
До Български червен кръст 

До Областна администрация - Варна 

До Министерството на здравеопазването 

До Министерство на труда и социалната политика 

До Омбудсман на Република България 

 

 

Уважаеми господа,  

Обръщаме се към Вас по повод случай на майка и дете, за които сме силно 

притеснени.  

Майката и детето са напуснали Украйна заради войната. От няколко дни са в град 

Варна. За случая научихме от публикации на майката в групи за взаимопомощ в 

социалните медии, където тя търси подкрепа за набавяне на храни и медицински 

консумативи.  

Детето е с тежки увреждания и специфични нужди от медицински грижи и 

консумативи. Дишането се осигурява с вентилатор през трахеостома. Почистване 

на дихателните пътища се осъществява с апарат аспиратор и еднократни катетри. 

Храни се през трайно поставена на корема стома, което изисква еднократни 

консумативи. Храните са единствено медицински и трябва да съответстват на 

заболяванията, които детето има. Съответно, храните са скъпи и не се продават 

свободно, а се закупуват само от фирма - вносител. За да се поддържа хигиена на 

детето са необходими медицински дезинфектанти, хигиенни материали и др. 

Майката се грижи за детето отлично.  То е в стабилно състояние и не се налага да 

бъде прието в болница. Майката разполага със съответната апаратура за дишане, 

аспириране и мониториране на показателите на детето. Майката не може да 

напуска стаята, в която живее, не може да посещава институции, тъй като детето 

не е мобилно и се нуждае от непрекъснато наблюдение заради апаратурата и 

грижите. 



Настояваме на майката да се окаже необходимото съдействие, на място, по 

подходящ начин, с оглед на нейната огромна отговорност да се грижи денонощно 

за детето. 

Настояваме правата на детето за запазване на неговия живот и здраве да бъдат 

осигурени от българските институции. Спешните нужди на детето към момента са 

следните: 

1. Да се осигурява медицинска храна за детето в достатъчни количества и 

подходяща за заболяванията му. Прилагаме снимка на една от епикризите с 

изброени диагнози. Прилагаме снимков материал на допустимите храни. 

Количествата са около 17 кутии храна/месец и около 60 бр. течна бутилирана 

храна за месец. Можем да съдействаме с информация за вносител на храните. 

2. Да бъдат осигурени необходимите лекарствени медикаменти. Някои от тях 

са противоепилептични. Прилагаме списък и рецепта. 

3. Да бъдат осигурени медицинските консумативи, необходими за храненето 

и за  апаратурата, с която диша/CiPap/.  Прилагаме списък на консумативите. 

4. Тъй като в България, за децата в това състояние, НЕ СЕ ОСИГУРЯВАТ 

МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ЛЕЧЕБНИ ХРАНИ, настояваме да бъде 

осигурен транспорт с линейка до европейска страна, в която нуждите на 

детето ще бъдат напълно покрити в бъдеще. 

Подходяща страна е Република Германия, и ние имаме готовност да съдействаме с 

община, която ще приеме семейството. Вече има проведени такива разговори и 

има приемаща страна. Необходим е транспорт. 

Като доброволци, със собствени усилия подкрепяме майката и детето, 

осигуряваме лекарства, храна и някои консумативи.  С доброволчество и 

дарителство не можем да покрием дългосрочно нуждите на семейството, не можем 

да свършим работата на институциите. Издръжката на детето и майката е в размер 

на няколко хиляди лева месечно. 

В тази ситуация, виждаме сериозен риск детето да остане без необходимата за 

живота си медицинска храна, без необходимите за осигуряване на дишането и 

храненето медицински консумативи и без необходимите противоепилептични 

медикаменти. 



➢ Първият сигнал за детето е подаден на 6-ти март 2022г. на телефон на БЧК 

- Варна. Избрахме БЧК като първа институция, до която да подадем сигнал, 

тъй като току що проведе успешна кампания в полза на хората на Украйна, 

бедстващи от войната. Смятахме, че има достатъчен ресурс за подкрепа. 

➢ Втори разговор е проведен на 7-ми март 2022г. с БЧК-Варна. Уточнено е, 

сигналът да бъде подаден писмено и до други институции.  

➢ Това писмо е трети, настоятелен сигнал да бъдат взети спешни мерки по 

случая. 

