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Temats: Lūgumraksts Nr. 1403/2007, ko  iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Dobrinka 
Pavlova , par atbalstu pamestiem bērniem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz dokumentālu raidījumu Lielbritānijas televīzijā par 
apstākļiem sociālās aprūpes namos Bulgārijā, vēl precīzāk Mogilino, Medvenā un Gorna 
Kožņicā. Lai arī starptautiskās un vietējās NVO ir centušās pārliecināt atbildīgās iestādes par 
apstākļu uzlabošanu sociālās aprūpes namos, Bulgārijas valdība nepārprotami turpina ignorēt 
šo problēmu. Atsaucoties uz Konvenciju par bērnu tiesībām un jo īpaši uz tās 23., 24., 25. un 
27. pantu par bērniem ar garīgās un fiziskās veselības traucējumiem, lūgumraksta iesniedzēja 
lūdz Eiropas Parlamentu izdarīt spiedienu uz Bulgārijas valdību, lai panāktu, ka visiem 
Bulgārijas bērniem ir vienlīdzīgas tiesības dzīvot piepildītu un cienīgu dzīvi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 21. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

2007. gada septembrī BBC4 pārraidīja dokumentālo filmu „Bulgārijas pamestie bērni”. 
Dokumentālā filma piesaistīja vairāku institūciju, NVO un arī sabiedrības uzmanību visā ES, 
liekot Bulgārijai savos centienos aizstāvēt cilvēkus ar īpašām vajadzībām. 

Pēc priekšsēdētāja vietnieka Franco Frattini lūguma Bulgārijas Nodarbinātības ministrei 
Emilia Maslarova sniegt paskaidrojumus, Bulgārijas varas iestādes iepazīstināja ar 
novērtējumu par sociālās aprūpes namiem Bulgārijā. 
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Šo prezentāciju var atrast Bulgārijas Nodarbinātības un sociālās politikas ministrijas mājas 
lapā1.

Saskaņā ar Bulgārijas iestāžu sniegto informāciju kopš 2003. gada kopumā ir aizvērta 
21 specializētā bērnu aprūpes pakalpojumu iestāde, 4 nami bērniem un jauniešiem ar garīgās 
veselības traucējumiem (Fakia ciematā, Tri Kladentsi ciematā, Djurkovo ciematā un 
Dobromirtsi ciematā) un 16 nami bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes. Pazardjik
pilsētas sociālās aprūpes nams bērniem un jauniešiem ar garīgās veselības traucējumiem tika 
pārveidots par dienas aprūpes centru, kas sniedz nedēļas pakalpojumus bērniem ar īpašām 
vajadzībām. 

Starpiestāžu komitejas, kas Bulgārijā tika izveidotas ar mērķi uzlabot aprūpējamo bērnu 
situāciju, ir nākušas klajā ar ierosinājumu pārveidot 16 namus bērniem, kas palikuši bez 
vecāku aprūpes, un 2 namus bērniem ar īpašām vajadzībām. Ir iesniegti priekšlikumi 
pārveidot 65 namus bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes, un 22 namus bērniem ar 
īpašām vajadzībām. Ir sagatavoti oficiāli projekti ieteikumu, kas izstrādāti pamatojoties uz 
veiktajiem novērtējumiem, īstenošanai. 

2008. gada 22. februārī Bulgārijas Ministru Padome pieņēma lēmumu par finansējuma 
piešķiršanu 6 specializēto bērnu aprūpes pakalpojumu iestāžu pārveidošanai un slēgšanai. Lai 
nodrošinātu efektīvu plānoto pasākumu īstenošanu, pārveidojot 6 specializētās iestādes, 
Bulgārijas Sociālās palīdzības aģentūrā tika izveidotas ekspertu grupas.

Turpmākie pasākumi Bulgārijas bērnu dzīves apstākļu uzlabošanai tiks īstenoti saskaņā ar 
Valsts bērnu aizsardzības stratēģiju 2008.–2010. gadam, kuru Valsts asambleja pieņēma 
2008. gada janvārī. Stratēģijas mērķis ir nodrošināt apstākļus bērnu dzīves kvalitātes 
uzlabošanai iestādēs.

Turklāt Bulgārijas iestādes cenšas atrast labākās alternatīvas bērniem pēc tam, kad viņi 
atstājuši sociālās aprūpes namus. Ja vecāki neizsaka nodomu ņemt savu bērnu(-us) atpakaļ, 
tad vēlama ir reintegrācija ar radiniekiem. Ja šāda iespēja nepastāv, nākamais labākais 
variants ir audžuģimenes. Tikai pēc visu šo alternatīvu izpētīšanas tiek apspriesta adopcija. 
Prioritāte tiek piešķirta valsts adopcijai, un pēc tam kā pēdējā iespēja labākajam risinājumam 
var izrādīties starptautiskā adopcija. 

Valsts Stratēģijas ziņojumā 2008.–2010. gadam par sociālo aizsardzību un sociālo integrāciju, 
kas tika iesniegts Komisijā 2008. gada otrajā pusē, ir ietverts mērķis ierobežot sociālo 
atstumtību un pievērst uzmanību bērnu nabadzībai. Divi no politikas pasākumiem šī mērķa 
sasniegšanai ir deinstitucionalizācija un institucionālo spēju uzlabošana bērnu aizsardzībai.

Lai arī atbildība par sociālo integrāciju un aprūpes iestāžu pārvaldību gulstas uz dalībvalstīm, 
ES sniedz ievērojamu palīdzību.

Jaunā plānošanas cikla 2007.–2013. gada strukturālo fondu kontekstā viens no galvenajiem 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) mērķiem ir veicināt sociālo integrāciju un vienlīdzīgas iespējas 

                                               
1 http://www.mlsp.government.bg/en/index.htm
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visiem. Bulgārijas darbības programmā „Cilvēkresursu attīstība”, ko ESF izveidoja 2007.–
2013. gada laika periodam, ir iekļauta prioritāte ar nosaukumu „Sociālā integrācija un sociālās 
ekonomikas veicināšana”, kuras mērķis ir uzlabot iestādēs sniedzamo pakalpojumu kvalitāti 
un turpināt deinstitucionalizāciju. Turklāt Eiropas Sociālais fonds (ESF) atbalsta projektus, 
kas sekmē patstāvīgu dzīvesveidu, jo īpaši sabiedrībā balstītu veselības aprūpi cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām viņu dzīvesvietas tuvumā, tostarp lauku reģionos (piemēram, sistēmu un 
mehānismu modernizēšanas un īpaši personāla apmācības jomā). Tas arī atbalsta pašreizējo 
slēgto iestāžu aizstāšanu ar augstas kvalitātes pakalpojumiem un izmitināšanu vietējo 
pašvaldību teritorijā (tā saukto deinstitucionalizāciju).


