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Тази книга е изготвена с финансовата помощ на Европейската общност. 
Изложените в нея възгледи са на Български хелзинкски комитет и по никакъв 
начин не може да се смята, че отразяват официалното мнение на Европейската 
комисия. 
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Увод 
 
 
Българският хелзинкски комитет (БХК) започна да изследва човешките права в 
системата на Възпитателните училища-интернати (ВУИ) и Социално-
педагогическите интернати (СПИ) скоро след основаването си. През 1996 г. 
организацията публикува първия си доклад за “трудововъзпитателните 
училища”.1 През 2001 г. бе публикувано специалното изследване за СПИ и ВУИ 
като първа част от мащабния проект на БХК за наблюдение на правата на 
децата в институциите на България.2

С настоящата публикация БХК прави опит за оценка на резултата от реформата. 
Тя цели да покаже една обобщена картина на тези институции към началото на 
2005 г. В продължение на няколко месеца изследователи на БХК посетиха 
всички ВУИ и СПИ, за да съберат информация, която засегна широк кръг 
въпроси както на вътрешното състояние на тези заведения, така и на 
отношенията им с другите формални и неформални структури на българското 

 Междувременно от институциите за 
настаняване на деца с “противообществени прояви” в България се 
заинтересуваха и други местни и международни организации, които 
самостоятелно или в сътрудничество предприеха изследователска и 
застъпническа дейност с цел цялостна реформа на системата. Тези организации 
включиха Хюман Райтс Уоч, Програмата на ООН за развитие, Комитетът срещу 
изтезанията на Съвета на Европа и Европейската комисия. 
 
Интересът на местните и на международните организации към институциите за 
настаняване на деца с отклоняващо се поведение в България бе породен от 
сериозните нарушения на правата на човека в тях. За дълъг период от време 
след разпадането на комунистическия тоталитарен режим те продължиха да 
функционират по начина и за целите, за които бяха създадени по негово време. 
Нарушенията на човешките права включват почти целия им спектър – като се 
започне от произволното настаняване в тях, мине се през нечовешките и 
унизителни условия на третиране, селективното и дискриминационно 
рекрутиране на “клиенти” на тези институции сред ромските деца и се завърши 
с крайно неадекватната система на образование, рехабилитация и социална 
интеграция, която работи по-скоро за да поддържа работните заплати на цяла 
армия от учители, възпитатели и помощен персонал, отколкото за благото на 
децата. Продължителният и многопосочен натиск върху българските власти 
доведе до два опита за реформа – през 1996 и през 2004 г. Първият, направен в 
навечерието на представянето на правителствения доклад пред Комитета на 
ООН за правата на детето, бе по-скоро формален. Вторият бе с претенции за 
цялостност. По-специално, той целеше да реши цялостно един от най-
сериозните проблеми на системата – този с произволните настанявания и 
отсъствието на каквито и да било гаранции за справедлив процес, който най-
сетне българските власти със скърцане на зъби признаха, че е по съществото си 
лишаване от свобода. 
 

                                                 
1 “Трудововъзпитателните училища и правата на малолетните и непълнолетните в 
България”, Обектив, май 1996 г. 
2 Български хелзинкски комитет, Социално-педагогическите интернати и възпитателните 
училища-интернати, Децата в институциите, т.1, София, 2001 г. Това изследване бе 
проведено на терен през 2000 г. 
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общество. За целта БХК адаптира своя въпросник за ВУИ и СПИ, подготвен 
преди началото на изследването от 2000 г. В него бяха променени част от 
старите въпроси и бяха включени нови с цел съобразяване с измененията на 
нормативната уредба през този период. Посещенията на изследователите на 
БХК бяха по правило изненадващи за ръководствата на интернатите. Въпреки 
това, на изследователите бяха дадени достатъчно възможности да проведат 
всестранно и задълбочено проучване. Те имаха достъп до необходимата им 
документация, както и възможност да беседват с настанените деца в условия на 
конфиденциалност. 
 
В допълнение към посещенията, изследователите на БХК проучиха 
законодателството, свързано с настаняването във ВУИ и СПИ и с тяхното 
функциониране, включително законодателството, засягащо храненето, 
медицинското обслужване и образованието в тях. Те отправиха сигнали и 
запитвания към държавни органи и проучиха наличната информация за тези 
институции от последните години. 
 
Настоящото изследване има специфичен фокус върху спазването на човешките 
права в системата на ВУИ и СПИ. Но събраната и обобщена в него информация 
има и по-широка релевантност. По-специално, то се занимава с: 

- Процедурата и практиката по настаняване; 
- Материалните условия, включително хигиената и храненето; 
- Медицинското обслужване; 
- Образованието; 
- Корекционната и ресоциализационна дейност; 
- Дисциплинарната практика; 
- Персонала; 
- Инспекциите. 

 
Във всички тези специфични сфери изследователите на БХК се постараха да 
направят както “снимка” на актуалното състояние, така и да очертаят 
динамиката на развитието на системата от 2000 г. насам. Изследването 
завършва с препоръките на БХК към Министерството на образованието и 
другите институции в България. 
 
В написването на настоящия доклад участваха: д-р Георги Банков, Красимир 
Кънев, Станимир Петров, Славка Кукова и Савка Савова. 
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1 Настаняване в социално-педагогически интернати и 
възпитателни училища-интернати 

 
 
Процедурата по настаняване на деца в социално-педагогическите интернати и 
възпитателните училища-интернати е основен и важен проблем по много 
причини. Тя бе реформирана през юли 2004 г. До тогава тя съдържаше немалко 
пороци, заради които след дълги консултации и лобиране, беше променена. 
Нейната нова регламентация е съобразена до голяма степен с международните 
стандарти за справедлив процес и оказване на правна помощ. Познаването и 
прилагането й от местните комисии и съдилищата в България остават 
проблематични. От друга страна настаняването като възпитателна мярка в СПИ 
и ВУИ - институции с крайно ниска функционалност и ефект върху поведението 
на децата понастоящем, а често и насърчаващи деструктивно и престъпното им 
развитие само поради небрежност и липса на ясна държавна политика, повдига 
въпроса за смисъла от съществуването на този вид възпитателна мярка от 
гледна точка на ефективност и адекватност. 
 

1.1 Законодателство по настаняване 
 
Общото впечатление от промените в закона е, че те бяха въведени по-скоро за 
да оправдаят и дадат бъдеще на съществуващите възпитателни институции, а не 
за да намерят по-адекватни механизми за превенция и коригиране на 
обществноопасното поведение на децата.  
 
В новия закон се въведе една макар и твърде неясна дефиниция за 
противообществена проява – “деяние, което е общественоопасно и 
противоправно или противоречи на морала и добрите нрави”3

Промените в Закона за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните (ДВ 66 от 30.07.2004 г.) направиха възможен 
съдебния контрол на решенията на местни комисии за борба с 
противообществените прояви (МКБППМН) за настаняване и в СПИ. Те 
съдържат и нови възможности за предоставяне на правна помощ на детето

. Тя отново 
поставя редица въпроси относно връзката й с действителното поведение на 
децата, нарочени за извършители на противообществени прояви и адекватните 
мерки за коригиране на “обществено нетърпимото” им поведение.  
 

4, 
санкциониране на родителите за поведението на техните деца5

                                                 
3 Закон за борба срешу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ДВ 
13, 14.02.1958 г., последни изменения ДВ 28, 1.04.2005 г), накратко ЗБППМН, чл.49а, т.1. 
4 чл.19, ал.3, ЗБППМН. 

, нови видове 

5 ЗБППМН, чл. 15. (Изм., ДВ, бр. 53 от 1975 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) По 
отношение на родителите или на лицата, които ги заместват, за които при разглеждане на 
възпитателното дело се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитанието на 
децата си и те са извършили деяния по чл. 11, ал. 1, се налага една от следните мерки: 1. 
предупреждение; 2. задължаване да посещават специално организирани беседи и 
консултации по въпросите на възпитанието; 3. глоба в размер от 50 до 1000 лв. Мерките се 
налагат от местните комисии в състава по чл. 11, ал. 2, разгледал възпитателното дело. По 
искане на лицата по ал. 1 председателят на местната комисия може да замени глобата с 
полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото, като продължителността на 
полагания труд се съобразява с размера на наложената глоба и не може да бъде повече от 
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възпитателни мерки извън настаняването в СПИ и ВУИ 6

Според ЗБППМН компетентен орган да разглежда възпитателни дела за 
противообществени прояви, извършени от малолетни (от 8 до 14 години) или 
непълнолетни (от 14 до 18 години), и престъпления, извършени от 
непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от 
Наказателния кодекс, е местната комисия по настоящия им адрес, която 
заседава в състав – председател - правоспособен юрист, и двама членове, 
определени за всеки отделен случай от председателя на местната комисия 
измежду нейните членове.

, по-задълбочена и по-
тромава процедура (продължителността й от получаване на сигнал до 
настаняване в СПИ или ВУИ е поне 2,5 месеца) за взимане на решение за 
настаняване от МКБППМН, която включва вземането на становища от различни 
специалисти, работещи с деца.  
 

7

1.1.1 Процедура пред местните комисии за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни 

 
 

 
Процедурата по налагане на възпитателните мерки “настаняване в СПИ” и 
“настаняване във ВУИ”, както и на други възпитателни мерки, започва с 
подаване на сигнал за противообществени прояви, извършени от малолетни и 
непълнолетни и/или за престъпления на непълнолетни. Сигналът може да бъде 
подаден от органите на съда и прокуратурата, органите на полицията или 
длъжностни лица и граждани до МКБППМН и се завежда от секретаря на 
комисията в нарочна описна книга.8

                                                                                                                                            
160 часа. Работата, която трябва да бъде извършена, редът, начинът и времето за 
извършване се определят от кмета на общината (района или кметството), като се вземат 
предвид възрастта, образованието, професията, семейното положение, здравословното 
състояние, работното време на родителя или лицето, което го замества, и други 
обстоятелства, които са от значение за изпълнението на мярката. 
6 ЗБППМН, Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) (1) Спрямо 
малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви, и непълнолетни, 
извършили престъпления, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от 
Наказателния кодекс, се налагат следните възпитателни мерки: 1. предупреждение; 2. 
задължаване да се извини на пострадалия; 3. задължаване да участва в консултации, 
обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението; 4. поставяне под 
възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за 
полагане на засилени грижи; 5. поставяне под възпитателен надзор на обществен 
възпитател; 6. забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения; 7. 
забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица; 8. 
забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес; 9. задължаване на 
непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите 
възможности; 10. задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на 
обществото; 11. настаняване в социално-педагогически интернат; 12. предупреждаване за 
настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца; 13. 
настаняване във възпитателно училище-интернат. С оглед характера на деянието и 
поведението на малолетния или на непълнолетния може да се наложи повече от една от 
възпитателните мерки по ал. 1, т. 1-10 и 12. 
7 чл.11, ЗБППМН. 
8 чл.16, ал.1, ЗБППМН. 

 След завеждането на сигнал, получен от 
граждани или длъжностни лица, секретарят на местната комисия възлага на 
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двама обществени възпитатели, които не са членове на местната комисия, в 7-
дневен срок да извършат проверка за наличието на достатъчни данни за 
извършено деяние.  Резултатите от проверката се представят в писмена форма 
на секретаря на местната комисия.9 След завеждането на сигнал, получен от 
прокуратурата и съда, както и в случаите, когато след приключването на 
проверката по сигнал на длъжностно лице или граждани, се установи наличието 
на достатъчно данни за извършено деяние, секретарят на местната комисия 
незабавно докладва на нейния председател.10 Той определя състава на местната 
комисия и  възлага на член на местната комисия, който не е член на състава, в 
14-дневен срок да изготви писмен доклад за личностните особености на 
извършителя, неговата възраст, здравословното му състояние, физическото и 
психическото му развитие, семейната му среда, отношенията в семейството и 
степента на полагане на грижи от страна на родителите или лицата, които ги 
заместват, образованието и възпитанието.11

Съставът на МКБППМН образува възпитателно дело и насрочва дата за 
разглеждането му, като незабавно уведомява писмено малолетния или 
непълнолетния, неговите родители или лицата, които ги заместват, и 
съответната дирекция "Социално подпомагане". Делото се насрочва за 
разглеждане един месец след образуването му.

 
 

12 Съставът определя докладчик 
по делото, който го подготвя за разглеждане.13 Преди разглеждане на 
възпитателното дело председателят на състава дава възможност на малолетния 
или на непълнолетния, на неговите родители, на лицата, които ги заместват, 
както и на лицата, които защитават неговите права и законни интереси, да се 
запознаят с доклада на местната комисия и с доклада на ДСП, изготвен въз 
основа на чл.21, ал.1, т. 15 от Закона за закрила на детето.14 Докладите се 
прилагат към материалите по възпитателното дело.15

Възпитателното дело се разглежда при закрити врата.

 
  

16 При разглеждане на 
възпитателното дело присъствието на малолетния или на непълнолетния, на 
негов родител или на лицето, което го замества, е задължително.17

                                                 
9 чл.16, ал.2, ЗБППМН. 
10 чл.16, ал.4, ЗБППМН. 
11 чл.16, ал.4, ЗБППМН. 
12 чл.16, ал.5, ЗБППМН. 
13 чл. 16, ал.5, ЗБППМН. 
14 чл.21, ал.1, т. 15 от ЗЗД, “в случаите по чл. 15, ал. 6 изготвя писмени доклади и 
становища; уведомлението трябва да съдържа: предмета на производството; страните, 
които участват; конкретната задача, формулирана служебно или въз основа на искане от 
страна в производството; срок за изпълнение, който не може да бъде по-кратък от 14 дни от 
получаване на уведомлението в дирекция "Социално подпомагане"; преди представянето на 
искащия орган с доклада се запознават родителите на детето или лицето, полагащо грижи 
за него.” 
15 чл.16, ал.6, ЗБППМН. 
16 чл.19, ал.5, ЗБППМН. 
17 чл.19, ал.1, ЗБППМН. 

 На него 
могат да присъстват и обществените възпитатели, извършили проверката по 
сигнала, както и представител на съответната дирекция "Социално 
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подпомагане".18 При разглеждане на възпитателното дело правата и законните 
интереси на малолетния или на непълнолетния се защитават от негов доверен 
представител или от адвокат.19 Когато не е посочен доверен представител или 
адвокат, правата и законните интереси на малолетния или на непълнолетния се 
защитават от представител на съответната дирекция "Социално подпомагане".20 
Когато прецени, че това е в интерес на малолетния или на непълнолетния, 
председателят на състава може да покани и други специалисти - педагог, 
психолог, психиатър, класен ръководител, педагогически съветник, училищен 
психолог, обществен възпитател и други, както и пострадалия от извършената 
противообществена проява. Когато някое от лицата, чието присъствие е 
задължително, не се яви, председателят на състава отлага делото, а ако 
неявяването е по неуважителни причини, изготвя и писмено искане до органите 
на Министерството на вътрешните работи за принудителното му довеждане.21

След откриване на заседанието председателят на състава разяснява на 
малолетния или на непълнолетния правата му по възпитателното дело, 
деянието, предмет на делото и неговите последици.

 
 

22 Председателят на състава 
поканва малолетния или непълнолетния, ако желае, да даде обяснения.  
Малолетният или непълнолетният не може да бъде принуждаван да дава 
обяснения и да се признава за виновен.23 Малолетният или непълнолетният се 
изслушва в отсъствието на своите родители или на лицата, които ги заместват, 
ако съставът прецени, че това е в негов интерес.24

Възможност да задават въпроси и да посочват свидетели се дава на: малолетния 
- чрез неговите родители, лицата, които ги заместват, или лицата, които 
защитават неговите права и законни интереси; непълнолетния - лично или чрез 
неговите родители, лицата, които ги заместват, или лицата, които защитават 
неговите права и законни интереси; родителите на малолетния или на 
непълнолетния, лицата, които ги заместват, или лицата, които защитават 
неговите права и законни интереси.

 
 

25 Съставът разпитва явилите се лица и 
събира и проверява представените по делото писмени и веществени 
доказателствени материали. Когато прецени, че делото не е изяснено от 
фактическа страна, го отлага за събиране на допълнителни доказателства.26 По 
преценка на председателя на състава, ако са поканени педагог, психолог, 
психиатър, класен ръководител, педагогически съветник, училищен психолог, 
обществен възпитател и други, както и пострадалия от извършената 
противообществена проява, им се дава възможност да изразят мнение.27

                                                 
18 чл.19, ал.2, ЗБППМН. 
19 чл.19, ал.3, ЗБППМН. 
20 чл.19 ,ал. 4, ЗБППМН. 
21 чл.19, ал.6, ЗБППМН. 
22 чл.20, ал. 1, ЗБППМН. 
23 чл.20, ал.2, ЗБППМН. 
24 чл.20, ал.3, ЗБППМН. 
25 чл.20, ал.4, ЗБППМН. 
26 чл.20, ал.5, ЗБППМН. 

