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Ref.: Petiţia nr. 1403/2007, adresată de Dobrinka Pavlova, de naţionalitate bulgară, 
privind sprijinul pentru copiii abandonaţi

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara face trimitere la un documentar difuzat de televiziunea britanică privind condiţiile 
din orfelinatele din Bulgaria, mai precis din Mogilino, Medven şi Gorna Koznitsa. Deşi ONG-
uri internaţionale şi regionale au încercat să convingă autorităţile responsabile de necesitatea 
îmbunătăţirii condiţiilor din orfelinate, aparent guvernul bulgar continuă să ignore problema. 
Făcând referire la Convenţia privind drepturile copiilor şi în special la articolele 23, 24, 25 şi 
27 din aceasta privind drepturile copiilor cu deficienţe psihice sau fizice, petiţionara solicită 
Parlamentului European să facă presiuni asupra guvernului bulgar pentru a asigura că toţi 
copiii din Bulgaria au o şansă egală de a beneficia de o viaţă împlinită şi demnă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

În septembrie 2007, BBC4 a prezentat documentarul Bulgaria's Abandoned Children („Copiii 
abandonaţi ai Bulgariei”). Documentarul a atras atenţia a numeroase instituţii, ONG-uri 
precum şi a publicului larg din UE, forţând Bulgaria să ofere detalii privind eforturile de 
îmbunătăţire a situaţiei persoanelor cu handicap. 

În urma solicitării vicepreşedintelui CE, Franco Frattini, adresate Ministrului Muncii din 
Bulgaria, dna Emilia Maslarova, de a aduce clarificări în acest sens, autorităţile bulgare au 
prezentat o evaluare integrală a azilurilor sociale din Bulgaria. 
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Fundamentele acestei prezentări pot fi consultate pe site-ul de internet al Ministerului Muncii 
şi Politicilor Sociale din Bulgaria1.

Conform informaţiilor furnizate de autorităţile bulgare, din 2003 şi până în prezent au fost 
închise un număr de 21 de instituţii specializate în acordarea de asistenţă socială pentru copii, 
4 centre pentru copii şi tineri cu deficienţe mentale (în satele Fakia, Tri Kladentsi, Djurkovo şi 
Dobromirtsi) şi 16 orfelinate. Centrul pentru copii şi tineri cu deficienţe mentale din Pazardjik 
a fost restructurat într-un centru de zi care oferă servicii săptămânale copiilor cu dizabilităţi. 

Comisiile interinstituţionale create în Bulgaria cu scopul de a îmbunătăţi situaţia copiilor 
instituţionalizaţi au propus, de asemenea, restructurarea a 16 orfelinate şi a două centre pentru 
copiii cu dizabilităţi. Au fost înaintate propuneri de reformare a 65 de orfelinate şi a 22 de 
centre pentru copiii cu dizabilităţi. Au fost elaborate proiecte instituţionale în vederea punerii 
în aplicare a recomandărilor formulate în urma evaluărilor derulate. 

La 22 februarie 2008, Consiliul de Miniştri din Bulgaria a adoptat un Decret privind 
finanţarea activităţilor legate de reformarea şi închiderea a 6 instituţii specializate în acordarea 
de asistenţă socială pentru copii. Au fost create echipe de experţi ai Agenţiei de asistenţă 
socială din Bulgaria pentru a asigura punerea eficientă în aplicare a măsurilor de reformare a 
celor 6 instituţii specializate.

Viitoarele măsuri destinate să îmbunătăţească situaţia copiilor din Bulgaria vor fi puse în 
aplicare în temeiul Strategiei naţionale pentru protecţia copilului pentru perioada 2008-2018,
adoptată de Adunarea Naţională în ianuarie 2008. Strategia are drept scop crearea de condiţii 
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor instituţionalizaţi.

De asemenea, autorităţile bulgare au în vedere găsirea celor mai bune alternative pentru copii 
după ce aceştia părăsesc centrele de asistenţă socială. În cazul în care părinţii nu se arată 
dispuşi să îşi reia în îngrijire copilul (copiii), este de preferat integrarea cu rudele acestuia 
(acestora). În cazul în care nici această alternativă nu este posibilă, următoarea opţiune
preferabilă este reprezentată de plasamentele familiale. Doar în cazul în care aceste alternative 
sunt epuizate, se poate avea în vedere adopţia. Se acordă prioritate adopţiei naţionale şi, ca 
ultimă soluţie, adopţiei internaţionale ca cea mai bună soluţie posibilă. 

În Raportul strategic naţional pentru 2008-2010 privind protecţia socială şi integrarea socială, 
înaintat Comisiei în cea de-a doua jumătate a anului 2008, Bulgaria a stabilit ca obiectiv 
limitarea marginalizării sociale şi atenţia sporită acordată copiilor săraci. Două din măsurile 
de politică menite să contribuie la realizarea acestui obiectiv sunt dezinstituţionalizarea şi 
îmbunătăţirea capacităţii instituţionale de protecţie a copilului.

Deşi responsabilitatea pentru integrarea socială şi gestionarea instituţiilor de asistenţă socială 
revine statelor membre, UE oferă un sprijin consistent în acest sens.

În contextul noului ciclu de programare pentru fondurile structurale aferente perioadei 2007-
2013, unul din principalele obiective ale Fondului Social European (FSE) este promovarea 

                                               
1 http://www.mlsp.government.bg/en/index.htm
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integrării sociale şi asigurarea de oportunităţi egale pentru toţi. Programul operaţional al 
Bulgariei privind „Dezvoltarea resurselor umane” finanţat de FSE şi aferent perioadei 2007-
2013 include ca domeniu prioritar „integrarea socială şi promovarea economiei sociale”, 
obiectivul fiind acela de a îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite de instituţii şi continuarea 
dezinstituţionalizării. De asemenea, FSE oferă sprijin pentru programele de promovare a unei 
vieţi independente, în special în ceea ce priveşte serviciile oferite persoanelor cu dizabilităţi în 
zona de rezidenţă, inclusiv în zonele rurale (de exemplu, prin modernizarea sistemelor şi a 
mecanismelor, în special instruirea personalului). De asemenea, FSE sprijină înlocuirea 
instituţiilor a căror activitate a fost suspendată cu servicii de calitate şi locuinţe oferite în 
cadrul comunităţilor locale (aşa-numita „dezinstituţionalizare”). 


