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Изх. номер..../25.02.2016 г.  
ДО:   
МЕГЛЕНА КУНЕВА 
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И  
НАУКАТА 

 
 

 
 
Относно: Молба за корекции на текст, застрашаващ принципите на приобщаващо образование за 
децата с увреждания и СОП, от писмо на проф. Танев до началниците на РИО за осъществяване на 
приема в първи клас от 26.01.2016 
 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  КУНЕВА,  

 
Национална мрежа за децата обединява 141 неправителствени организации, работещи за и с 
деца и семейства в цялата страна. Нашата мисия е да заздравим и улесним сътрудничеството 
между сходните неправителствени организации и всички заинтересовани страни, за да бъдат 
гарантирани правата и благосъстоянието на децата. Получихме сигнал от наша организация-член, 
обединяваща родители на деца с множество увреждания и двигателни нарушения, които са 
изключително притеснени от разпространен от МОН текст, създаващ предпоставки за нарушаване 
правата на децата с увреждания при прием в първи клас и сегрегирането им в малък брой 
учебни заведения.  

 
Притесненията са породени от писмо на проф. Танев до началниците на РИО за осъществяване на 
приема в първи клас от 26.01.2016, в което се дава предимство при приема на „деца със специални 
образователни потребности, когато в предпочетеното училище има изградена достъпна 
архитектурна среда и екип за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО);“1 
 
Нямаме данни за официалния брой на масовите училищата с достъпна архитектурна среда в 
страната, но е факт,че в отделните населени места те са единици. Въпреки съществуващите 
Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 
съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с 
увреждания и Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на достъпна среда в 
урбанизираните територии, достъпната среда все още далеч не е налична във всички училища и 
детски градини.  
  
Не е нужно в училището да има постоянен екип, за да бъде изготвена оценка на дете със СОП. На 
практика Регионалните инспекторати по образование (РИО) могат да организират оценка на всяко 
дете, независимо в кое училище учи, така че е неправомерно това да се поставя като условие за 
прием. Една от целите  на Проект „Включващо обучение” на МОН е създаването на ЕКПО. В гр. 
Варна по проекта са работили 2 училища в периода 2О12- 2О14г. Едното няма достъпна среда, а 
другото е единственото с изградена такава и в него се насочват голям брой деца със СОП, което 
създава предизвикателства за учителите, които работят с повишен брой деца със СОП в паралелка.  

                                                
1 Пълният текст на писмото на проф. Танев може да бъде намерен тук: 

http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1492  

http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1492
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Съгласно изложеното и цитираните ограничения по отношение предимството на децата със СОП в 
писмото до РИО от 26.01.2016 (наличие на достъпна архитектурна среда и ЕКПО)  кръгът от 
училища, в които децата със СОП ще имат предимство в приема, се стеснява изключително много. 
Това създава предпоставки за сегрегация и е в пълно противоречие с принципите на 
приобщаващото образование, декларирани от МОН.  
 
С Решението на ЕКПО към РИО децата със СОП могат да учат във всяко училище, което родителите 
пожелаят и това е ясно фиксирано. Писмото на проф. Танев следва също така ясно да укаже, че ако 
едно училище има конкретни предимства от средата за конкретни деца със специални 
потребности, то те да могат да се обучават там без подбор и затруднения. Напр. деца със зрителни 
затруднения да могат да се обучават в училище, където има брайлов принтер и др. Това обаче не 
става достатъчно ясно от писмото и дава предпоставки за допълнителна изолация на децата със 
СОП в единични училища.  
 
Родителите на деца с увреждания ще потвърдят усещането, че децата ни не са желани ученици, 
тъй като изискват повече ресурс, отговорности и грижи от управата и педагозите в масовите 
училища. Затова считаме, че правата им трябва да са обект на специална нормативна защита от 
страна на МОН, която да гарантира принципите на недискриминация при приема и обучението им 
в масови училища. За съжаление такава защита често липсва, но притеснителното е, че с текстове 
като посочения МОН дава допълнителни основания на директорите за отказ да приемат деца със 
СОП, позовавайки се на писмото от 26.01.2016 и произтичащите от него заповеди от 
териториалните РИО.  
 
Ангажимент на образователната система е да създаде достъпна архитектурна среда, гарантираща 
приобщаване на всички групи ученици. Директорите трябва да бъдат поощрявани да търсят 
начини да осигурят достъпна среда, вместо да им се дава възможност да отказват прием на 
трудноподвижни деца, защото таква среда липсва. 
Тъй като все още достъпните училища са единици, в много случаи, за децата със СОП/ увреждане е 
по-подходящо училище, което не е декларирало достъпна среда, но разполага със сграден фонд и 
ресурс, за да обезпечи образователния процес на дете с увреждания. Затова е наложително 
нормативно да се осигури предимство при приема на децата с увреждания в избраното от 
родителя училище, като така се гарантира най-добрата среда за развитие на децата и реалното им 
приобщаване.  
В допълнение на това, трябва да имаме предвид, че не всички деца със СОП се нуждаят от 
достъпна архитектурна среда. 
 
Разбираме, че процесът на приобщаване на децата със специални потребности и увреждания в 
масовото училище е сложен и труден, но той е необратим, предвид членството на България в 
Европейския съюз и произтичащите от това задължения на държавата по спазване на всички 
правни норми, гарантиращи правата на човека и принципите на недискриминация. Затова 
очакванията ни са в структурите на МОН да има ясно изразена воля и конкретни действия в тази 
насока. За съжаление с подобни изявления като писмото от 26.01.2016 се дава сигнал за 
противоположния процес и създават предпоставки за маргинализирането на децата с увреждания 
и СОП в единици училища.  
 
Надяваме се да вземете под внимания нашия сигнал и да предприемете конкретни действия, 
които коригират насоките на проф. Танев от 26.01.2016 и защитават  правата на децата със 
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специални потребности и децата с увреждания в системата на МОН. Национална мрежа за децата 
остава на разположение като добронамерен и дългосрочен партньор в постигането на достъп и 
качество на образованието за всички деца.  
 
 

С уважение, 
 
Георги Богданов,  
Изпълнителен директор 

 
 
 

 

 