 Преди 
съставът да се оттегли на съвещание за вземане на решение, на малолетния или 

27 чл.20, ал.6, ЗБППМН. 
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на непълнолетния се дава възможност да изрази своето окончателно отношение 
към деянието, предмет на разглеждане по възпитателното дело.28

При разглеждане на възпитателното дело се съставя протокол от протоколчик, 
който не е член на състава.  Протоколчикът се определя от председателя на 
местната комисия за всяко възпитателно дело.  В протокола сe вписват: датата и 
мястото на заседанието, съставът, разгледал делото, лицата, които са се явили, 
извършените действия в тяхната последователност, както и събраните 
доказателства.  Протоколът се подписва от председателя на състава и от 
протоколчика.

 
 

29

Непълнолетният, неговите родители, родителите на малолетния или лицата, 
които ги заместват, или лицата, които защитават неговите права и законни 
интереси, могат в 14-дневен срок да обжалват пред районния съд решението, с 
което са наложени възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3 - 10 и 12 ЗБППМН.

 
 

30

След като разгледа възпитателното дело и вземе предвид личностните 
особености на извършителя, неговата възраст, здравословното му състояние, 
физическото и психическото му развитие, семейната среда, образованието и 
възпитанието, характера и тежестта на деянието, мотивите и обстоятелствата, 
при които е извършено, направен ли е опит за отстраняване на причинените 
вреди, последващо поведение на извършителя, предишни прояви и налагани 
мерки и наказания, както и други обстоятелства, които имат значение в 
конкретния случай, местната комисия постановява решение, с което може да 
направи предложение до районния съд за налагане на възпитателна мярка за 
настанявване в СПИ или ВУИ.

  

31 Решението се изготвя в писмена форма с 
мотиви, подписва се от членовете на състава и се обявява на същото 
заседание.32

1.1.2 Процедура пред районен съд 

   
 

 
В случаите, когато е отправено предложение от МКБППМН до районния съд за 
настаняване в СПИ или ВУИ, районният съд насрочва делото по предложението 
на местната комисия в 14-дневен срок от постъпването му.33 Районният съд 
разглежда делото еднолично в съдебно заседание при закрити врата, с 
призоваване на малолетния или на непълнолетния, родителите или лицата, 
които ги заместват, лицата, които защитават неговите права и законни интереси, 
и прокурор от съответната районна прокуратура.34

                                                 
28 чл.20, ал.7, ЗБППМН. 
29 чл. 20, ал.8, ЗБППМН. 
30 чл.23 ЗБППМН. 
31 чл.21, ЗБППМН. 
32 чл.21, ал. 2, ЗБППМН. 
33 чл.24а, ал.1, ЗБППМН. 
34 чл.24а, ал.2, ЗБППМН. 

 Съдът може да събира нови 
доказателства. След изслушване на гореспоменатите лица съдът се произнася в 
7-дневен срок с мотивирано решение за налагане на мярка “настаняване в СПИ” 
или “настаняване във ВУИ” или друга такава, а съответно с определение, с 
което прекратява делото, ако се установи, че не е извършена 
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противообществена проява или че тя не е извършена от малолетния или от 
непълнолетния, или че извършеното деяние е явно незначително или издава 
определение за изпращане материалите на прокурор, ако извършениото деяние 
е престъпление.35

1.1.3 Обжалване на решение на районния съд 

 
 

 
Решението на районния съд, с което се налагат възпитателни мерки 
“настаняване в СПИ” и “настаняване във ВУИ”, може да бъде обжалвано или 
протестирано пред съответния окръжен съд от непълнолетният, неговите 
родители, родителите на малолетния или лицата, които ги заместват, или 
лицата, които защитават неговите права и законни интереси в 14-дневен срок от 
постановяването му.36 Окръжният съд насрочва делото по жалбата или протеста 
в 14-дневен срок след постъпването им.37 Съдът разглежда делото в съдебно 
заседание при закрити врата в състав от трима съдии с призоваване на 
малолетния или на непълнолетния, родителите или лицата, които ги заместват, 
лицата, които защитават неговите права и законни интереси, и прокурор от 
съответната окръжна прокуратура.38 Страните могат да представят 
доказателства до даване ход на делото.39 Съдът изслушва жалбоподателите и 
заключението на прокурора.40 След това се произнася в 7-дневен срок с 
решение, което е окончателно, като или потвърждава обжалваното решение, или 
отменя решението и налага друга възпитателна мярка, или отменя решението и 
прекратява делото в случаите, когато намери, че извършеното деяние в 
престъпление.41 След приключване на производството делото се връща на 
председателя на местната комисия за привеждане в изпълнение на влязлото в 
сила решение.42

1.1.4 Критерии за настаняване в СПИ и ВУИ 

 
 

 
Според действащия ЗБППМН “в социално-педагогическите интернати се 
настаняват малолетни над 8-годишна възраст и непълнолетни, които са 
извършили или съществуват предпоставки за извършване на 
противообществени прояви”.43 Правилникът за социално-педагогическите 
интернати (ПСПИ)44

                                                 
35 чл.24а, ал.4, ЗБППМН. 
36 чл.24а, ал.5, ЗБППМН. 
37 чл.24б, ал.1, ЗБППМН. 
38 чл.24б, ал.2, ЗБППМН. 
39 чл.24б, ал.3, ЗБППМН. 
40 чл.24б, ал.4, ЗБППМН. 
41 чл.24б, ал.5, ЗБППМН 
42 чл.24в, ЗБППМН. 
43 чл.28, ЗБППМН. 
44 обн. ДВ 73, 17.08.1999 г. 

 въведе по-широк кръг ученици, които могат да бъдат 
настанявани в СПИ, като тълкува “съществуването на предпоставки за 
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извършване на противообществена проява” във връзка със семейната среда и 
влиянието й върху учениците. Така децата, подлежащи на настаняване в СПИ 
поради гореспоменатите предпоставки, са такива “с родители, чиито престъпни 
прояви са оказали вредно влияние върху тях и са рисков фактор за развитието 
им” и такива “с девиантно поведение, жертва на престъпно посегателство, или 
малтретирани в семейството и от други лица”45. Освен това ПСПИ допълва, че в 
СПИ могат да се настаняват “ученици, които нямат подходящи условия за 
живот и са лишени от родителски грижи и контрол: а) на психично болни 
родители, които със своето поведение и начин на живот са ги подтикнали към 
девиантно поведение; б) на родители, злоупотребяващи с алкохол, с 
психотропни и наркотични вещества, оказали вредно влияние и подтикнали ги 
към девиантно поведение.”46

Така формулирани критериите за настаняване са твърде общи и позволяват 
настаняване в СПИ на деца от разнообразна семейна и социална среда. Изрично 
беше забранен приемът в СПИ на деца “само по социални причини, свързани с 
материални затруднения в семейството, както и ученици с тежки хронични 
заболявания, с тежки психически и поведенчески разстройства (шизофрения, 
чести епилептични припадъци), противопоказани за настаняването им в 
социално-педагогически интернат”.

  
 

47

Според променения ЗБППМН “във възпитателните училища-интернати се 
настаняват малолетни над 8-годишна възраст и непълнолетни, извършили 
противообществените прояви, към които възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, 
т. 1 - 10 и 12 не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма 
подходяща социална среда. Във възпитателните училища-интернати се 
настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът или прокурорът са наложили 
такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс.”

 При положение, че друг правилник не е 
издаден от МОН, въпреки че срокът за това е изтекъл, все още в сила е 
цитираният по-горе правилник. Тълкуването на действащия закон изключва 
последната категория деца, които нямат подходящи условия за живот и са 
лишени от родителски грижи и контрол от децата, подлежащи на настаняване в 
СПИ, макар да запазва широката формулировка за “съществуването на 
предпоставки за извършване на противообществена проява”.  
 

48

Макар и измененията на ЗБППМН да бяха създадени с цел избягване на 
формализма и по-ефективна защита правата и интересите на децата, извършили 
противообществени прояви, за съжаление все още резултатът от тях не може да 
се коментира. Или защото е твърде рано (измененията влязоха в сила през 
август 2004 г.), или защото са много децата, настанени по предходната 
процедура. Техният статут остава неизяснен, доколкото те са незаконно лишени 
от свобода за неопределен период на практика и голяма част от тях са 
настанени, особено в СПИ, само по социални причини. Законът като че ли 
подминава мълчаливо и елегантно обичайните причини за общественоопасното 
поведение на децата с претенцията да внася алтернативни методи за справяне с 
него. Той, макар и без изричен акцент, запазва правото на местните комисии да 

 
 

                                                 
45 чл.6, т.2, ПСПИ. 
46 чл.6, т.3, ПСПИ. 
47 чл.7, ПСПИ. 
48 чл.28, ЗБППМН. 
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предлагат за настаняване във възпитателни институции деца, които най-вече се 
нуждаят от мерки за закрила, не от възпитателни мерки, още по-малко такива, 
които се изпълняват в институции като СПИ и ВУИ.  
 
Макар законът да задължава министъра на образованието и науката да издаде 
правилници за дейността на СПИ и ВУИ до три месеца след влизане на 
промените на ЗБППМН в сила, все още такива няма.  В сила са издадените през 
1999 г. правилници, които насърчават смесването на деца с девиатно поведение 
и такива, които нямат девиантно поведение, но живеят в риск в СПИ, което се 
оказа порочна практика, неспособна да постигне положителен възпитателен 
ефект. 
 
Разпределянето и настаняването на малолетните и непълнолетните във 
възпитателните училища-интернати се извършва от комисия към 
Министерството на образованието и науката.49 За настаняване на учениците във 
възпитателно училище-интернат местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните изпраща в 
Министерството на образованието и науката следните документи: решение на 
районния съд по наложената възпитателна мярка от съответната местна комисия 
за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; 
присъда, определение или постановление от съд или прокуратура в случаите по 
чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс; протокол и решение на местната комисия за 
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; 
сведение-характеристика, изготвена от съответния инспектор на детската 
педагогическа стая по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи - 2 
броя; акт за раждане или друг документ, издаден от кмета на съответната 
община, удостоверяващ датата и мястото на раждане на малолетния или 
непълнолетния; удостоверение за завършен клас или свидетелство за основно 
образование и удостоверение за преместване на ученик, подлежащ на 
задължително обучение; служебна бележка от общината за учениците, които не 
са посещавали училище; медицинско свидетелство по утвърден от министъра на 
здравеопазването образец - 2 броя;  лична здравна карта на детето.50

Разпределението по училища се извършва съобразно пола, образователното 
равнище, възрастта, психическото състояние, характера на 
противообществените прояви и личностните особености на учениците.

 
 

51

1.2  Практика по настаняване в СПИ и ВУИ 

 
Комисията към МОН изпраща настанително писмо до съответното училище, до 
местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните, до инспектора на детската педагогическа стая (районното 
полицейско управление по местоживеене на ученика), до районната 
прокуратура или районния съд в някои случаи и до родителите или 
настойниците на ученика. 
 

 
През последните четири години бяха закрити седем СПИ и две ВУИ, най-вече 
поради факта, че в тези училища вече не се настаняваха достатъчно на брой и на 

                                                 
49 чл.30, ЗБППМН. 
50 чл.11, ПВУИ. 
51 чл.13, ПВУИ. 
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законни основания деца, а по-скоро се поддържаше брой на децата в 
училището, който да предотврати съкращение на персонала.  
 
Все още според статистика, основаваща се на сведения, получени от 
директорите на интернатите, МОН поддържа 24 възпитателно-корекционни 
интерната (18 СПИ и 6 ВУИ) с приблизителен капацитет от над 2000 места - 
около 1500 за СПИ и около 550 за ВУИ.  БХК проведе наблюдение през периода 
януари-март 2005 г. във всички СПИ и ВУИ. Той установи, че в 12 от тези 
институции настанените по документи деца са около и под половината от 
заявения капацитет на институцията. Бяха настанени около 1500 деца по 
документи, но към дните на посещенията на БХК в интернатите са присъствали 
около 900 деца. Около 60 % от децата, настанени в интернатите, са роми по 
данни, предоставени от директорите им.  
 
Събирането на данни и обобщаването на статистика за броя на децата в СПИ и 
ВУИ винаги е условно. Често директорите на тези институции не можеха да 
определят точния брой на децата, настанени в повереното им училище, като 
обясняваха това с голямото текучество на деца през този вид институции - 
честите бягства и неуспешните издирвания, с неявяването изобщо на дете, 
настанено по документи в началото на учебната година в училището, с липсата 
на координация между различните учебни заведения, която позволява едно дете 
да бъде записано едновременно да учи в две учебни заведения в страната и т.н. 
Още по-трудно бе да се установи броят на децата, които в деня на посещението 
са в интерната, тъй като директорът, кухненските работници, възпитателите и 
децата винаги предоставят противоречиви данни. Така изследователите на БХК 
оставаха с впечатлението, че няма един достоверен източник на информация за 
броя на децата, присъстващи в интернатите по време на посещенията. 
Директорите нерядко обясняваха отсъствието на деца и с незавръщането им от 
домашен отпуск или необходимостта да работят, за да си набавят средства.  
 
На практика в много от интернатите изследователите виждаха по 20-30 деца, а в  
класните стаи на занимания имаше по 3-4 деца в клас.  

1.2.1  Практика по настаняване по новата процедура на ЗБППМН 

От началото на учебната 2004/2005 г. имаше само единични настанявания по 
новата процедура на ЗБППМН. В повечето училища служителите обясняваха 
това с тромавостта на новата процедура или с демографския срив. Дори и 
малко, примерите за настаняване по новата процедура бяха много разнообразни 
и показваха различни подходи, различни нива на познаване на 
законодателството и различни интерпретации на това законодателство.  

Само в едно от посетените училища (СПИ-с.Острица) имаше група от 14 деца, 
настанени напълно незаконно. Техните досиета съдържаха само молба от 
родителя за настаняване на детето (много от тях без дата), акт за раждане на 
детето, удостоверение за преместване и анонимна, без дата психолого-
педагогическа оценка. След уведомяване на МОН, съответния РИОМОН, ДАЗД 
и Окръжна прокуратура – гр. Русе за тези настанявания, в БХК се получиха 
отговори от МОН и ДАЗД, както и от ОП-гр. Русе, които съобщаваха за 
констатиране на нарушения на ЗБППМН при настаняване на тези деца и за 
взети мерки. Според писмо на г-жа Пешка Коркинова – директор на дирекция 
“Образователна и културна интеграция” в МОН “за отстраняване на 
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допуснатите нарушения по настаняването на учениците в СПИ-с. Острица, на 
директора е връчена заповед със задължителни предписания”.52

                                                 
52 Писмо с изх. номер 11-4/16.03.2005 г. от г-жа Пешка Коркинова, МОН до БХК. 

 Любопитна бе 
реакцията на РИОМОН,  който извърши проверка и даде препоръки за това “за 
лицата с неустановен статут (ненастанени по реда на ЗБППМН) да се 
предприемат всички необходими действия за регистрация по 
законоустановения ред”. Явно е, че проверяващите безспорно презюмират 
наличие на законни основания за настаняване на тези деца в интерната, които 
само трябва да бъдат “надлежно оформени”. Разбира се, една задълбочена 
проверка по случая би трябвало да включва преглед на индивидуалния случай 
на всяко от децата и преценка дали въобще те подлежат на налагане на 
възпитателната мярка “настаняване в СПИ”, а не просто “законната им 
регистрация” там. 

В новооткритото СПИ-с.Беглеж бе съобщено, че след влизането в сила на 
измененията на ЗБППМН, няма извършени настанявания в СПИ. Има само 
„постъпки за няколко деца“, т.е. местните комисии са направили предложения 
до Районен съд за налагане на възпитателна мярка „настаняване в СПИ“, но 
няма насрочени дела. Директорът на интерната възнамеряваше да посети 
Районен съд в гр. Плевен, за да помоли за по-скорошно насрочване на делата.  

В СПИ-с.Бериево изследователите на БХК откриха  пет деца, за които в 
интерната няма документи за настаняване от МКБППМН. Други две от децата 
продължават да учат в училището след тригодишния период, без да са подали 
молби за продължаване на срока за обучение. 

В останалите училища имаше единични случаи на деца, настанени без 
документи от МКБППМН или съда. В СПИ-с.Пелатиково, например, беше 
настанено 13-годишно момче от пети клас от помощно училище в гр. Лом 
заради “системна просия по влакове”, според решението на МКБППМН. Това 
дете беше настанено без решение на съда през февруари 2005 г. В досието му бе 
приложено медицинско свидетелство без дата, от лекар от гр. Лом, според което 
то е с нормално психическо и физическо развитие. От другите документи в 
досието му се виждаше, че то е от многодетно семейство и е живяло в крайно 
тежки материално-битови условия. Подобно настаняване повдига много 
въпроси относно качественото образование на това дете, учило няколко години 
в помощно училище и “интегрирано” впоследствие в СПИ, както и относно 
изчерпването на всякакви други възпитателни мерки и мерки за закрила с оглед 
най-ефективна защита на правата и интересите му. 