➢ Детето има храна само за няколко дни, някои от медицинските консумативи 

и в момента липсват! 

От години се застъпваме за правата на децата, но не сме постигнали условията тези 

нужди да бъдат осигурени за децата с увреждания в нашата страна. Затова 

настояваме да бъде осигурен спешно медицински транспорт! 

Напомняме, че поетите международни ангажименти задължават институциите ни 

да спазват правата на децата. Едни от основните им права са правото на живот, на 

сигурност и на достъп до адекватно здравеопазване.  

Надяваме се, че този случай няма да се превърне в поредната печална статистика 

или в поредния тъжен медиен репортаж за майка и дете, които се опитват  да 

оцеляват с дарителски кампании и бедстват в чужда страна.  

Много се надяваме, че българските институции ще покажат пред Европа своето 

отговорно поведение и грижа към майка и дете, които са напуснали Украйна 

заради войната! 

Този случай е показателен за предизвикателствата, които ни очакват като 

държава, която е в близост до военен конфликт. Още преди седмица, от името на 

Национална мрежа за децата и от името на сдружение ‚Мостове“, призовахме със 

становища да бъдат изготвени планове за действие и да бъдат предвидени мерки 

за защита на правата на децата в тази сложна ситуация.  

Призоваваме, за пореден път, институциите да се погрижат не само за това дете, 

но да предвидят мерки и механизми за бързо действие при подобни случаи, които 

ще възникват. 

Оставаме на разположение за пълно съдействие до успешното разрешаване на 

случая! 



 

Дата: 08 март 2022г., гр. Варна 

 

С уважение: 

1.Антоанета Иванова – доброволец, социален работник, 

Член на УС на сдружение „Спина бифида и хидроцефалия-България“, 

Член на УС на Национална мрежа за децата 

 

2. Аделина Банакиева – доброволец 

 

3. Писмото се подкрепя и от следните организации: 

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА 

СДРУЖЕНИЕ „МОСТОВЕ“ 

СДРУЖЕНИЕ „СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ“ 

АСОЦИАЦИЯ „РОДИТЕЛИ“ 

ФОНДАЦИЯ "ЗА НАШИТЕ ДЕЦА" 

ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ 

SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ 

ЖС "Е. КАРАВЕЛОВА" СИЛИСТРА 

КЛУБ НА НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ -  ТЪРГОВИЩЕ 

СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ - КЪРДЖАЛИ РЕШАВА“ 

НЧ "БЪДЕЩЕ СЕГА 2006" 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА КЪМ СНЦ "ЖАНЕТА" 

СДРУЖЕНИЕ "ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО" 

СДРУЖЕНИЕ „БЕЗОПАСНИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ“ 

СДРУЖЕНИЕ "ВЕРНИЯТ НАСТОЙНИК" 



СДРУЖЕНИЕ „ЛАРГО“ 

СНЦ "ЕКВИЛИБРИУМ" 

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОГРЕСИВНА И ОТВОРЕНА КОМУНИКАЦИЯ /СПОК/ 

СДРУЖЕНИЕ „ИДЕА“ 

СДРУЖЕНИЕ „ИМКА“ 

СДРУЖЕНИЕ "МИЛОСЪРДИЕ ЗА ТЕБ" 

СДРУЖЕНИЕ ЗА СПОДЕЛЕНО УЧЕНЕ ЕЛА 

СДРУЖЕНИЕ “СЪВЕТА НА ЖЕНИТЕ БЕЖАНКИ В БЪЛГАРИЯ" 

ТЕАТЪР "ЦВЕТЕ" 

ФОНДАЦИЯ "БЪДЕЩЕ"  

ФОНД „ИГА“ 

ФОНДАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНА СОЦИАЛНА СЛУЖБА-БЪЛГАРИЯ" 

ФОНДАЦИЯ "НАШИТЕ НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА" 

ФОНДАЦИЯ "РАДОСТ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА" 

ФОНДАЦИЯ "СИЙДЪР" 

ФОНДАЦИЯ „СИНГЪЛ СТЕП“ 

ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ 

ФОНДАЦИЯ "ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОМУНИКАЦИИ" 

ФОНДАЦИЯ“ ЗАЕДНО В ЧАС“ 


