 
българското правителство просто продължава да се прави, че не забелязва проблема. 
Като се позовава на Конвенцията за правата на детето и по-специално на членове 23, 
24, 25 и 27, засягащи правата на деца с психически и физически увреждания, 
вносителката на петицията се обръща за помощ към Европейския парламент за 
оказване на натиск върху българското правителство с цел на всички деца в България да 
бъдат гарантирани равни възможности да се радват на плодотворен и достоен живот.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

През септември 2007 г. BBC4 излъчи документалния филм „Изоставените деца на 
България” („Bulgaria's Abandoned Children”). Филмът привлече вниманието на много 
институции, неправителствени организации, както и на обществеността в ЕС, като 
принуди България да защитава  усилията си по отношение на хората с увреждания.
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Вследствие на искането за допълнителни разяснения до българския министър на труда 
г-жа Емилия Масларова от страна на заместник-председателя Franco Frattini, 
българските органи предоставиха пълна оценка на домовете за социални грижи в 
България.
Основните точки от този документ могат да бъдат намерени на интернет страницата на 
Българското министерство на труда и социалната политика1.

Според информацията, предоставена от българските органи, от 2003 г. насам общо 21 
социални институции за специализирана грижа за деца, 4 дома за деца и млади хора с 
умствени увреждания (в село Факия, Три кладенци, Джурково и Добромирци) и 16 
дома за деца, лишени от родителски грижи, са били затворени. Домът за умствено 
изостанали деца и млади хора в Пазарджик е преструктуриран в център за дневни 
грижи, който предоставя седмични услуги за деца с увреждания.

Междуинституционалните комисии, създадени в България, за да подобрят положението 
на децата, които се нуждаят от специални грижи, са предложили преструктурирането 
на още 16 дома за деца, лишени от родителски грижи и 2 дома за деца с увреждания. 
Внесени са предложения за преобразуване на 65 дома за деца, лишени от родителски 
грижи и 22 дома за деца с увреждания. С оглед на изпълнението на препоръките, 
направени след извършване на оценките, са разработени институционални проекти.

На 22 февруари 2008 г. Българският министерски съвет прие Постановление за 
финансиране на дейности, свързани с реформирането и закриването на 6 
специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца. Бяха 
съставени екипи от експерти от Българската агенция за социално подпомагане, за да 
гарантират ефективното изпълнение на мерките, целящи реформирането на 6 
специализирани институции.

Бъдещите мерки за подобряване на благосъстоянието на децата в България ще се 
прилагат съгласно Националната стратегия за детето 2008-2018 г., приета от Народното 
събрание през януари 2008 г. Стратегията има за цел да осигури условия за 
подобряване на качеството на живот на децата в институциите.

Също така, българските органи имат за цел да намерят най-добрите алтернативи за 
децата след напускането на домовете за социални грижи. Ако родителите не изразят 
намерението си да вземат своите деца обратно, се предпочита реинтеграция при
роднини. Ако и тази възможност не съществува, следващата най-добра алтернатива са
приемните семейства. Едва след като всички тези възможности са разгледани, се 
обсъжда осиновяване. Националното осиновяване е с приоритет, но като последна 
възможност, международното осиновяване може да се окаже най-доброто решение.

В Националния си доклад по стратегиите за социалната закрила и социално включване 
за периода 2008-2010 г., предаден на Комисията във втората половина на 2008 г., 
България си е поставила за цел да ограничи социалното изключване и да обърне 
вниманието си към детската бедност. Две от мерките на политиката, насочена към 

                                               
1 http://www.mlsp.government.bg/en/index.htm
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постигане на тази цел, са деинституционализацията и подобряването на 
институционалния капацитет за закрила на детето.

Макар че държавите-членки носят отговорността за социалното включване и 
администрирането на институциите за социални грижи, ЕС предоставя значителна 
помощ.

В контекста на новия цикъл от програми по структурните фондове за периода 2007-13, 
една от основните цели на Европейския социален фонд (ЕСФ) е насърчаването на
социална интеграция и равни възможности за всеки. Една от приоритетните оси на 
българската оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от 
ЕСФ за периода 2007-2013 г., включва приоритетна позиция „Социално включване и 
насърчаване на социалната икономика“, чиято цел е подобряването на качеството на 
услугите, предоставяни в институциите и продължаване процеса на 
деинституционализация. Също така, ЕСФ подпомага проекти за насърчаване на 
независим живот, по-конкретно общински услуги за хора с увреждания в близост до 
местата им на местожителство, включително в селските райони (например чрез 
модернизиране на системи и механизми, особено обучаване на персонал). Той 
подпомага и заменянето на съществуващите закрити институции с качествени услуги и
осигуряване на жилища в местните общности (така наречената
„деинституционализация”).