Друго осемгодишно дете в СПИ-с. Пелатиково беше настанено фактически в 
СПИ от септември 2004 г. само по молба на родителите. На 18.02.2005 г. 
районен прокурор от гр.Дупница беше постановил, че по предложение на 
училищната комисия за борба с протиообществените прояви в СПИ-с. 
Пелатиково “поради тежкото материално-битово и социално положение на 
семейството, липса на подходящи условия за живот в семейството и 
наличие на опасност да извърши противообществена проява”,  то трябва да 
се настани в СПИ. Отново настаняването е извършено без решение на съда и е 
незаконно. 
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В СПИ-гр.Стралджа две сестри бяха настанени фактически за учебната 
2004/2005 г. с решения на МКБППМН-гр. Твърдица от 12.01.2000 г. В 
решението на МКБППМН за едната сестра бе записано, че тя “може да бъде 
настанена в СПИ поради невъзможност да бъде отглеждана и възпитавана 
от родителите си”. Приложена е молба от майката за настаняване в СПИ, 
защото тя е разведена и има три деца, едно от които има тежко увреждане. В 
досието на момичето имаше още удостоверение от СОУ за завършен пети клас 
до 10.01.2000 г. и удостоверение за преместване по “семейни причини” в СПИ. 
По сведения на директора детето е било настанено в СПИ през 2000 г. заедно 
със сестра си, но след това две години не са посещавали училище и от учебната 
2004/2005 г. отново са настанени в СПИ, без за това да има нови документи за 
прием. Документите на сестра й въобще не бяха открити от директора в 
неговата стая и на запитване къде може да се намират те и има ли въобще 
такива документи, той отговори, че е вероятно да са при класния ръководител.  
 
Пак в СПИ-гр. Стралджа до декември 2004 г. е било настанено 14-годишно 
момиче, което от 9.12.2004 г. беше преместено в СПИ-с. Върбица с писмо от 
МОН, макар да не беше намерен документ от МОН в двете й досиета, в двата 
СПИ за това. За него не бяха намерени документи от МКБППМН в нито един от 
СПИ, където се водеше настанено. При това в СПИ-гр.Стралджа имаше дори 
молба от бащата му от 20.09.2004 г. то да бъде освободено от СПИ и да бъде 
върнато в биологичното семейство. Според една от психолого-педагогическите 
характеристики на момичето от 3.05.2004 г., то е избягало на 9.03.2004 г. в 
Ямбол, за да я “продадат на някого” и на 27.03.2004 г. отишло във Варна, за да 
“участва в канал за изнасяне на момичета зад граница”. А според приложен 
в досието й в СПИ-гр.Стралджа доклад от Дирекция “Социално подпомагане” 
(ДСП) от 17.06.2004 г., родителите й са пенсионери, майката е инвалид, а 
бащата е пенсионер след трудова злополука, има и сестра, имат жилище, 
месечният доход на семейството е 140 лв. и родителите искат да се грижат за 
нея. В СПИ-с.Върбица за това момиче имаше само следните документи: 
удостоверение за раждане, педагогическа характеристика от СПИ-гр.Стралджа, 
писмо от СПИ-гр. Стралджа за преместване, удостоверение за преместване от 
9.12.2004 г., здравен картон. По време на посещението на БХК това момиче 
отново се водеше за “избягало” от интерната, въпреки че в интерната нямаше 
документ, който да съдържа законно основание за задържането му там.  
 
Едно от новонастанените момичета в СПИ-с.Върбица бе 15-годишно, 
непосещавало училище до 2004 г. според документацията в интерната. Пак 
според документите в досието й тя скита, проси, не ходи на училище, 
употребява алкохол и цигари, упражнява тормоз върху по-малките си сестри и 
майка си, налице е липса на родителски контрол и липса на средства в 
семейството. Според доклад на ДСП тя живее в къща без питейна вода и 
електричество, в незаконно построена дървена постройка и семейството 
преживява от социални помощи, а бащата е в затвора. Предложението на 
комисията за настаняване в СПИ е от 1.12.2004 г., а решението на  районен съд е 
от 21.12.2004 г. От документите, изготвени от МКБПМН, не можеше да се 
направи извод, че е следвана процедурата по чл.16 от ЗБППМН. Според 
решението на съда са налице “убедителни доказателства, демонстриращи 
отклонения от нравствените правила и норми, макар и непредставляващи 
престъпление”.  
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Друг пример за настаняване от съд по новата процедура в СПИ е момиче в 
СПИ-с.Върбица. Тя е настанена в СПИ от Дом за отглеждане и възпитание на 
деца, лишени от родителска грижа (ДОВДЛРГ)– гр.Крумовград.  Пристигнала е 
в СПИ на 13.12.2005 г. Баща й е починал, а майка й живее с друг мъж на 
семейни начала, с когото момичето не се разбира. Според решението на съда, 
което цитира доклад на ДСП и становищата на ИДПС и педагогическия 
съветник в училището, където тя е учила, не се прибира вкъщи, краде, проси, 
продава учебниците си, има 100 неизвинени отсъствия от училище. Това е 
причината ДСП на 17.09.2004 г. да издаде заповед тя временно да бъде 
настанена в ДОВДЛРГ. Не е приложено решение на съда за настаняването й в 
ДОВДЛРГ в досието й в СПИ. Решението на районния съд за настаняване в 
СПИ е от 29.11.2004 г. и е издадено по предложение на ДСП. На 7.12.2004 г. 
ДСП е издала заповед за настаняването й в интерната. На заседанието е 
присъствало самото момиче, което заявява, че не желае да живее със 
семейството си, защото не се разбират с втория й баща. Без да са изчерпани 
другите възпитателни мерки по ЗБППМН, тя е настанена в интерната.  
 
Интересно е, че в някои случаи съдът следва дословно МКБППМН в решенията 
си и също настанява деца в СПИ по социални индикации, при положение, че е 
възможно настаняване просто в ДОВДЛРГ в тези случаи.  
 
Единственият пример за обжалване на решение на районен съд за настаняване в 
СПИ, който изследователите на БХК намериха, бе случай с 12-годишно момиче, 
настанено в СПИ-с. Върбица. Била е в чужбина, където е извършила 
джебчийска кражба от магазин според документацията в интерната. Софийска 
районна прокуратура е отказала да образува наказателно производство срещу 
нея и е препратила материалите по преписката на  МКБППМН в гр.Чирпан. 
Последната заседава на 18.10.2004 г. и решава, че е необходимо настаняването 
на момичето в СПИ и изпраща предложение на районен съд. Районният съд 
заседава също на 18.10.2004 г. в присъствието на майката, бащата и обществен 
възпитател и решава да настани момичето в СПИ. Бащата е написал становище 
от 18.10.2004 г. срещу това решение. Въпреки това момичето е настанено в 
СПИ-с.Върбица. Бащата обжалва решението на районен съд – гр.Чирпан пред 
Окръжен съд в гр. Стара Загора в законния срок, въпреки че решението на 
Чирпански районен съд изрично подчертава, че решението е необжалваемо. 
Старозагорски Окръжен съд заседава на 5.11.2004 г. и намира множество 
нарушения на ЗБППМН от страна на Чирпански районен съд. Най-напред ОС 
намира, че неправилно МКБППМН решава настаняването в СПИ, тъй като по 
настоящия закон тя само предлага такова. Освен това няма данни, че е 
извършена проверка от двама обществени възпитатели по сигнала, които да не 
са членове на комисията, няма данни да са разяснени правата по защита на 
момичето от Районен съд- гр.Чирпан, няма доклад по чл.16, ал.4, т. 2 ЗБППМН, 
нарушен е и член 21, ал.1, т. 15 Закон за закрила на детето, липсват мотиви за 
вземане на решение за настаняване в СПИ, както и данни, че са били приложени 
други възпитателни мерки, но са се оказали недостатъчни. Освен това липсва 
копие от факс, с който е бил подаден сигнал за извършено от момичето 
престъпление в чужбина, който иначе упорито се упоменава като доказателство 
в решението на МКБППМН и решението на Чирпански районен съд. Освен това 
в решението на Районния съд се твърди, че е необжалваемо противно на закона. 
Окръжен съд- гр. Стара Загора споменава в решението си, че от ЗБППМН не е 
ясно какви правомощия има той, но той отменя решението на Районен съд- гр. 



 18 18 

Чирпан и постановява мярка “поставяне под възпитателен надзор за една 
година”. 

В няколко СПИ изследователите на БХК видяха решения на районни съдилища, 
в които се споменава, че не подлежат на обжалване. Това, заедно с другите 
горепосочени пропуски, показа тревожна тенденция за неправилно 
интерпретиране на промените в ЗБППМН, които продължават да водят до 
незаконно задържане на малолетни и непълнолетни в образователно-
възпитателни институции.  

1.2.2 Настанявания по старата процедура на ЗБППМН и дейност на 
МКБППМН по настанявне 

 
Разбира се, извън спазването за буквата на закона загриженост буди и 
практическата дейност на местните комисии за борба с противобществени 
прояви преди и след промените на ЗБППМН. Отново директорите на училища 
се оплакаха от това, че деца се настаняват в СПИ и ВУИ без документи от 
МКБППМН или с непълен комплект документи. В много от училищата макар и 
да има решение от МКБППМН за настаняване, то съдържа прекалено малко 
информация за процеса на вземането му – няма данни за това дали са 
присъствали всички членове на комисията или те не са подписали решението, 
няма данни за това дали родител или настойник е присъствал на заседанието и 
каква е била неговата позиция, няма данни за предходни възпитателни мерки, 
чиято неефективност да е наложила настаняване във възпитателно-
образователна институция, няма конкретни данни (дата, час, съдържание) за 
самата противообществена проява и т.н.  
 
В някои от училищата към решенията на МКБППМН бяха приложени и 
протоколи от заседанията, но те отново бяха попълвани лаконично и формално, 
понякога - абсурдно и цинично. Често описаните прояви са по-скоро симптоми 
за заболяване или сигнали за извършени престъпления спрямо децата, които 
биват настанявани в СПИ. Пример за това е момиче на 13 години, настанено в 
СПИ-с. Розово от МКБППМН в гр.Панагюрище. Според мотивите на решението 
на МКБППМН от 18.11.2003 г. настаняването в СПИ се налага, защото майката 
на момичето го е изоставила, а бащата е починал при удавяне в местен 
микроязовир през юли 2003 г., а преди това той често злоупотребявал с алкохол. 
Така за нея нямало кой да се грижи (според доклад на ДСП). Според решение на 
МКБППМН тя е извършвала чести бягства от дома си и от училището, където е 
учила в гр.Панагюрище. Втората причина за настаняване в СПИ според това 
решение бе: “установено участие в блудство (в/у нея)”. Явно в случая 
местната комисия е решила да вземе по-скоро мярка за закрила, отколкото 
възпитателна мярка за детето, каквато едва ли най-уместна е настаняване в 
СПИ. Според решението момичето е настанено за една година в СПИ. Няма 
данни в това заседание да е участвал роднина или обществен защитник. 
Протокол от заседанието не беше приложен. Момичето все още се водеше 
настанено в СПИ, въпреки че към момента на посещенеито на БХК (24.02.2005 
г.) една година от настаняването бе изтекла.  
 
Друго момиче, настанено първо в СПИ- гр.Стралджа и след това в СПИ-
с.Върбица, очевидно според документацията от ДСП и местната комисия е било 
жертва на многократни блудства от страна на втория си баща. От доклад на 
ДСП от 19.05.2004 г. става ясно къде и от кой баща са всички деца в 
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семейството и каква е била семейната среда на момичето. Той споменава, че 
партньорът на майката в продължение на две години (1999-2001 г.) е имал 
редовни сексуални отношения с момичето и че то не е ходило на училище през 
това време. Преди това е било настанявано в ДОВДЛРГ “Надежда” и ДОВДЛРГ 
“Асен Златаров” (вероятно в гр.София – не е отбелязано). Тя има трима братя, 
двама от които са в Дом за медико-социални грижи за деца и две сестри, 
настанени в домове. Жилището,  в което е живяло цялото семейство, е било без 
вода и електричество и се е състояло от две стаи. През 2001 г. тя е била 
настанена в приемно семейство. МКБППМН-гр.Първомай на 25.09.2001 г. е 
взела решение за настаняване в СПИ. В решението пишеше, че тя е живяла 
известно време с приятелка проститутка, на 21 г. и работила в салон за масажи в 
гр.Пловдив. По това време отишла в Първо РПУ- гр.Пловдив с обясненията, че 
е била изнасилена от втория си баща, за което била образувана преписка на 
МКБППМН. По-късно обаче, се отрекла от показанията си и обяснила, че е 
правила доброволно секс с него. От тълкуване на мотивите, изложени в 
решението, може да се заключи, че причината тя да бъде настанена в СПИ, е по-
скоро нейната закрила. Но на 20.03.2004 г. тя е била заловена на ГКПП-Капитан 
Андреево с фалшив паспорт в опит да премине границата (според документи от 
досието й). На 13.04.2004 г. ИДПС-гр.Хасково установява, че детето не е при 
майка си и не е в СПИ и че според майката момичето се е омъжило в някакво 
село. В този случай трудно може да се обоснове корекционният и 
възпитателният ефект, който СПИ е оказал върху детето.  
 
В СПИ-гр. София бе настанено момче, което според досието му има безработни 
майка и баща. Бащата упражнявал физическо насилие върху детето. Майката 
настанява детето в интерната. В решението на МКБППМН от 29.09.2003 г. бе 
записано като мотив за настаняване в СПИ, че детето “скита, страда от 
заплаха от насилие от страна на бащата, който пие”. 
 
 
При настаняване на дете в СПИ-с. Невша, МКБППМН е споменала като мотив 
това, че малолетното дете, заедно с други две малолетни деца “са присъствали 
два пъти на физическо и сексуално насилие и блудство срещу 
маловръстния Н.И.Р, в училищните тоалетни в Червенци”. За 
изследователите на БХК остана неясно каква точно е причината за настаняване 
на това дете в СПИ.  
 

1.2.3  Настаняване от МКБППМН по социални индикации 
 
Kолко е незабележима границата между случаите на деца, настанени в ДОВДРГ 
и тези в СПИ, които са там по социални индикации, показват мотивите към 
решението на МКБППМН на дете, настанено в СПИ-с. Столът. А именно: 
”….като малка е настанена от майката в дом “Майка и дете”, а оттам в 
ДДЮ, след промяна в правилника на ДДЮ, момичето не може повече да 
остане в дома. Финансовите и социални затруднения на майката и начинът 
й на живот са предпоставка за асоциално поведение.” Разбира се, такова 
заключение може да се направи за поне половината от децата, настанени в 
каквато и да било детска иснтитуция в страната и е несериозно подобни 
аргументи да бъдат ползвани за настаняване в СПИ. 
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В СПИ-гр.Стралджа, в шести клас бе настанено дете на 13 години, което има 
дълга институционална история. Било е настанено в Дом за деца от 
предучилищна възраст (ДДПВ) -Здравец, след това в Дом за деца и юноши 
(ДДЮ) “Младост” в гр.Ямбол и след това ДДЮ-с. Овчи кладенец до 6.01.2003 
г. Последният бил закрит и се оказало, че не може да бъде прието в друг 
ДОВДЛРГ в гр.Ямбол поради това, че “не отговаря на изискванията на чл.5 от 
Правилника за дейността на ДОВДЛРГ”. Според документацията в досието на 
това дете майка му го е изоставила отдавна и не се е интересувала от него, 
бабата, която го е гледала, е починала и бащата не можел да се грижи за него. 
МКБППМН в район Тунджа в гр. Ямбол е провела заседание на 27.01.2003 г. и е 
решила, че поради неблагоприятни условия за живот и поради това, че 
родителите му са фактически разделени е налице основание за настаняването му 
в СПИ. В протокола от заседанието няма данни, че детето или баща му са 
присъствали на заседанието. Присъствали са само обществен защитник, който е 
социалният работник от ДСП–Тунджа, гр.Ямбол и ИДПС от същия район. На 
9.09.2003 г. детето е настанено в СПИ-гр.Стралджа. 
 
Пак в СПИ-гр.Стралджа момче на 17 години бе настанено с решение на 
МКБППМН от 20.11.2002 г. поради това, че детето е изоставено от родителите 
си и живее при чужди хора, които не са в състояние да го издържат.  
 
Момиче на 15 години беше настанено в СПИ-гр.Стралджа в пети клас с 
решение на МКБППМН-гр.Казанлък от 3.06.2004 г. В решението се споменава, 
че на заседанието са присъствали майката и обществен защитник. От доклада на 
ИДПС ставало ясно, че момичето живее в лоши материално-битови условия, 
майката е безработна и е диспансеризирана към психодиспансер. Мотивите за 
настаняване в СПИ са: продължаване на образованието и слаб родителски 
контрол.  
 
