
CM\750454BG.doc PE415.117v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

22.10.2008

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0402/2008, внесена от Павлина Радкова, с българско 
гражданство, относно достоен живот за нейното дете с увреждания

1. Резюме на петицията

Вносителката има дете с увреждания, което се нуждае от грижи 24 часа на ден. Тя не 
желае да настани детето в дом с полагане на медицински грижи. Тя иска нейното дете 
да се развие максимално, така че за в бъдеще да е в състояние да се грижи само за себе 
си. Нейното дете се нуждае от професионални медицински грижи, но не ги получава, 
защото са прекалено скъпи. Липсват също адаптирана инфраструктура и възможности 
за образование. Вносителката е на мнение, че позицията на компетентните органи е в 
разрез с основните права на детето като право на живот, благополучие, развитие и 
образование. Във връзка с това вносителката се позовава на членове 24 и 35 от Хартата 
на основните права. Според вносителката хората, които имат деца с увреждания в 
България, не срещат разбиране за своите проблеми и затова тя възлага своите надежди 
на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 септември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 22 октомври 2008 г.

Според вносителката на петицията в България не се обръща внимание на проблемите 
на семействата с деца с увреждания.

Отговорността за закрила на децата, социално включване на децата, администрирането 
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на грижите за децата и организирането на образованието е на държавите-членки. 
Държавите-членки са задължени да гарантират възможността на хората с увреждания 
да се възползват напълно от своето право на образование. Комисията няма преки 
компетенции да разследва ситуацията.

Хартата на основните права все още не е законово обвързваща. За да стане такава, 
Договорът от Лисабон трябва да влезе в сила. След това обаче обсегът на приложение 
на хартата ще се простира единствено до компетенциите, които вече са предоставени на 
Общността от държавите-членки в договорите.

Въпреки че няма преки компетенции за разрешаването на този проблем, Комисията не 
може да остане безразлична към подобни сериозни социални проблеми. В конкретния 
случай на България, една от целите на предприсъединителната помощ, предоставена от 
ЕС, бе значителното подобряване на положението на децата в домовете. В 
сътрудничество с българските власти беше постигнат значителен успех, но Комисията е 
наясно, че все още има много неща, които трябва да се направят. Затова Комисията 
работи в рамките на своите компетенции, като използва разнообразни средства, в
сътрудничество с държавите-членки, за постигането на независим живот и високо 
качество на социалните услуги за хора с увреждания в целия Европейски съюз.

Европейският социален фонд (ЕСФ) подкрепя проекти за насърчаване на независимия 
живот, в частност услуги за хора с увреждания, предоставяни от местната общност,
близо до мястото им на местожителство, включително в селските райони; например 
чрез модернизиране на системи и механизми, особено чрез обучение на персонал. Той 
подпомага и замяната на съществуващи затворени институции с качествени услуги и 
жилища в местните общности (така наречената „деинституционализация“). Комисията 
приветства решението на България да отдели 10 милиона евро като част от 
финансираната от ЕСФ Оперативна програма „Човешки ресурси“ за подобряване на 
качеството на социалните услуги в институциите за дългосрочна грижа за деца и млади 
хора с увреждания.

Комисията е ревностен защитник на създаването на условия за самостоятелен живот на 
хората с увреждания. Неотдавнашно проучване1, финансирано от Комисията, относно 
развитието в Европа на услугите за хора с увреждания, предоставяни в общността,
потвърждава, че институционалните грижи често са с неприемливо лошо качество и 
условията в подобни институции понякога сериозно нарушават международно 
признатите човешки права. Проучването показва също, че когато са правилно устроени 
и управлявани, услугите, предоставяни в общността, могат да имат по-добри резултати 
по отношение на качеството на живот и да осигурят на хората с увреждания живот на 
пълноправни граждани. Услугите, предоставяни в общността, не са по-скъпи от 
институционалните услуги, ако при изчисляването на разходите се взимат предвид 
нуждите на живущите и качеството на грижите.

Нещо повече, Комисията насърчава обмена на информация и добрите практики между 
държавите-членки като част от отворения метод за координация в областта на 
социалната защита и социалното включване. В този контекст Комисията приветства 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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установяването на двустранно сътрудничество между държавите-членки, какъвто е 
случаят между България и други държави-членки в областта на социалната закрила на 
деца с увреждания.

Европейската общност и всички държави-членки, включително България, са сред 
държавите, подписали Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата 
на хората с увреждания, която е израз на ангажираността за спазване на нейните 
разпоредби. В този контекст е важно да се обърне внимание на членове 7, 19, 23, 24 и 
25 от Конвенцията, които съдържат разпоредби относно правата на децата с 
увреждания, правото на независим живот, дом и семейство, образование и здравни 
грижи. Конвенцията предвижда участващите държави да гарантират система от 
приобщаващо образование на всички равнища и обучение през целия живот без 
дискриминация, основани на равни възможности. След като България ратифицира 
Конвенцията, тя също ще бъде задължена да я спазва.

Заключения

Отговорността за закрилата на детето, социалното включване, администрирането на 
грижите за децата и организирането на образованието се носи от държавите-членки. 
Държавите-членки са задължени да гарантират възможност на хората с увреждания да 
се възползват напълно от своето право на образование. Комисията няма преки 
компетенции да разследва ситуацията; въпреки това Комисията работи в рамките на 
своите компетенции, като използва разнообразни средства, в сътрудничество с 
държавите-членки, за постигането на независим живот и високо качество на 
социалните услуги за хората с увреждания в целия Европейски съюз.
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