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НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
МИНИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС
СИМЕОН ДЯНКОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
ТОТЮ МЛАДЕНОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

КОПИЕ:

ДИМИТЪР ЦАНЧЕВ
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
АЛЕКСАНДЪР ЕВТИМОВ
ПЪЛНОМОЩЕН МИНИСТЪР „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА
ПОЛИТИКА”
ПОСТОЯННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЕЛЕНА КРЕМЕНЛИЕВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ”
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЧЛЕН НА КОМИТЕТ СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА
ТОНИСЛАВА СОТИРОВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ - КООРДИНАЦИЯ”
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЧЛЕН НА КОМИТЕТ СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА
КАЛИН КАМЕНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА
ДЕТЕТО

Уважаеми госпожи и господа,
В навечерието на заседанието по Общи въпроси на Съвета на Европейския съюз, което ще се проведе
на 24 април 2012 г., се обръщаме към Вас, за да подчертаем значението на Вашите решения за
следващата Многогодишна финансова рамка 2014-2020 по отношение на децата в Европа.
Нарастващите неравенства сред европейските общества затварят милиони деца в порочен кръг от
липса на стремежи, ниски образователни постижения, бедност и социално изключване. Обсъждайки
бъдещето на кохезионната политика, Вие, като европейски лидери, носите отговорността да
гарантирате разумното разходване на оскъдните обществени финансови ресурси. Ние убедено
вярваме, че структурните фондове могат да допринесат за разчупване на цикъла на бедността и
осигуряване на възможност на всички деца да реализират своя пълен потенциал.
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Като страна по конвенцията, България е задължена да прилага Конвенцията на ООН за правата на
детето (КООНПД), която е най-ратифицирания международен договор в световен мащаб. Освен това,
с влизането си в сила Лисабонският договор утвърди поощряването и защитата на правата на детето
като цел на ЕС. Жизненоважно с оглед изпълнението на този ангажимент е детските права да бъдат
включени по значим начин в Многогодишната финансова рамка 2014-2020 и най-вече европейските
структурни фондове.
Кризата засегна децата по особено тежък начин. Данните сочат, че в ЕС 27% от децата са живели в
риск от бедност и социално изключване през 2010 г. Детската бедност в България не само се
задълбочава, а добива застрашителни размери. Според последните данни публикувани от Еurostat и
Националния статистически институт, всяко второ дете у нас живее в риск от бедност. Показателят за
България е 44.6% (или 567 400 деца1) при средна стойност за ЕС 26.9%. Само Румъния ни води по този
показател. 26.7% или 340 4002 от деца у нас живеят в бедност. Рискът от бедността е най-голям при
децата със самотен родител и при децата в многодетни домакинства. 42%3 от децата със самотен
родител живеят в бедно домакинство. Бедността сред многодетните семейства от домакинствата с
три и повече деца е цели 65.2%4. Рискът от бедност допълнително се засилва за децата от уязвимите
малцинствени етнически групи. При ромите бедността сред домакинствата с две и повече деца
достига 69%5.
Национална мрежа за децата е член на Юрочайлд – европейска мрежа от организации и отделни
личности, работещи в цяла Европа за подобряване качеството на живот на децата и младите хора.
В приложение ще откриете основните препоръки на Юрочайлд по отношение на Многогодишната
финансова рамка 2014-2020. Ние от Национална мрежа за децата, като обединение от 103 български
неправителствени организации, които работят за децата и семействата в България Ви призоваваме
да вземете тези препоръки предвид в контекста на предстоящите преговори.

20 април 2012 г.

С уважение,

Георги Богданов
Изпълнителен директор,
Национална мрежа за децата
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Захариев, Боян. Политики, брой 07/10, www.politiki.bg. Уязвимите групи и кризата. Данни на Институт "Отворено
общество" и Световна банка от проучването "Система за ранно сигнализиране" от 2010 г.