Във връзка с горепосочните случаи директорът на интерната съобщи, че 
РИМОН-Ямбол редовно посещава интерната, за да извърши преброяване на 
децата и за да прегледа документите по настаняване, но имаше доста деца, 
които очевидно не бяха направили впечатление на РИМОН с процедурата по 
настаняване. От проверени 11 досиета на деца се оказа, че четири не съдържат 
решение на МКБППМН за настаняване в СПИ. В останалите седем, в които има 
решения, те са мотивирани с невъзможност на родителите да отглеждат детето 
поради лоши материално-битова условия, а не с противообществена проява. Три 
от децата, чиито досиета бяха проверени, бяха настанени в СПИ от ДОВДЛРГ. 
За едно от децата, чиито досиета бяха поискани, такова въобще не бе намерено 
от директора. В нито един от случаите нямаше данни за това, че на детето са 
били налагани други възпитателни мерки, освен настаняване в СПИ.  
 
Разбира се, в социално-педагогическите интернати все още има деца, които са 
незаконно настанени по старата процедура и се третират като “заварено 
положение”. С тези случаи служителите в интернатите не се занимават, като 
обикновено обясняват липсата на документи за настаняване на децата с 
немарливата дейност на МКБППМН. Ето и следният пример за това: 
 
В СПИ-гр. Стралджа, в пети клас, бе настанено 12-годишно момче от с. 
Караново, което според данните в досието му е кръгъл сирак. В интерната 
нямаше документи за настаняването му от МКБППМН, а само карта за 
медицински преглед, педагогическа характеристика, удостоверение за 
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преместване от основно училище от 20.02.2004 г., психолого-педагогически 
характеристики от СПИ, молба до директора за настаняване, удостоверение за 
наследници, акт за раждане.  
 
В СПИ-с.Беглеж е настанено 13-годишно момиче, което според медицинската 
сестра в интерната има някаква форма на умствено изоставане, но не е 
диагностицирана. По данни на възпитателите, в знак на протест, че родителите 
й не са я взели през ваканцията, тя отказва да се обслужва. Според ПСПИ53

Практиката по настаняването на деца във ВУИ представлява по-малък проблем. 
Във всички посетени училища бяха намерени документи от МКБППМН и съд и 
данни за проявите на малолетния/непълнолетния. Все пак във ВУИ-с.Подем бе 
споделен проблем с приема на момиче на 17 години за учебната  2003-2004 г.  с 
тежка умствена изостаналост и суицидни наклонности, с което се е работило 
много трудно. Тя не е била податлива нито на обучение, нито е имала капацитет 

, ако 
има форма на умствено изоставане, тя е неправомерно настанена в СПИ. В 
телефонен разговор, проведен в деня след посещението на СПИ от изследовател 
на БХК, директорът съобщи, че тъй като не са правени профилактични прегледи 
на децата, не е било ясно какво е психичното състояние на момичето. 
Решението за настаняването й в СПИ било изтекло, но тя нямало къде да отиде. 
Поради това  основанието за оставането й в СПИ е молба, с която тя е поискала 
престоят й в интерната да бъде продължен.   
 
Колкото до спазване на процедурата пред МКБППМН в протоколите от 
заседания и решенията на комисиите съвсем лаконично и неясно са описани 
мотивите за настаняване в СПИ. Често те пораждат сериозна загриженост от 
гледна точка на дори опасен ефект, който налаганата възпитателна мярка може 
да предизвика. Пример за това е случай на настаняване на 15-годишно момче от 
Пловдив в СПИ-с.Розово през първата половина на 2004 г. Той е настанен в 
СПИ поради следните мотиви, изборени в решение на МКБППМН от 22.02.2004 
г.: “ексхибиционизъм, участия в грабежи, бягства от училище, липсата на 
резултат от преместването на ученика в различни училища в Пловдив”. В 
амбулаторен лист от преглед, приложен в досието на детето пише, че той има 
”неправилна ценностна система- говори с пренебрежение за секс, с възможност 
да бъде агресивен понякога”. Според протокола от МКБППМН на заседанието 
са присъствали бащата на момчето, обществен възпитател, юрист от ОЗД, 
самото момче. То е обяснило, че няма причина да не посещава учебни занятия 
според протокола, а бащата и общественият защитник са заявили, че смятат, че 
е добре той да бъде настанен в СПИ. 
 
Като причини за настаняването на момче на 13-години  в СПИ-с.Розово  според 
решение на МКБППМН-гр.Димитровград от 13.02.2004 г. бяха посочени “не 
посещава на училище, скита, кражби, уличен в дишане на лепило.” На 
заседанието на МКБППМН, според протокола, са присъствали майката на 
момчето, самото то и обществен защитник. Общественият защитник е 
мотивирал искането си за настаняване в СПИ с възможността на детето да 
продължи образованието си. Никакво мнение на детето не е записано в 
протокола, освен “прави признания”. В решението беше записано, че мотиви за 
настаняването са: “1.няма баща, 2. не ходи на училище, 3. скита, движи се в 
лоша другарска среда, 4. липсва родителски контрол”. 
 

                                                 
53 чл.7, ПСПИ. 
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да се впише в обществения живот на интерната. По случая е била осъществена 
психиатрична експертиза и с решение от прокурора момичето е било 
преместено в специализирано болнично заведение в гр. Ловеч. 
 
Във ВУИ-гр.Ракитово след направените изменения на ЗБППМН са настанени 
четири непълнолетни деца. Няколко от децата са настанени не по предложения 
на местните комисии, а имат постановени присъди. Срещу повечето от децата 
според директора и зам. директора се водят или са се водили по седем до десет 
дела. 
 
 
 
2 Материални условия в СПИ и ВУИ 
 
2.1 Достъпност и местоположение 
 
От всички СПИ и ВУИ в страната само четири се намират в градове. Това са 
СПИ “Проф. П. Мутафчиев”- гр. София, СПИ- гр. Стралджа, ВУИ “Никола 
Вапцаров”- гр. Завет, ВУИ “Ангел Узунов”- гр. Ракитово. Останалите интернати 
са разположени в малки и трудно достъпни населени места. Нерядко 
автобусният транспорт към тези села е веднъж дневно, а пътищата, които водят 
до тях, са изключително амортизирани. От една страна, вероятно това е търсен 
ефект с цел ограничаване на бягствата от СПИ и ВУИ, както и  мярка, 
обслужваща необходимостта от редуциране на контактите на детето с рисковата 
социална среда, довела до настаняването му в подобна институция. В същото 
време, отдалечеността на интернатите от градовете значително затруднява както 
достъпността на тези заведения за родителите на децата, така и за 
контролиращите органи и дарителите. Ръководителите на някои от интернатите 
споделиха, че много от децата не се завръщат от домашен отпуск или от 
ваканция, защото родителите им нямат средства, с които да осигурят 
пътуването до интерната (СПИ-с. Варненци, СПИ-с. Пчеларово, СПИ-с. Невша), 
което води до това, че самите учители са принудени да прибират децата от 
домовете им. В СПИ-с.Варненци например има деца, които през ваканциите не 
се прибират вкъщи, защото нямат средства, за да пътуват до родните си села. 
Друга разпространена практика е децата да бъдат връщани в интернатите след 
като са били обявени за издирване или с помощта на инспекторите от детска 
педагогическа стая (СПИ-с. Лик, СПИ-с. Драгоданово и др.).  
 
Проблемът с придвижването на децата до и от интернатите води и до някои 
вторични проблеми като пътуването “на стоп” и рисковете свързани с тях. В 
някои СПИ този проблем е много сериозен (СПИ-с. Столът), и ръководството 
провежда семинари с децата на тема “Рисковете, които крие пътуването на 
стоп”. В други интернати (СПИ-с. Богданица) ръководството на интерната е 
постигнало договореност с частна фирма - превозвач, която обслужва линията 
до селото, да превозва децата безплатно (под формата на дарение), срещу 
представяне на отпускна бележка.  
 
Отдалечеността на интернатите от градовете ги прави непривлекателни за 
професионалисти, квалифицирани и мотивирани за работа с деца, нуждаещи се 
от специална педагогическа и психологическа грижа. Този немаловажен факт 
поставя под въпрос качеството на образованието и ефективността на 
корекционните програми в тези заведения. 



 23 23 

 
Друг важен аспект на отдалечеността на интернатите е, че те често са 
разположени в много икономически изостанали райони. В много случаи 
интернатите се превръщат в основен работодател на местното население. В 
някои СПИ основна грижа на ръководствата е не да поддържат равнището на 
ежедневната обучителна и възпитателна грижа, която децата получават, а как да 
запазят служителите си от съкращения и интерната от закриване вследствие на 
намаления брой настанявани деца (СПИ-с. Пчеларово, СПИ-с. Невша). 
 
 
2.2 Сградите 
 
Сградният фонд на интернатите е строен в различни периоди на 20-ти век. Част 
от сградите, в които се помещават училищата, са  построени през 1930-те 
години (СПИ-с. Медовина, СПИ-с. Острица, СПИ-с. Столът). По–голямата част 
от сградите, в които са разположени СПИ и ВУИ, са построени през 1960-те и 
1970-те години за селски училища. Състоянието на повечето от сградите е 
много лошо и те се нуждаят от ремонт. 
 
Най-тревожно е положението в СПИ-с. Медовина, където момчетата обитават 
седем паянтови постройки, всяка с площ по около 25 квадратни метра, които са 
били монтирани за временно ползване до построяването на новата сграда на 
общежитието и са в употреба близо двадесет години. Поради липса на средства 
строежът на общежитие е спрян и няма изгледи скоро да бъде продължен. 
Положението в това СПИ затвърждава тревожния принцип в България 
временните решения да се оказват най-трайни.  

 
 

2.3 Нови сгради 
 
Единствената нова сграда е общежитие, построено за нуждите на интерната,  в 
с. Варненци през 1993 г. Прави впечатление, че макар и построена сравнително 
скоро, сградата се нуждае от спешен ремонт и е необитаема. В нея се помещават 
кухненските помещения и столовата на  СПИ, канцеларията на счетоводителя, 
физкултурният салон и библиотеката. 

 
 

2.4 Ремонти със средства на МОН 
 
През периода 2003–2004 година, средства за ремонт са отпуснати на социално-
педагогическите интернати в с. Драгоданово (40 000 лв.), с. Лик (25 000 лв.), с. 
Столът (36 000 лв. за целеви ремонт на парна инсталация), с. Върбица (22 000 
лв.), гр. Стралджа (28 000 лв.) и с. Острица (4 000 лв.). Във ВУИ-гр. Ракитово се 
извършва ремонт на два от етажите в общежитието, във ВУИ-с. Керека е 
направен ремонт на тоалетните съоръжения, а ВУИ-с. Подем има подаден 
проект за основен ремонт на стойност 200 000 лв. 
 
 
2.5 Ремонти със средства от други източници  
 
Остарелият сграден фонд  на интернатите изисква множество и разнообразни 
ремонти: на канализация, на ел. инсталацията, на покривните конструкции, на 
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фасадата, и ежегодна поддръжка, която често се оказва непосилна за бюджета 
на отделните интернати.  За осъществяване на текущите годишни ремонти част 
от ръководствата на  интернатите разчитат на извън- бюджетни средства. 
 
Такива са средства от дарения и от производствена дейност. Тук са приложени 
само няколко примера. 
 
СПИ-с. Драгоданово - със средства на дарители е направен ремонт на 
общежитието, поставена е дограма на прозорците, измазани са стените на 
спалните помещения и коридорите. Леглата са подменени с нови, отдадени под 
наем от Фондация “Инициатива съпричастност”. Фондацията всяка година 
осигурява  чуждестранни доброволци, които заедно с персонала на интерната 
правят текущ ремонт в сградите. 
 
СПИ-с. Лик -през 2004 г. в интерната стартира програма, която изисква 
пространственото отделяне на интернатните групи. Средствата, които правят 
възможно осъществяването на ремонта, са дошли по линия на програмата 
“Бизнес и грижа” на ФИЦЕ България. СПИ изпълнява поръчка на ФИЦЕ за 
ушиване на спално бельо, а получените средства са инвестирани в текущ 
ремонт.1

2.6 Интернати, които се нуждаят от спешен ремонт и текущи ремонти 

  
 
СПИ-с. Столът - големите производители на санитарен фаянс от областта 
(“Видима идеал” и “Идеал стандарт”), са инвестирали материали и труд в 
ремонтирането на банята на интерната. 
 
ВУИ-с. Динево - през 2004г. е спечелен конкурс “Малки проекти за регионално 
развитие”, което е дало възможност да се извърши ремонт на фасадата на 
сградата, да се ремонтира външната тоалетна на интерната, да се поправят 
пейките, беседките в двора на интерната и да се направи един баскет-кош. 
Тоалетната е боядисана в цвета на театъра в Хасково, защото е боядисана с боя, 
останала от ремонта на фасадата на театъра. 
 
ВУИ-гр. Завет разполага с уникално спортно съоръжение, построено през 1976 
г. Залата е ремонтирана през 2004 г. със средства на общината, възлизащи на 
стойност 60 000 лв. При посещението си във ВУИ, БХК установи, че скъпият 
ремонт не решава основни проблеми, свързани със стопанисването на това 
спортно съоръжение: баните и съблекалните са неизползваеми, а вследствие на 
тежката зима на 2003 – 2004 г. таванът на залата отново е протекъл. Текущите 
ремонти в останалите сгради на ВУИ се осъществяват със собствени средства на 
интерната, които децата сами набавят, изработвайки ковчези. 
 

 
СПИ-с.Драгоданово - сградата на училището на СПИ-с. Драгоданово се 
нуждае  от спешен ремонт.  Огромни парчета мазилка се отделят от фасадата на 
                                                 
1 Механизмът на спечелване на тези средства и тяхното усвояване е описан в бюлетина на 
ФИЦЕ от м. септември 2004 г.(стр. 26): “…Със спечелените от продажбата на спално бельо, 
ушито в дома, средства, екипът на дома извършва ремонт и разделяне на малки групи. 
Купувач е нашето сдружение, което получи преференциални цени, а ние пък ще ги дарим 
на други институции за деца”.  
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сградата. От спешен ремонт се нуждае също така и столовата на интерната, 
която се намира под кота 0, изключително влажна е, и освен че не е уютна, не 
отговаря на санитарните изисквания. В същата степен това наблюдение важи и 
за кухненските  помещения.  
 
СПИ-с.Невша - от спешен ремонт се нуждае старата част на сградата. Поради 
течове от покрива огромни парчета мазилка падат от тавана. Ръководството на 
интерната има сериозни проблеми с инспекторите на ХЕИ във връзка с тази 
ситуация. 
 
СПИ-с. Пчеларово е заплашено от закриване поради невъзможност да бъдат 
изпълнени санитарно-хигиенните изисквания на ХЕИ по отношение на сградата 
на училището и на общежитието, които се нуждаят от спешен ремонт. 
Материално-техническата база на училището е в много лошо състояние. В 
класните стаи липсват чинове и столове, дори и врати. В спалните помещения 
липсват стъкла на прозорците. Подаден е проект за цялостен ремонт на сградите 
на училището и интерната, който  не е одобрен от МОН. 
 
СПИ-с. Медовина - последният основен ремонт на сградата е направен през 
1989 г. През 2004 г. година е извършен последният текущ ремонт със средства 
на МОН, който възлиза на стойност 4 000 лв. 
 
СПИ-с. Стралджа - вратите са изкъртени и счупени, дограмата се нуждае от 
подмяна, мазилката около радиаторите е паднала изцяло и се виждат тръбите на 
радиаторите, леглата, шкафовете и постелният инвентар, както и дъските, 
шкафовете и чиновете, се нуждаят от подмяна. Постеленият инвентар, който се 
използва в интерната е стар и мръсен. От два месеца в интерната се извършват 
ремонтни дейности. Парите са отпуснати от МОН и са на стойност 28 000 лв. 
 
СПИ-с. Стойките- интернатът се нуждае от спешен ремонт на парната 
инсталация. Необходимо е да се направи спешен ремонт на покрива на 
интерната, тъй като при топенето на снеговете през пролетта на 2005 г. са се 
съборили три комина. В стаите на децата има сериозни течове.  
 
ВУИ-с. Габровци - сградата на училището изглежда изключително занемарена, 
амортизирана и зле поддържана. Стените и таваните в стаите и коридорите са 
замърсени и навсякъде боята и мазилката се ронят. Дограмата на прозорците се 
нуждае от смяна, липсват дръжките на прозорците. Много малко от 
инсталираните луминисцентни лампи работят, малко от контактите в стаите на 
децата и класните стаи функционират. Мебелировката и постелният инвентар, 
макар и сравнително нови, не се поддържат и изглеждат вече амортизирани. 
Пред МОН е представен проект за ремонт на кухнята и тоалетните на стойност 
45000 лв. Средства не са отпуснати. Парната инсталация на училището също се 
нуждае от ремонт на стойност 7-8000 лв. През декември 2004 г. от бюджетния 
излишък са били изпратени 20 000 лв. за ремонт на покриви.   
 
ВУИ-гр.Завет - сградата на общежитието се нуждае от ремонт, на места има 
големи течове, които обхващат около една трета от стените на жилищните 
помещения на момчетата. Планиран е ремонт на банята, за който има налични 
средства.  
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2.7 Стаите 
 
Разнообразието в оборудването и обзавеждането на стаите, както и броят на 
децата, настанени в тях, е обусловено от много фактори: първоначално 
предназначение на жилищните постройки, последен ремонт, мотивация на 
ръководството на интерната да поддържа жилищния фонд и произтичащите от 
това инициативи: текущи ремонти, участие в различни проекти, които 
допринасят за цялостното оформление на сградите, активност по отношение на 
свързването с НПО организации и дарения във вид на мебели и др. Всички тези 
характеристики са толкова разнообразни за всеки отделен интернат, че е много 
трудно да се направят цялостни заключения по отношение на стайния фонд, 
както и колко средно квадратни метра се падат на дете, настанено в СПИ и 
ВУИ. 
 
2.8 Жилищни помещения 
 
Обикновено в стая са настанени пет-шест деца, като принципът на настаняване 
е по пол, възраст, по роднински връзки или желание на децата. Наблюдава се 
тенденция децата, които страдат от нощно напикаване, също да бъдат 
настанявани в отделни стаи. Най-пренаселени са стаите в СПИ-с.Острица, 
където има деца, които са настанени по десет в стая и СПИ-с.Богданица, където 
осем момчета делят една стая (с възможност да се настанят по 14 в стая). В СПИ 
“Проф. П. Мутафчиев”-гр.София децата са настанени по 5-6 в стая, но леглата в 
стаите са много повече (8-12). Много от тях са с увиснали пружини и са 
напълно неизползваеми. 
 
Най-очевидната причина за големия брой деца, настанени в една стая, е, че в 
някои от интернатите стаите са приспособени за живеене класни стаи (СПИ-гр. 
София, СПИ-с. Богданица, ВУИ-с. Динево, СПИ-с. Лик, СПИ- с. Сигмен и др.). 
Тези стаи са големи, трудни за отопление и неуютни. Обикновено в тези случаи 
леглата са подредени в две редици покрай стените, а черните дъски, които 
подсказват за същинското предназначение на стаите, “зеят” от  стените или са  
измазани. В интерната в с.Сигмен някои от стаите са преходни, т.е. влизането и 
излизането става чрез преминаване през друга стая. В някои от интернатите 
(СПИ-с.Богданица и ВУИ-с.Динево) ръководствата споделиха, че планират 
извършването на основен ремонт на сградния интериор с цел минимизирането 
на стаите и създаването на по-добри условия за живот. Такова преразпределение 
на  пространството, освен това, би довело до оптимизиране на отоплението в 
спалните помещения. В СПИ-с.Невша, преди години са разрешили проблема с 
огромните класни стаи, служещи за живеене, като са изградили вътрешни стени 
от олекотен, но запалим материал. Към настоящия момент ръководството на 
интерната има сериозни проблеми с ПАБ, които изискват тези прегради да 
бъдат демонтирани и заменени със стени от незапалим материал. 
 
В някои от интернатите децата са настанени в апартаменти (по четири в стая) 
със самостоятелни санитарни възли към всеки апартамент (СПИ-с.Варненци, 
СПИ-с.Беглеж, ВУИ-гр. Завет, ВУИ-гр. Ракитово). Тези интернати разполагат с 
отделни общежития, които са създадени и замислени като помещения за 
живеене. Например интернатът в Беглеж е разположен в сградата на бивш 
санаториум за деца с белодробни заболявания. 
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 По отношение на мебелите в стаите също се наблюдава разнообразие в 
отделните интернати. В повечето интернати легловата база е силно 
амортизирана, но някои от интернатите разполагат с нови, дървени легла, които 
са дарение от НПО (СПИ-с. Беглеж, СПИ-с. Драгоданово). Често в стаите няма 
други мебели освен леглата, или ако има, те са неизползваеми. В някои от 
интернатите няма шкафове, в които децата да съхраняват лични вещи (СПИ-с. 
Стралджа, СПИ-с. Сигмен).  
 
В повечето интернати осветлението е проблем. Осветителните тела са 
амортизирани и често една стая се осветява само от една лампа. Подобно е 
положението и в наскоро ремонтираните интернати.    
 
Важен проблем е постелният инвентар. В повечето случаи интернатите разчитат 
на дарения в това отношение. В повечето интернати БХК установи, че децата 
разполагат с постелно бельо, което се пере веднъж в седмицата. Често обаче 
бельото се поставяше буквално пред очите на изследователите на БХК с 
обяснението, че те са попаднали в интерната в деня за смяна на бельото (СПИ- 
гр. София, СПИ- с. Пчеларово, СПИ-с. Богданица, СПИ-с. Варненци). БХК 
установи, че в СПИ-с. Стралджа постелният инвентар, както и дюшеците, и 
възглавниците са стари и мръсни. 

 
2.9 Добри практики 
 
В СПИ-с. Варненци децата са настанени в апартаменти, от по две стаи, като във 
всяка стая има по четири деца. Всеки апартамент разполага със санитарен възел 
и баня. Наскоро по предписание на ХЕИ са сменени батериите на чешмите, 
както и умивалниците. Тоалетните са с тоалетна чиния, има течаща вода. 
Хигиената на тоалетните помещения е много добра, но някои от тоалетните не 
се затварят отвътре. Стаите на децата са уютни, добре подредени, с пердета на 
прозорците. В стаите е топло. Децата държат личните си  вещи в шкафчета или 
гардероби, които не са в много добро състояние. 
 
Във ВУИ-гр. Ракитово в общежитието всеки две стаи са обособени като 
апартамент - с отделен вход, вратата на който се заключва - обитателите на 
апартамента притежават ключ и самостоятелен санитарен възел, в който има 
умивалник, тоалетна чиния и душ. Едната стая е по-малка от другата и в нея има 
две легла. В по-голямата има от три до четири легла. Стаите са оборудвани с 
нощни шкафчета и гардероби. Всеки апартамент разполага с тоалетна, броят на 
децата, които я ползват зависи от броя на настанените в него - максимум шест 
деца. 

 
2.10 Общи помещения 
 
Освен в стаите, в които живеят, децата прекарват по-голямата част от времето 
си в класните стаи. В повечето от интернатите учебната база е много 
амортизирана и остаряла. В някои от училищата има недостиг на чинове и 
столове (СПИ-с.Пчеларово, СПИ-с.Острица, СПИ-с.Драгоданово, ВУИ-
с.Динево), повечето се нуждаят от подмяна на черните дъски. Съществен 
проблем е и отопляването на училищните сгради през зимата. 
 
В приложение на правилниците на СПИ и ВУИ повечето от интернатите 
разполагат с общи помещения, в които възпитаниците им прекарват своето 
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свободно време. Тези помещения обикновено се намират в сградата на 
общежитието и са оборудвани с телевизор и столове. В СПИ-с. Богданица, 
обаче,  децата гледат телевизия в коридора, където е импровизиран кът за тази 
цел. Подобна е ситуацията в СПИ-с.Невша и СПИ-с.Пчеларово. Общите 
помещения в СПИ-с. Стралджа също в са в крайно тежко състояние. 
 
В СПИ с. Драгоданово по инициатива на доброволка, работеща с децата от 
интерната, е обособена и стая за гости, в която децата могат да приготвят чай 
или кафе на своите гости и да разговарят с тях насаме. Обикновено обаче стаята 
стои затворена и се показва само “на гости”. В интерната има и стая за игри, 
оборудвана маса за тенис и джаги. Интернатът разполага и с голяма зала, в 
която се провеждат различни културни мероприятия. 
 
В СПИ-с. Лик всяка група разполага със собствена игротека. В тези помещения 
се провеждат занятията по самоподготовка. Стените на тези игротеки са 
изрисувани с приказни герои. 

 
2.11 Лекарски кабинети 
 
Малка част от интернатите в страната разполагат с оборудвани лекарски 
кабинети. Това са интернати, в които има назначени медицински лица, както и 
такива, които са наследили оборудвани лекарски кабинети, които не се 
използват или се използват само при посещение на медицинско лице в 
интерната. Като цяло тези кабинети разполагат само с най-необходимото за 
оказване на спешна медицинска помощ и осъществяване на контролни 
прегледи. В тях се съхраняват и медикаментите. 

 
2.12 Други помещения 
 
При своите посещения в интернатите в страната изследователите на БХК 
установиха, че част от богатата в миналото материално–техническа база не се 
стопанисва добре и се разпада. Помощни помещения като работилници (СПИ-
с.Пчеларово), киносалон и културен дом (ВУИ-с.Подем) се рушат поради липса 
на средства. Подобна е съдбата на физкултурните салони, които трудно се 
поддържат и често поради липса на средства за ремонт остават неизползваеми 
или се нуждаят от спешен ремонт (СПИ-с. Беглеж, СПИ-с.Пчеларово, СПИ-
с.Столът и т.н). Във ВУИ-с. Подем със средства на дарители е оборудван 
фризьорски салон и компютърен клуб. 

 
2.13 Отопление 
 
Отоплението в по-голямата част от интернатите се осъществява с локално парно 
на течно или на твърдо гориво. Парните инсталации обаче често са 
амортизирани и се нуждаят от спешен ремонт (особено СПИ-с. Стойките, СПИ-
с.Драгоданово, ВУИ-с.Динево). Използването на амортизирани парни 
инсталации води до преразход на средства за отопление, без това да подобри 
качеството на отоплението. 
 
Въпреки че повечето интернати се отопляват с локално парно, изследователите 
на БХК много рядко са установявали по време на посещенията си през зимата 
нормални температури в спалните и учебните помещения. Обикновена практика 
е през деня да се затоплят класните стаи, а през нощта - спалните помещения с 
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цел икономии на гориво. През зимата децата стоят в класните стаи по време на 
учебни занятия (там, където се провеждат такива), облечени с якета. Все още 
има интернати (СПИ-с.Острица, СПИ-с.Розово, училището в СПИ с. 
Драгоданово, ВУИ-с. Динево), които се отопляват с печки на твърдо гориво.  
 
В СПИ-с. Медовина помещенията, в които са настанени момчета се отопляват с 
бойлери, а помещението на момичетата се отоплява от голям самоделен 
калорифер на течно гориво, който по преценка на БХК е опасен за 
експлоатация. При посещението в този интернат БХК установи, при външна 
температура –5 градуса С, че вътрешната температура в помещенията е 13 
градуса. 

 
Във ВУИ-гр.Завет за отоплителния сезон 2004/2005 г. одобреният лимит от 
нафта е 27 т., което е крайно недостатъчно, както според директорката, така и 
според счетоводителката на интерната. Това количество нафта стига само за да 
се запалва парното вечер, за да не са напукат тръбите. 
 
2.14 Тоалетни 
 
В повечето от интернатите хигиената на санитарните възли не се поддържа на 
необходимото ниво.  Основен проблем са неработещите сифони на тоалетните 
от “азиатски” тип, които са най-широко разпространени. В тези случаи 
тоалетните се измиват с помощни средства като маркучи и кофи. В някои от 
интернатите няма течаща вода поради липса на налягане (ВУИ-с.Подем, ВУИ-
гр.Завет). Единични са случаите, в които вратите на тоалетните се затварят. Те 
практически никъде не се заключват отвътре (с изключение на ремонтираните 
тоалетни на ВУИ-с. Подем и ВУИ-гр. Ракитово). 
 
В някои интернати вътрешните тоалетни са заключени през деня и децата са 
принудени да ползват външни тоалетни (СПИ-с. Столът, ВУИ-с. Динево). Тези 
тоалетни са изключително мръсни и зловонни. Някои от тоалетните клетки 
нямат врати (например в СПИ-с. Столът няма нито една врата на всичките 
седем тоалетни клетки).  
 
По отношение на броят на децата, които ползват една тоалетна клетка, 
положението е най-лошо в СПИ-с. Острица, където всички 42 деца ползват  
една тоалетна в общежитието и две в училището, в СПИ-с. Столът 26 момчета 
ползват една тоалетна клетка. 
 
Като цяло момичетата са привилегировани по отношение на момчетата, защото 
броят им в интернатите е по-малък. Това означава, че по-малък брой момичета 
ползват една тоалетна клетка в сравнение с момчетата.  
 
2.15 Бани 
 
Някои от интернатите разполагат само с една баня, в която се къпят всички 
деца. Единици са интернатите, в които душовете са отделени в кабинки (СПИ-с. 
Лик), но там душовете са неизправни и всички деца се къпят само в една от 
възможните четири кабинки. Трудно е да се каже колко деца ползват една баня, 
тъй като има много сериозно разминаване между броя на настанените в 
интернатите деца и реално пребиваващите там. Средно около 15 деца използват 
една баня. Има и интернати, в които всички деца ползват една баня (СПИ-с. 
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Богданица, СПИ-с.Столът, ВУИ-с.Динево, ВУИ-гр. Завет). Особено драстичен е 
случаят в СПИ-с. Богданица. Интернатът разполага с четири много добре 
оборудвани и ремонтирани бани. Само една от тях обаче е на разположение на 
децата. 
 
Къпането в интернатите се осъществява поне веднъж на седмица, като се спазва 
предварително съставен график. Момичетата обикновено могат да ползват 
банята, когато пожелаят (по данни на ръководствата). Обикновено интернатите 
осигуряват сапуни и шампоани. Децата разказаха, че няколко деца разполагат с 
един сапун (СПИ-с. Невша, ВУИ-с. Динево) и затова предпочитат да си носят от 
вкъщи. Според ръководствата на интернатите голяма част от децата нямат 
елементарна хигиенна култура и често изхвърлят или забравят хигиенните 
материали, които са им предоставени. 
 
Топлата вода се осигурява от електрически бойлери. БХК установи тенденция 
за подмяна на бойлерите, която се осъществява или със средства на МОН, или 
на дарители (СПИ-с. Драгоданово, СПИ-с. Варненци, СПИ-гр. Стралджа, СПИ-
с. Богданица и т.н.). Във ВУИ-гр. Завет топлата вода все още се осигурява от 
парната инсталация, което означава, че дори и през лятото е необходимо да се 
пали парното, за да се изкъпят децата. Според ръководството на интерната 
предстои ремонт на банята и ще бъде монтиран нов бойлер. 

 
 
2.16 Тоалетни материали 
 
Повечето от интернатите в страната осигуряват тоалетни принадлежности и 
хигиенни материали на своите възпитаници. В повечето случаи те са получени 
като дарение. Средствата, които се отпускат от бюджета на МОН за постелен 
инвентар и бельо, в повечето случаи се използват за осигуряване на дрехи на 
персонала. 
 
2.17 Хранене 
 
Относно храненето Правилникът за ВУИ и Правилникът за СПИ препращат към 
Наредба №16 на МЗ от 1994 г. за физиологичните норми за хранене на 
населението54

Паричната норма за храноден в интернатите варира в рамките от 0,90 лв до 3.50 
лв. на ден. В някои от интернатите децата се хранят общо пет пъти (СПИ -
с.Невша, СПИ-с. Богданица, ВУИ-гр. Завет), в други - четири пъти (СПИ-гр. 
София, СПИ-с.Лик, СПИ-с.Пелатиково, СПИ-с.Острица, СПИ-с.Розово), а в 
останалите - три пъти (СПИ-с. Беглеж, СПИ-с. Драгоданово, СПИ-с. Пчеларово, 
СПИ-гр. Стралджа, СПИ-с. Варненци). Интернатите, в които пет пъти дневно се 
предлага храна, са включени в новата програма на МТСП “Чаша топло мляко и 
закуска”. СПИ-с.Невша се ползва от тази привилегия след разрешение на 
общината. В СПИ-с.Богданица ръководството доплаща на децата, които са в 
интерната, защото програмата обхваща само местните деца. ВИУ-гр. Завет, 

. За най-масовата възрастова група деца в интернатите наредбата 
определя норма за прием на енергия на едно дете, равна на 2 400 ккал. на ден. В 
интернатите харната се приготвя по рецептурна книга, която би трябвало да е 
съобразена с изискванията на наредбата.  
 

                                                 
54обн., ДВ, бр. 64 от 9.08.1994 г. 
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петте хранения дневно са възможни благодарение на голямо дарение на брашно. 
По този повод ръководството на интерната сподели, че през изтеклата 
финансова 2004 година е било длъжно да плати глоба, наложена от ДФК поради 
превишаване на дневния оклад.  
 
Най-често хранителната норма за деня се допълва от дарения.  
В предходни години голяма част от интернатите са имали сериозни затруднения 
по отношение на изхранването на своите възпитаници. Това довежда до 
разработването на “алтернативни стратегии” за справяне с проблема. Една от 
най-разпространените от тях е изкупуването на хранителни стоки на 
консигнация или на разсрочено плащане. Това е все още разпространена 
практика за интернатите в с. Невша и с. Пчеларово. Друг алтернативен начин на 
финансиране е двойното отчитане на децата, настанени в интернатите. 
Изследователите на БХК констатираха, както и в предходни свои посещения, 
сериозни разминавания между водещите се на отчет в заведението деца и 
реално присъстващите в него. По този начин с отпуснатия за водещите се на 
отчет деца бюджет, може да се осигури по-добро изхранване за реално 
настанените. БХК установи, че през изтеклата година няма закъснения в 
осребряването на фактурите за изхранването на децата.  
 
Алтернативен начин на финансиране по отношение на храненето е разработен в 
СПИ-с. Варненци. Интернатът е собственик на 1000 дка земя, които са дадени 
под аренда. Кооперацията, която обработва земята, предоставя на интерната 
хранителни продукти, които облекчават разходите на МОН по отношение на 
издръжката на интерната. 
 
В повечето от интернатите ръководствата твърдят, че менюто се съгласува с 
медицинско лице, според изискванията на правилниците за СПИ и ВУИ. Реално 
обаче, това изискване се спазва само в интернатите, в които има назначено 
медицинско лице (СПИ-с. Лик, СПИ-с. Богданица, ВУИ-с. Подем, ВУИ- гр. 
Завет). Още по-малко са интернатите, в които менюто се съгласува с ХЕИ. 
 
 
3 Медицинско обслужване 
 
3.1 Статут на медицинските служби 
 
Присъствие на медицински специалисти в училищата има по силата на чл.3, 
Наредба 3 от 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и 
училищата55

В нито едно от посетените СПИ и ВУИ няма обособени лечебни заведения за 
първична доболнична помощ. Действащото законодателство изисква 
регистрация по Закона за лечебните заведения

. В осем от посетените интернати са назначени медицински сестри 
или фелдшери, които са щатни служители на съответната община. Те не могат 
да извършват лечебно-диагностична дейност. Функциите им са в областта на 
профилактиката и промоцията на здравето. 
 

56

                                                 
55 ДВ, бр. 38 от 9.05.2000 г., изм., бр. 83 от 10.10.2000 г., издадена от министъра на 
здравеопазването. 
56 ДВ, бр. 62 от 9.07.1999 г. 

, каквато не се установи никъде. 
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Разбира се, съществуването на лечебно заведение в рамките на интерната е 
въпрос и на икономическа целесъобразност. Явно не е оправдано финансово 
наличието на такива, доколкото те биха дублирали функциите на 
съществуващите на територията на училищата лечебни заведения – контрагенти 
на НЗОК (Националната здравно-осигурителна каса). 
 
По правило реалните доставчици на първична доболнична медицинска помощ 
(съгласно минималния пакет дейности, определен от министъра на 
здравеопзването) са съответните лечебни заведения, регистрирани като такива в 
населеното място. Тяхната дейност е регламентирана в Закона за лечебните 
заведения и Националния рамков договор. Техен приоритет са и дейностите по 
профилактика, имунизация и диспансеризация. Задълженията им към 
пациентите възникват след направен избор. 
 
3.2 Работни помещения 
 
Тъй като СПИ и ВУИ не притежават лечебни заведения, те по правило нямат и 
регистрирани лекарски кабинети и манипулационни. В седем от тях обаче се 
съобщава, че има оборудвани помещения. Два от тях не функционират, но 
останалите пет се ползват иби от медицинските специалисти-служители на 
съответната община, или от лечебните заведения-контрагенти на НЗОК при 
посещения на пациенти на територията на интерната. 
 
Във всички случаи, обаче, има неяснота за юридическата легитимност на тези 
помещения като лекарски кабинети т.е. наличието на юридически субект – 
лечебно заведение, което е собственик или наемател на кабинета, хигенно 
заключение от ХЕИ (РИОКОЗ) на негово име и последваща регистрация в РЦЗ 
(Регионалния център по здравеопазване). Те следва да бъдат възприемани като 
здравни кабинети в смисъла на цитираната по-горе Наредба 3. Само в СПИ-
с.Пчеларово се установи, че е имало някаква процедура на контрол от страна на 
ХЕИ за устройството и дейността на съществуващия лекарски кабинет. 
 
Оборудването на тези помещения е ограничено и на практика липсва. 
Националният рамков договор създаде национален стандарт за вида и 
количеството медицински инстуменариум, необходим за кабинет за първична 
доболнична медицинска помощ. В този регламент е обхванато и съдържанието 
на т.н. “спешен шкаф”. Този стандарт със сигурност не е покрит в нито един от 
съществуващите кабинети в СПИ и ВУИ. Не е ясно и дали тези помещения 
отговарят на изискванията на министъра на здравеопазването, доколкото липсва 
документа за това съотвествие – т.н. “хигиенно заключение”. 
 
Изискванията към тези помещения като “здравни кабинети” са по-малко 
изчерпателни и са изложени в приложенията на Наредба 3. Въпреки това няма 
кабинет, който да отговаря напълно като устройство и оборудване на 
изискванията на Наредба 3. 
 
3.3 Персонал 
 
Медицински персона л на щат има само в училищата-интернати в Лик, Подем и 
Завет. В седем от останалите заведения работят на непълно време медицински 
сестри, наети от съответните общини.  Техните правомощия са ограничени до 
наблюдение на здравното състояние на учениците и хигиенно-санитарните 
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условия в интерната. Не извършват или по-точно не биха могли да извършват 
лечебна и диагностична дейност поради длъжността и образованието си. 
 
3.4 Информирано съгласие за лечение 
 
Информираното съгласие за лечение се изисква от чл.84 от Закона за 
здравето57

3.5 Избор на личен  лекар 

. Разбирането и прилагането на тази норма е рядкост в СПИ и ВУИ. 
Учениците са непълнолетни и законът изисква да бъдат представлявани от 
своите родители или настойници. Изследователите на БХК установиха само в 
четири заведения сведения за това, че директорът присъства на прегледите и се 
подписва на амбулаторния лист като настойник на детето (по думи на самите 
директори).   
 
Самите ученици не са наясно с правата и задълженията си като пациенти. Във 
ВУИ-с.Подем са изказани оплаквания от настанените относно формалния 
характер на прегледите и лечението. 
 

 
Във всички посетени СПИ и ВУИ е извършен избор на общопрактикуващ лекар 
и стоматолог. С малки изключения направеният избор е служебен. Този вариант 
е посочен в Закона за здравното осигуряване58

3.6 Първична доболнична медицинска помощ 

 и предвижда изборът да се 
осъществи по уговорка между директора, НЗОК и БЛС (Българския лекарски 
съюз), без знанието и участието на възпитаниците. Този начин е 
законосъобразен и удобен за училищната администрация, тъй като позволява 
всички настанени деца да имат един общопрактикуващ лекар, чийто център на 
практика е в същото или съседното населено място. Всички прегледи, лечебни и 
административни процедури са лесно осъществими, без да изключват никого от 
настанените. 
 
Другият вариант, който се наблюдава в СПИ-с.Невша и СПИ-гр.София, показва 
много недостатъци. Всяко от децата има осъществен избор на различен 
общопрактикуващ лекар по местоживеене. Пребивавайки в СПИ или ВУИ за 
няколко години, те практически нямат възможност за комуникация със своя 
избран лекар, нито той има възможност да ги посети и консултира. Явно в тези 
две заведения директорите не са използвали пълноценно представените им от 
закона алтернативи, за да осигурят пълноценно медицинско обслужване на 
възпитаниците си. 
 

 
Първичната доболнична медицинска помощ представлява пакет от дейности, 
регламентиран от министъра на здравеопазването с наредба всяка година. Те 
могат да бъдат изпълнявани само от регистрирани лечебни заведения по 
отношения на лицата, направили избор към тях.  
 
Съгласно НРД и ЗЗО общопрактикуващите лекари осъществяват дейността си в 
своите регистрирани кабинети и посещават пациентите си при неотложни 

                                                 
57  ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г. 
58 ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г. 
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случаи по домовете им – в случая интерната. Само в СПИ-с.Стойките е 
посочено некачествено обслужване, което е наложило нов избор.  
 
В случая с училищата е предвидена процедура по сключване на договор между 
лечебното заведение, училището и НЗОК за планови посещения на лекарите. 
Разбира се, този договор се инициира от училищната администрация и е въпрос 
на нейна преценка за целесъобразността от съществуването му. Никъде не бе 
съобщено за наличието на такъв документ. Общопрактикуващите лекари 
посещават училищата с различна периодичност. Добри практики съществуват 
във ВУИ-с.Керека и СПИ-с.Драгоданово, където посещенията са няколко пъти в 
седмицата по утвърден график, изготвен едностранно от общопрактикуващия 
лекар.  
 
Медицинската документация, генерирана от общопрактикуващия лекар, се 
съхранява при него. В нито едно от посетените заведения не бяха представени 
копия от амбулаторни листи, отразяващи прегледите, въпреки че 
законодателстовото изисква на всеки прегледан пациент или негов настойник да 
се предоставя екземпляр от документа. Не е известно задълженията на 
училищната администрация по отношение на събирането и съхраняването на 
тази информация като представител на настанените деца да е регламентирана в 
акт на МОН. 
 
3.7 Специализирана доболнична медицинска помощ 
 
Прегледите от медицински специалисти се осъществяват по реда на НРД и се 
финансират от НЗОК. Процедурата предвижда първичен контакт с избрания 
общопрактикуващ лекар. Пирамидалният характер на организация на 
медицинската помощ предполага липсата на избор на общопрактикуващ лекар 
или затруднените контакти с него да осуетяват и достъпа до медицинския 
специалист. По местата, където първичната доболнична медицинска помощ е 
качествено предлагана, няма забелязани проблеми и с достъпа до 
специализирана доболнична медицинска помощ. Най-чести прегледи от 
специалисти са отбелязани във ВУИ-с. Керека, СПИ-с.Столът, СПИ-с.Розово, 
ВУИ-с.Подем, СПИ-с.Богданица и ВУИ-гр.Завет. Годишният им брой е от 5 до 
10 прегледа за заведение. 
 
Въпреки това предлаганата специализирана медицинска помощ явно е 
недостатъчна. Така например във всеки интернат се съобщава за масови случаи 
на нощно подмокряне (enuresis nocturna), но само в тези в СПИ-с.Богданица и 
СПИ-с.Столът се съобщава за регулярни посещения на психиатър. Друг пример 
е с тежко диабетно болно дете от ПВУИ-с. Габровци, което само си поставя 
ежедневно инсулин и е имало проблеми с набавянето на инсулин. Този случай, 
който вероятно не е изолиран, говори определено за липса на достъп до 
качествена медицинска специализирана помощ. 
 
3.8 Болнична помощ 
 
Достъпът до болнична помощ практически е директен, без участието на 
общопрактикуващия или друг лекар. Не се съобщени никакви проблеми с 
приема и лечението на децата в болнични условия. Случаите на хоспитализация 
са редки. Цитирани са три апендектомии на деца от ВУИ-с.Керека, много кожни 
заболявания от СПИ-с.Стойките и един аборт във ВУИ-с.Подем. 
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3.9 Спешна медицинска помощ 
 
В разговорите с представители на училищната администрация се добива 
представа, че те не правят разлика между спешно и неотложно състояние и с 
механизма на реакция в двата случая. Това наблюдение важи за училищата без 
назначени медицински специалисти на щат. Там известяването на ЦСМП 
(Център за спешна медицинска помощ) се извършва по различен начин. Някъде 
винаги се известява общопрактикуващия лекар, а на други места, където 
контактите с него са затруднени, винаги се известява ЦСМП. В повечето 
училища не се съобщава да са прибягвали до екипите на ЦСМП. В четири 
заведения са докладвани от 5 до 10 случая за 2004 г.  
 
Съществуват практики при спешни случаи децата да се откарват с транспорт и 
персонал на интерната до съответния ЦСМП. Тези практики са рисковани при 
спешни случаи, тъй като превозните средства не са оборудвани като линейки, 
нито пък училищният персонал има съответната подготовка. Описаната картина 
явно се обуславя от отдалечеността на училището и/или от нежеланието на 
екипите на ЦСМП да пътуват до местонахождението на пациента.  
 
3.10 Стоматологично обслужване 
 
Стоматологичното обслужване през 2004 г. навсякъде беше уредено с избор на 
общопрактикуващ стоматолог. Няма данни за такъв избор в СПИ-гр. Стралджа, 
СПИ-с.Острица и СПИ-с.Драгоданово. Въпреки това децата могат да бъдат 
лекувани от всеки стоматолог, като годишно пакетът стоматологична помощ 
включва безплатно лечение на четири млечни зъба и на четири кариеса с 
доплащане от 2.70 лв. на преглед. Проблеми в стоматологичното обслужване 
бяха докладвани единствено в СПИ в с. Невша. 
 
3.11 Имунизации и профилактика. Диспансерна дейност. Заболяемост и 

болестност. 
 
На 30 януари 2004 г. влезе в сила нова Наредба № 2 от 4.02.2003 г. за 
организация и провеждане на профилактични прегледи при лица от 0 до 18 
години и диспансерно наблюдение на задължително здравноосигурени лица59. 
Половин месец по-късно тя бе отменена от  Наредба № 28 от 25.11.2003 г. за 
профилактичните прегледи и диспансеризацията60, която пък бе отменена в 
края на годината от Наредба №39 от 16.11.2004 г. за профилактичните 
прегледи и диспансеризацията61

Училищната администрация няма данни за хода на дейностите по имунизация, 
ваксинаци и диспансеризация. Споделят се впечатления, че 
общопрактикуващите лекари изпълняват задълженията си по нормативните 
актове. Изключение от тази картина представляват посочените по-горе 

. При подобна динамика в смяната на 
нормативния акт не може да се очаква нормална профилактична и диспансерна 
дейност за годината. 
 

                                                 
59 обн. ДВ, бр. 16 от 18.02.2003 г., отм., бр. 4 от 16.01.2004 г., в сила от 30.01.2004 г. 
60 обн. ДВ, бр. 4 от 16.01.2004 г., в сила от 31.03.2004 г. 
61 обн. ДВ, бр. 106 от 3.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г. 
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училища, които имат на щат медицински специалисти. Част от тяхната 
длъжностна характеристика е да следят и отчитат дейностите по профилактика 
и промоция на здравето. Контролен орган за работата на общопрактикуващите 
лекари по имунизационния календар е РИОКОЗ (Регионална инспекция по 
контрол на общественото здраве-бивша ХЕИ). Няма основание да се подлага на 
съмнение контролът, осъществяван от тази инспекция. 
 
Няма данни за диспансерната дейност, водена от общопрактикуващите лекари в 
СПИ и ВУИ. Вероятно децата с съответните заболявания са диспансеризирани, 
но за това няма информация в администрацията на училището.  
 
Въобще при всички медицински дейности липсва реален представител на 
децата, който да е запознат с техните здравни проблеми и да ги представлява в 
техен интерес пред лечебните заведения. 
 
3.12 Медикаменти 
 
Наличните данни за средствата, изразходвани за медикаменти през 2004 г., са 
противоречиви и непълни. БХК разполага с тази финансова информация за 13 
от посетените заведения. Сумите варират от 100 до 1000 лева годишно. 
Изключение представляват СПИ -с.Стойките и СПИ- с. Бериево със съответно 
1960 и 6920 лв, изразходвани през 2004 г. за медикаменти. Явно 
администрацията има различни възможности и политика във финансиране на 
медикаментозното лечение. Във всички случаи се използват и възможностите за 
реимбурсиране на закупени медикаменти от страна на НЗОК, така че 
посочените суми са реално изразходваните за закупуване и доплащане на 
лекарства, извън финансовата дотация от НЗОК. 
 
Медикаментите и консумативите в т.н. “спешни шкафове” са изброени в НРД за 
лечебните заведения и в Наредба 3 за здравните кабинети. Категорично може да 
се твърди, че тези изисквания не са покрити в посетените интернати. 
 
Предписаните от лекар лекарства се съхраняват по правило в дежурния 
възпитател, който ги раздава на децата по специална тетрадка, в която се 
отразяват видът на медикамента, дозата и часовете на прием. 
 
 
4 Образователен процес в СПИ и ВУИ 
 
Правилата на ООН за защита на лишените от свобода непълнолетни62

                                                 
62 чл.38, достъпни на английски на 

 (чл. 38) 
съдържат основните принципи на организацията и функционирането на  
образователния процес за децата, настанени в институции за изтърпяване на 
възпитателна или наказателна мярка. Основно място в тях е отделено на 
гарантирането на правото на образование, подходящо за нуждите и 
способностите им и предназначено да ги подготви за връщане в обществото.  
 

http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r113.htm, 
достъпни на български в “Децата на България – полицейско насилие и произволно 
задържане”, доклад на Хюман райтс уоч, 1996, стр. 59. 

http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r113.htmр�
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В СПИ се създадат условия за завършване на основно образование63, а във ВУИ 
- за завършване както на основно, така и на средно образование64

                                                 
63 чл. 3, ПСПИ. 
64 чл.5, ПВУИ. 

. За разлика от 
СПИ, във ВУИ могат да се организират училища за момчета и момичета с лека 
степен на умствена изостаналост. След завършване на осми клас в СПИ децата, 
желаещи да продължат образованието си, трябва да напуснат интерната и най-
често не продължават да учат. Причините за това, според работещи в СПИ 
педагози, са, че родителите нямат възможност да поемат разходите за 
образование на децата си или поради влошена семейна среда не е налице 
необходимият родителски контрол. Учениците, завършили осми клас, биха 
останали в СПИ, ако в тях можеха да продължат образованието си. Единствено 
в СПИ-гр. Стралджа има и 9 клас за професионална квалификация по 
специалност “помощник-готвач” след завършване на основно образование. 
Направеното проучване за относителния дял на децата, които продължават 
образованието си след завършване на прогимназиалния курс показа, че той е не 
повече от 10 - 15 %. В няколко СПИ интервюираните служители съобщаваха, че 
случаите на продължаване на образованието са единични. Изключение от това 
правило е само СПИ в гр. София, където, вероятно поради по-доброто качество 
на обучението и по-добрите социални контакти на децата, повече от половината 
от завършилите основно образование продължават да учат. Децата без завършен 
осми клас, които напускат СПИ поради навършнане на пълнолетие или поради 
това, че са пребивавали там 3 години, в повечето случаи също не продължават 
образованието си. Тази закономерност е характерна и за децата, които напускат 
ВУИ преди да са завършили основното или средното си образование.    
 
В Правилата на ООН за защита на лишените от свобода непълнолетни е 
залегнало изискването образованието на децата да се предоставя 
"...посредством програми, единни с образователната система на страната, 
така че непълнолетният да може след освобождението си да продължи без 
затруднения образованието си." Обучението във ВУИ и СПИ, съгласно 
правилниците за тези заведения, се осъществява съобразно типови учебни 
планове, утвърдени от министъра на образованието и науката. Тези планове се 
различават от плановете на общообразователните училища само в частта им за 
ЗИП (задължително избираеми предмети). В плановете на СПИ за началните 
класове  е включен допълнителен час седмично по български език и литература 
с оглед на по-големите потребности на децата да бъдат ограмотени, а в 
прогимназиалните класове с два часа седмично са увеличени часовете по труд и 
техника за подпомагане на професионалното обучение. Поради това след 
завършване на основно образование малкото ученици, които продължават 
образованието си, избират предимно професионални гимназии. Тъй като  в 
повечето случаи завършилите основно образование са на 16, 17 или 18 г., те 
най-често избират вечерната форма на обучение. Уникална за системата на ВУИ 
е учебната програма на интерната в с. Габровци, която е в съответствие с 
утвърдената в България програма за помощните училища. При постъпването 
там около 50 % от децата са неграмотни. Всички са с диагноза “лека умствена 
изостаналост”, а някои деца имат и по-тежки психични заболявания (два случая 
на епилепсия, шизофрения и други). Около 20 % от възпитаниците продължават 
образованието си в ПТУ за животновъди или в СУПЗ.  
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Общата оценка на образователната дейност в училищата към ВУИ и СПИ е, че в 
тях учебният процес е значително по-неефективен, а образованието е на по-
ниско равнище в сравнение с нивото на образование в останалите 
общообразователни училища. Основните причини за това са няколко:  

 
За СПИ и ВУИ е характерна значително по-голяма мобилност на учениците, в 
сравнение с тази в общообразователните училища. Настаняванията в СПИ и 
ВУИ не се извършват в съответствие с началото на учебната година. По всяко 
време на годината в училищата могат да бъдат доведени както новонастанени, 
така и ученици, които в продължение на месеци са били в бягство и не са били 
издирени. Те се включват в учебния процес на всяко от нивата, до което е 
усвоен учебния материал. В допълнение към това мобилността на учениците 
произтича от многократни отсъствия поради необходимостта да бъдат водени 
на дела. В повечето ВУИ срещу децата се водят по няколко дела. По думите на 
ръководството на ВУИ в гр. Ракитово срещу повечето от възпитаниците се 
водят паралелно от 7 до 10 дела в различни области, което е свързано с чести 
отсъствия от училище поради воденето на учениците за извършване на 
следствени действия или за дела. Друга причина за мобилността на 
възпитаниците в СПИ и ВУИ е свързана с правото им да бъдат освободени, след 
като са пребивавали в тях в продължение на три години, независимо дали този 
срок изтича в началото или в края на учебната година. 
 
Един от сериозните проблеми пред образователната система на СПИ и ВУИ 
произтича от недостига на ученици за формиране на паралелки за всеки един от 
класовете. Тенденцията към намаляване на настанените деца в СПИ и ВУИ е 
характерна и за местните деца в училищата към СПИ. В СПИ-с. Сигмен всички 
местни деца, които до предходната учебна година са учили в училището към 
интерната, през есента на 2004 г. с решение на РИМОН  са били записани в 
общообразователно училище в гр. Карнобат. Съгласно Наредба № 7 от 
29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в 
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена65

Образователният процес в СПИ и ВУИ се осъществява в рамките на всеки от 
интернатите. Създадената от десетилетия практика оказва неблагоприятно 
въздействие върху учебния процес и е в нарушение на чл. 38 от Правилата на 

 
минималният брой на учениците в паралелка на СПИ трябва да бъде 14. Когато 
броят на учениците в паралелките е по-малък, ръководствата на СПИ се 
принуждават да извършват сливания на класове. С изключение на СПИ-с. 
Богданица, СПИ-с. Медовина, СПИ-гр. София и ВУИ-с. Керека, във всички 
останали заведения има по един или най-често по няколко сляти класа. Това е 
естествена реакция на директорите на СПИ и ВУИ срещу нормативните 
изисквания за минималния брой на учениците в паралелка. В тези случаи, 
съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7, при формирането на слята паралелка от 
два класа минималният брой на учениците от първи до четвърти клас може да 
бъде 10, а за учениците от пети до осми клас – 12. В наредбата, обаче, не е 
заложено изискване слятите класове да са съседни, поради което сливане може 
да се извършва между класовете с най-малък брой ученици (например между 
първи и четвърти клас). Сливането на класове в една паралелка води до 
неефективност на  учебния процес  в СПИ и ВУИ.  
 

                                                 
65 Обн., ДВ, бр. 4 от 12.01.2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. и доп., бр. 49 от 17.05.2002 г., 
бр. 55 от 4.06.2002 г., бр. 74 от 22.08.2003 г., доп., бр. 87 от 3.10.2003 г. 
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ООН за защита на лишените от свобода непълнолетни, съгласно които 
"...образование следва да се предоставя извън задържащото заведение в 
обществени училища, където това е възможно..." За СПИ е характерна дори 
обратната закономерност. Поради липса на друго училище в населеното място, 
училището към СПИ се посещава от т. нар. "местни" деца – деца от същото 
село, които са включени в паралелките съвместно с децата от СПИ. 
 
Относителният дял на неграмотните деца в СПИ и ВУИ е значително по-висок в 
сравнение с дела на неграмотните деца в общообразователните училища. В 
Правилата на ООН за защита на лишените от свобода непълнолетни е 
заложено изискването "неграмотните и онези, които имат трудности с 
усвояването на учебния материал, следва да имат право на специално 
образование." Съгласно чл. 8. от Правилника за ВУИ “във възпитателните 
училища-интернати могат да се откриват курсове за ограмотяване и повишаване 
на грамотността на малолетните и непълнолетните по специален учебен план и 
програми, утвърдени от министъра на образованието и науката". За СПИ обаче, 
където проблемът с неграмотността е не по-малко сериозен, в законовата уредба 
не е предвидено формирането на курсове за ограмотяване. В няколко СПИ 
(пример СПИ-с. Пелатиково) бяха настанени деца от помощни училища, които 
при съществуващия образователен ресурс на СПИ са обречени да си останат на 
образователното ниво, на което са постъпили в СПИ. Не са редки случаите на 
настаняване в СПИ и ВУИ на деца от ромски семейства на възраст над 14 г., 
които никога по-рано не са посещавали училище и са напълно неграмотни. За 
такива случаи в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета 
(ППЗНП)66

Освен това ППЗНП предвижда, учениците от I клас, които не усвояват учебното 
съдържание, да не повтарят класа

 е предвидено “за ученици със специални образователни 
потребности, които не усвояват държавните образователни изисквания за 
учебно съдържание по обективни причини, екипът в училището разработва 
индивидуална образователна програма по един или повече учебни предмети от 
учебния план, по който работи училището." 
 

67.  За тях се провежда допълнително 
индивидуално обучение от учителите им по време на учебните занятия и през 
ваканциите68.  Обучението се организира по предложение на учителите им, с 
помощта на съответните специалисти - психолози, логопеди и други, при 
условия и по ред, определени със заповед на директора на училището69

                                                 
66 Обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., посочената разпоредба е чл.111, ал.8 и е нова, от ДВ, бр. 
99 от 11.11.2003 г. 
67 чл.112, ППЗНП. 
68 чл.112, ППЗНП. 
69 чл.112, ППЗНП. 

. В нито 
едно от посетените СПИ на изследователите на БХК не бяха показани  
индивидуални образователни програми, не се водеше допълнително обучение и 
не бяха открити заповеди на директорите за условията и реда за такова 
обучение. Нещо повече, според няколко от работещите в СПИ педагози, 
каквито и усилия да бъдат положени, няма надежда такива деца да бъдат 
ограмотени и успешно да завършат поне начален образователен курс. Според 
ръководството на СПИ-с. Беглеж съществен проблем са неграмотните деца в 
първи клас, които не могат да бъдат оставени да повтарят класа, а в СПИ-с. 
Сигмен неграмотни деца дори след първи клас не се оставят да повтарят класа. 
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Залегналото в ППЗНП изискване да не се повтаря първи клас, дори когато 
децата не усвояват учебното съдържание, би затормозило усвояването на 
съдържанието и за втори клас. В крайна сметка, обективната оценка на знанията 
на учениците, които имат затруднения с материала във втори клас, би довела до 
повтаряне на втори клас, каквато е ситуацията с двама ученици в СПИ-с. 
Пелатиково. За подпомагане на усвояването на учебния материал, в някои СПИ 
са изготвени графици за консултации по отделните предмети в извън учебно 
време.  
 
Относителният дял на децата в СПИ и ВУИ, възрастта на които отговаря на 
класа, в който учат, е по-малък от 20 %. Така напр. в първи клас учениците най-
често не са на 7 г., както е в общообразователните училища, а могат да бъдат на 
възраст от 7 до 18 г. Големите различия във възрастта и съответно в 
психическото развитие и интересите на децата също е сериозна пречка за 
нормалното усвояване на учебния материал. Поради това средният успех на 
учениците в повечето от училищата се движи в границите от 3.80 до 4.40.  

 
И накрая, ефективността на учебния процес е в пряка зависимост от 
мотивацията и заплащането на труда на педагогическия персонал, което по 
общото мнение на интервюираните учители и възпитатели е крайно 
недостатъчно за условията, в които работят. 
  
В правило 26.6 на Минималните стандарти за ООН за осъществяване на 
правосъдието върху младежта (Пекински правила)70

Материално-техническата база, свързана с образованието, е добре поддържана и 
в сравнително добро състояние само в няколко ВУИ (с.Подем,гр. Ракитово, с. 
Керека, гр.Завет), но в останалите ВУИ (с.Динево, с. Габровци), както и в 
повечето СПИ тя е оскъдна и крайно амортизирана. Най-сериозно в това 
отношение бе положението във ВУИ-с. Динево и СПИ-с. Невша, СПИ-с. 
Пчеларово, СПИ-с.Сигмен, СПИ-с.Острица и СПИ-с.Медовина. Класните стаи 
на началните класове по правило са по-добре подържани от тези на 
прогимназиалните. Такава закономерност бе установена в СПИ-с. Стойките и 
ВУИ-с. Динево, където в стаите на горните класове имаше по един два стола за 
учениците. Класните стаи най-често са оскъдно оборудвани, с крайно остарели 

 е залегнало изискването 
“да се насърчава междувременно сътрудничеството на съответните учебни 
програми и подходяща професионална подготовка на лишените от свобода 
непълнолетни, така че, като напуснат мястото за лишаване от свобода, да 
нямат пропуски в обучението си." В съответствие с това изискване, във всички 
СПИ и ВУИ в по-малка или по-голяма степен се осъществява професионално 
обучение. Най-често възпитаниците се обучават в работилници по 
дървообработване и металообработване, в отделни интернати са организирани 
курсове по електротехника, компютри, приложно изкуство, шев и кройка и др. 
В СПИ-с. Драгоданово през 2004 г. 15 деца, от горните класове са изкарали 
курсове за зидаро-мазачи І-ва степен, като са им преподавали учители от 
професионалната гимназия по строителство в гр. Сливен.  В няколко интерната 
свободното време на децата се запълва с организирани занимания по интереси: 
готварство, рисуване, музика, танци, билкарство, градинарство, фотодело и др.        
 

                                                 
70 Достъпни на английски на http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp48.htm, достъпни на 
български в “Децата на България – полицейско насилие и произволно задържане”, доклад 
на Хюман райтс Уоч, 1996, стр. 48. 

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp48.htm�
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дъски, на които написаното не може да се разпознае, с изподраскани чинове и 
столове без облегалки. В стаите и коридорите в няколко СПИ и ВУИ (с.Бериево, 
гр.Стралджа, с.Върбица, с.Динево) температурата бе много ниска. Децата в 
класните стаи и занималните бяха облечени с якета. Според персонала и децата 
парното в повечето интернати не работи постоянно, а се пуска сутрин и вечер за 
по няколко часа.  
 
Осигуреността на училищата с учебници, тетрадки и учебни пособия 
значително варира от заведение в заведение. В повечето от тях съществува 
хроничен недостиг на учебници за някои от горните класове.  Наличните 
учебници често са в окаяно състояние, стари и изпокъсани и повечето без 
корици. Тетрадките също не са достатъчни и учениците в няколко СПИ се 
принуждаваха да пишат по всички предмети в една тетрадка. В повечето от 
училищата не са получавани бюджетни средства за закупуване на учебни 
пособия, материали за рисуване, труд и творчество и др. за настоящата учебна 
година. Ръководствата на няколко от училищата са успели да установят 
контакти със спонсори и по този начин са си осигурили дарения от химикалки, 
тетрадки, скицници, цветни блокчета и други пособия.    
 
Съгласно правилниците на СПИ и ВУИ, в тях “се провеждат както 
индивидуална, така и колективна социално-превантивна и корекционно-
възпитателната дейност за преодоляване на влиянието на рисковите фактори в 
развитието на учениците” 71

5 Корекционни и ресоциализационни дейности в СПИ и ВУИ 

. Прекалено общият характер на тези изисквания и 
липсата на конкретна методика за провеждане на корекционно-възпитателна 
дейност на практика лишават педагогическия персонал от възможността да  
работи за превъзпитанието на възпитаниците на СПИ и ВУИ. Вместо това, в 
повечето от интернатите се развиват различни извънурочни занимания -  
танцова или спортна дейност и се организират клубове по интереси.  
 
 

  
5.1 Корекционни и ресоциализационни дейности във ВУИ 
 
Според ЗБППМН настанените в СПИ и ВУИ  “остават там за възпитание и 
обучение, включително и за придобиване на професионална квалификация до 
навършване на 16 години, а ако те изявят писмено желание - и до навършване 
на 18 години.”72 Според ПВУИ “корекционно-възпитателният и учебният 
процес във възпитателните училища-интернати са насочени към: 1.  
подпомагане и мотивиране на учениците в овладяването на общочовешките 
ценности и култура, в положително отношение към труда, придобиване на 
социални умения за интегриране в обществото; 2.  възпитаване на учениците в 
уважение към законите, в толерантност и зачитане на правата на другите, 
тяхната култура, език и религия, в родолюбие; 3.  придобиване на начална 
грамотност, степен на образование, професионална квалификация.” 73

                                                 
71 чл.4, ПВУИ, чл.4, ПСПИ. 
72 чл.30, ал.3, ЗБППМН. 
73 чл.6, ПВУИ. 
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Възпитателната работа във възпитателното училище-интернат се осъществява 
чрез: 1.  организиране на различни форми на извънкласна и извънучилищна 
дейност; 2.  включване на всички ученици в различни по характера си дейности 
съобразно интересите и наклонностите им; 3.  насърчаване на инициативността; 
4.  издирване, поощряване и подкрепа на талантливите ученици.74 Във всяко 
възпитателно училище-интернат се организират различни дейности, създават се 
предметни кръжоци, физкултурни и туристически секции, състави за 
художествена самодейност и клубове по интереси.75

• ПВУИ –с.Габровци разполага с два клуба за престой през свободното време 
на децата – единият е обзаведен само с няколко скъсани дивана, тапетите в 
него са горели и изглеждат зле, няма телевизор или касетофон. В другия, в 
който стояха децата  по време на посещението, имаше  няколко дивана, маса, 
столове, цветен телевизор. И двете помещения са зле поддържани и не 
създават уютна атмосфера. За децата не се организира никакъв отдих поради 
липса на средства. Училището разполага с превозно средство, но няма 
средства от бюджета за заплащане на застраховка, винетки и др. и затова не 
се ползва. 

 
 
В посетените шест ВУИ в страната по данни на персонала съществуваха 
различни форми на занимания по интереси, които обаче не личеше да правят 
впечатление на децата и да оставят положителен ефект у тях. Обикновено 
интернатът предоставя много по-малко, неадекватни на нуждите на децата и 
безинтересни занимания в сравнение с тези, които децата са имали извън него. 
Затова и  запитани за това дали харесват извънкласните занимания в 
интернатите, те отговаряха, че такива няма, че им е скучно и затова бягат от 
интернатите. Изследователите на БХК не видяха нито подходяща материална 
база, нито квалифицирани преподаватели във ВУИ, които да позволяват 
развиване на ефективна корекционно-възпитателна дейност. Те не успяха да 
станат свидетели на  нито едно такова занимание по време на своите посещения.  
 
Материалната база на ВУИ е амортизирана, крайно морално остаряла и зле 
поддържана (с малки изключения) за провеждане както на качествен 
обучителен, така и на смислен корекционно-възпитателен процес. Освен това се 
оказа, че и схващането за извънкласни занимания на персонала във ВУИ не 
отговаря на социалния опит, интересите и нуждите на децата, настанени там. 
Във всички ВУИ има поне по един телевизор и касетофон. Във всички тях се 
провеждат по-малко или повече организирани спортни дейности, въпреки че 
спортните съоръжения навсякъде изглеждат зле до неизползваеми. Все пак не 
може да се твърди, че се провежда възпитателно-корекционен процес, като се 
имат предвид честите бягства на децата, отношенията им с преподавателите, 
окаяната материална база и липсата на бюджетни средства за извънкласни 
занимания. 
 

 
• ВУИ-с. Керека  разполага с физкултурен салон, за който се планира ремонт и 

дообзавеждане, а в двора на училището има две спортни площадки. 
Интернатът има и два  клуба, оборудвани с мебели и телевизори. 
Инсталираните преди години компютри са се повредили и вече са 

                                                 
74 чл.32, ПВУИ. 
75 чл.33, ПВУИ. 
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отстранени. В интерната се организират извънурочни занятия по музика, 
приложно-декоративно изкуство и спортни занимания. Отдих за по-дълъг 
период от време  не е организиран от години. 

 
• Във ВУИ-с.Динево има клуб с два телевизора за свободното време на децата. 

Те могат да играят на различни игри с топки: футбол, волейбол и др. и на 
карти. Според персонала там се организират и курсове по интереси- 
кръжоци по билкарство, градинарство и фотодело. През последните години 
не е организиран отдих за децата. Училището обаче разполага със собствен 
автобус, което прави възможно осъществяването на различни екскурзии 
(през 2004 г. са организирани такива до Шипка и Студен кладенец). 
Училището разполага и с палатки и през топлите месеци се организират и 
походи.   

 
• Във ВУИ-с.Подем се предлага голямо разнообразие от извънкласни 

дейности – СИП по компютърна грамотност, фризьорство, бизнес 
администрация, гражданско образование. В интерната все още действа 
певчески състав, в който участват 12 момичета. Интернатът разполага с база 
в с.Кирчево, където 20 момичета, които няма къде да отидат през 
ваканцията, прекарват част от лятото. През 2004 г. за същите момичета с 
помощта на спонсори (Каритас), е бил организиран десетдневен отдих на 
море в Обзор, както и двуседмична почивка в с.Васильово. Момичетата 
също посещават и театрални постановки в Плевен. Компютърният кабинет и 
кабинетът по фризьорство са оборудвани от фондация “Кеър-България” в 
периода 2001-2002 г.  

 
• Във ВУИ-с.Завет учениците често участват в различни литературни 

конкурси, както и такива за рисунки. Ръководството на училището силно 
подкрепя тези изяви, като учителите подпомагат развитието на творческите 
идеи на учениците. Такива конкурси са: “Приказките на Андерсен – лъч на 
доброта”, “Видях с очите си беда на улицата”, “Фамилната история и 
превратностите на ХХ век, конкурса за написване на стихотворение и есе за  
наркотиците, както и “Пусть всегда будет солнце – не на войната крещи 
Земята”, посветен на жертвите на Втората световна война и борбата с 
фашизма (организиран от в.”Учителско дело”). Момчетата от интерната 
участват и в много спортни състезания. Последните им спортни постижения 
включват класирания на второ място и в двете възрастови групи на 
общинското първенство по тенис на маса. 
В интерната са организирани следните клубове по интереси: “Екология”, 
“Здраве”,  “Прометей”, както и секцията по спорт. Момчетата могат да 
участват при желание и в клуба на младия огнеборец. 
 

• Във ВУИ-гр.Ракитово сградата на училището има спортен салон, просторна 
зала за игра на тенис на маса и игротека, в която се играе шах, гледа се 
телевизия и видео. В общежитието има телевизионна зала. В двора има 
асфалтирани спортни площадки. 

 
5.2 Корекционни и ресоциализационни дейности в СПИ 
 
Според ПСПИ “възпитателната работа в социално-педагогическия интернат се 
осъществява чрез: 1.  насърчаване на инициативността; 2.  разнообразяване на 
извънкласната и извънучилищната дейност; 3.  включване на всички ученици в 
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различни по характера си дейности съобразно интересите и наклонностите им; 
4.  обособяване на учениците в групи по интереси; 5.  издирване, поощряване и 
подкрепа на талантливите ученици.”76 В социално-педагогическите интернати 
се организират различни дейности, предметни кръжоци, физкултурни и 
туристически секции, състави за художествена самодейност и клубове по 
интереси и други, в които се обхващат всички ученици.77

• В СПИ-с. Богданица в коридора на интерната е обособен кът за гледане на 
телевизия, който разполага с телевизор и няколко реда пейки. Децата 
ползват и своеобразен физкултурен салон, със съблекалня, който също е бил 
класна стая, но е бил оборудван с маса за тенис. Това помещение беше 
много мръсно, но по време на посещението на изследователя на БХК в 
интерната учениците от седми клас го почистиха усърдно. 

 
 
Както във ВУИ, така и в СПИ, организираните корекционни и 
ресоциализационни дейности не са особено разнообразни, активни и ефективни. 
Прави впечатление, че тяхното наличие и изпълнение изцяло зависят от 
персонала в училищата и неговата способност да намира финансиране за тях. 
Така сред СПИ има такива с богата и резултатна корекционна дейност и такива, 
в които не се развиват никакви извънурочни занимания и не се организира 
отдих на децата “поради липса на средства”.  
 

 
• В СПИ-с. Варненци на разположение на възпитаниците има стая с нов 

телевизор, в която те могат да гледат телевизия. Подът е застлан с килим, 
има наредени столове като в кино зала. Децата могат да гледат телевизия три 
часа на ден. Освен ефирните телевизии, децата могат да гледат и кабелна 
телевизия, тъй като сградата на училището е най-високата в селото и 
покривът се използва от местния кабелен оператор и предоставя услугата на 
интерната безплатно. Учениците могат да ползват библиотеката два дни в 
седмицата. За най-големите е организиран клуб “В света на интимното”, 
където преподавателката по биология запознава тийнейджърите с промените 
в тялото, характерни за възрастта им и отговаря на техните въпроси. 

 
Децата могат да участват и в клуба по борба. Тренират под ръководството на 
Ангел Ройбов. Учениците от интерната имат много добри изяви не само на 
регионално, но и на национално ниво. Състезават  се за спортен клуб 
“Истър”, гр. Тутракан. През изминалата година са спечелили три медала на 
национална ниво: шампионска титла, един сребърен и един бронзов медал. 
Отборът по борба е обявен за отбор на годината в общината. Възпитаниците 
на интерната редовно участват в спортния календар на община Тутракан и 
печелят награди – различни маратони, спортни състезания и т.н. 
Възпитаниците на СПИ-с.Варненци са на трето място в спорния календар на 
общината сред всички училища.  

 
• В СПИ-с.Върбица децата разполагат с две стаи за гледане на телевизия – 

една в училището и една в мъжкия пансион. В стаята в училището имаше 
няколко легла, доставени от детска градина, на която по време на 
посещението лежаха някои деца, завити с одеяла и гледаха телевизия. 

                                                 
76 чл.27, ПСПИ 
77 чл.28, ПСПИ 
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Стените й  бяха изрисувани с герои от детски приказки, а подът й е застлан с 
балатум. Едно от децата имаше касетофон, който беше пуснат в тази стая и 
децата слушаха чалга на него. Телевизорът е дарен от фирма от 
Димитровград за Коледа. В мъжкия пансион също имаше един телевизор, 
отново набавен от дарение. В стаята за телевизия в мъжкия пансион нямаше 
никакви мебели, освен дървен сандък, в който беше поставен телевизорът. 
Според нея децата разполагат с лични касетофони, но в стаите не бяха 
видени такива освен един, който беше пуснат в телевизионната зала в 
училището. Децата споделиха, че гледат с интерес сериалите “Трима братя и 
три сестри” и “Осъдена”, както и детски филмчета. Някои казаха, че се 
интересуват и от новини. Те изразиха желание да се набавят компютри в 
училището, за да играят игри. През 2004 г. транспортна фирма е осигурила 
еднодневна екскурзия до Карлово, Калофер и Сопот за всички деца, без 
около 10, които редовно бягат от интерната. Освен това отново около 60 
деца са били заведени до зоологическата градина в София. Децата са 
посетили и концерт на фолк певци в Първомай.   

 
• В СПИ-с.Драгоданово на разположение на възпитаниците има библиотека, 

игрална зала, където децата могат да играят на джаги, както и телевизионна 
зала – голямо и добре поддържано помещение, с артистично изрисувани 
стени, в което децата гледат телевизия. Училището предлага няколко клуба 
по интереси, в които децата могат да участват: дървообработване, 
електротехника, изработка на керамични изделия (от глина), приложно 
изкуство. В клуба по приложно изкуство децата изработват бижута, които се 
продават във Великобритания, а с получените средства се закупуват учебни 
материали и помагала или игри за децата. Отскоро и децата в кръжока по 
приложно изкуство са започнали да произвеждат глинени съдове, които се 
продават в базар в гр.Сливен; освен това саксиите произведени от децата ще 
бъдат продадени на местен разсадник. Материалът за изработването на 
съдовете е дарение от завода в гр.Стралджа, а пещта, в която се изпичат, е 
дарена отново от спонсори. Децата се включват в тези дейности доброволно. 
Тези, които не желаят да участват, според г-жа Иванова, прекарват това 
време във физкултурния салон заедно с възпитател. Физкултурният салон 
също е разширен със средства от спонсори. Всяка година някои от децата 
отиват на почивка, отново със средства от спонсори. Най-често това са по-
големите ученици или тези с по-добър успех. През последните две години е 
била организирана екскурзия до Жеравна (финансирана от английско 
семейство), а след обеда са организирани спортни игри. През 2004 г. в 
интерната е действал т.н проект “Дирижабъл”, в рамките на който 10 скаути 
са работили с децата и са им предлагали най-различни занимания. Фондация 
“Озон”, пък е провела интерактивен тренинг с педагогическия персонал на 
Карандила. 

 
• В СПИ-с.Лик бившата столова на интерната, която се намира в ниско тяло 

до основната сграда, заедно с кухнята, е обособена във физкултурен салон с 
пълно фитнес оборудване. Средствата за ремонта (макар и символични 150 
лв. на година) са усвоени от Държавния спортен тотализатор (ТОТО). 
Свободното време на децата е изпълнено със занимания по интереси: 
готварство, шев и кройка, рисуване (едно от момчетата, в дома е 
изключително талантлив художник, подготвя се негова изложба в Мездра), 
придобиване на компютърна грамотност. Децата, обаче,  нямат свободен 
достъп до стаите с компютрите. Към интерната има оборудвана шивашка 
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работилница, дарена от ФИЦЕ България. Децата посещават и ЗИП по музика 
и дървообработване, както и взимат участие във всички общински 
състезания по шах, футбол, волейбол. 

 
Всяка година децата, които са на целогодишна грижа в интерната (25 деца), 
ходят по един месец на море (в Дуранкулак, през 2004 и в Шабла) и по един 
месец на планина. През 2004 г. децата са прекарали и 10 дни на Галата. 
Отдихът се осигурява от бюджетни средства, защото в базите се заплащат 
само консумативите, които според директорката са същите, каквито биха 
били, ако децата останат в интерната. СПИ с. Лик притежава почивна база 
във Врачанския балкан. Двама от служителите на интерната поддържат тази 
база. Летният отдих на планина децата от интерната прекарват там. Базата 
също така се ползва и от деца от други домове в района. Използва се и за 
организиране на тренинги и обучения.  

 
Децата често ходят на културни мероприятия в близките градове. През март 
са били на кина във Враца (гледали са “Александър”), в зоопарка в Кайлъка 
и Панорамата в Плевен. Пътуванията децата извършват благодарение на 
това, че местна транспортна фирма превозва децата от интерната за своя 
сметка. 
 
През 2004 г. чрез проект към CVS, програма “Младеж” към Министерството 
на младежта и спорта, едно от  децата в интерната е било на международен 
лагер Белгия, а друго - на международен лагер в Кресна. През 2005 г. две 
деца от интерната се готвят да пътуват по същия повод и по същата 
програма. Децата се избират по предложение на възпитателите и учителите 
от педагогически съвет. 

 
• СПИ-с. Медовина разполага с добре оборудван физкултурен салон  и 

спортна площадка в двора на училището. В интерната се организират 
извънурочни занятия по музика и танци, но не и отдих за през ваканциите. 

 
• В СПИ- с. Острица на първия етаж в общежитието има оборудвана стая за 

прекарване на свободното време през деня. Тя е единственото закрито 
помещение, където може да се пребивава в свободното време денем. 
Оборудвано е с пейки и един телевизор. В двора на училището има спортна 
площадка и физкултурен салон без почти никакави уреди и пособия. 

 
• В СПИ-с.Невша фоайето на втория етаж на сградата е пригодено да се 

използва за общо помещение, в което се гледа телевизия и се провеждат 
събрания и културни прояви. В интерната не се организират извънкласни 
занимания, нито отдих на децата поради липса на средства. Децата от 
училището посещават два пъти в седмицата танцов ансамбъл, но учителят 
работи предимно с деца от селото. Децата разказаха, че пътуват до местните 
забележителности, които са наистина много- Шумен, Мадара, Плиска, 
Велики Преслав, Велико Търново и т.н. 

 
• В СПИ-с.Пчеларово на разположение на възпитаниците има помещение с 

телевизор, където могат да гледат телевизия в свободното си време. Децата 
разполагат с маса за тенис на маса, разположена в преддверието на първия 
етаж на общежитието. В училището няма организирани клубове по 
интереси. Единствено преподавателят по природознание - Васил Петров, 
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обучава желаещите да играят шах. Възпитаници на интерната имат 
спечелени призови места на състезания по шах на общинско ниво. 

 
• В СПИ-с.Пелатиково децата се занимават в Център за работа с деца-

гр.Кюстендил, като те участват в различни групи по интереси – компютри, 
рисуване, пеене. 

 
• В СПИ- с.Сигмен всеки учебен ден след 17.00 часа децата се разделят в 

групи по интереси и се занимават със спорт, плетиво и др. СПИ не 
организира отдих за децата през ваканциите. Една от причините за това е, че 
не разполага с транспорт.  

 
• СПИ-гр. София  разполага с две стаи за гледане на телевизия и със 

специална стая за тенис на маса. Децата обичат да играят тенис и дори 
бележат успехи на общинско ниво, като им предстои да представят 
училищата от район “Връбница” на градско състезание по тенис на маса.  
Децата посещават по желание пет клуба по интереси: рисуване, приложни 
изкуства, традиции и обичаи, спорт и компютри. Нарисуваните картини и 
изработените от децата предмети, красят коридорите на училището. В 
училището функционира и клуб “Млад огнеборец”. Децата от този клуб 
участват в състезания. През 2004 г. фирма е осигурила отдиха на 17 деца от 
интерната в Равда. Децата, които са отишли на почивка са били избрани по 
предложение на учителите и възпитателите в интерната. 

 
• За свободното време на децата в СПИ-с.Столът има една маса за тенис и 

една телевизионна стая. Физкултурният салон се намира в сградата на 
читалището и е в много лошо състояние. В СПИ няма извънурочни занятия, 
нито клубове по интереси. Съвместно с районните полицаи са проведени 
следните беседи: “Рисковете, които крие пътуването на стоп”, поредица от 
семинари под надслов “Как се тръгва по пътя надолу”, които включват 
беседа и филмов материал с теми: “Дрога и цигари”,  “Как се стига до 
кражба?” и др. Децата се обучават на компютърна грамотност. За децата с 
най-проблемно поведение в деня на посещенеито на БХК е била 
организирана екскурзия до Поправителен дом в Бойчиновци. 

 
• В СПИ-гр.Стралджа на всеки от двата етажа в общежитието има клубове за 

гледане на телевизия, които бяха оскъдно обзаведени с пейки и телевизора. 
Според директора в интерната се организират извънурочни занимания, 
които са футбол, волейбол, група по коледарски песни, която е била 
отличена с втора награда в общината, танцова група. За децата, които са 
посещавали редовно учебни занятия като награда, два пъти в годината, се 
организират екскурзии до близката хижа. Преди време се е ползвал 
микробуса на училището за екскурзии до по-далечни дестинации, но той се 
нуждае от ремонт на стойност 400 лв. и вече не се ползва. 
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6 Дисциплина, наказания и физическо насилие в СПИ и ВУИ 
 
Освен правата и задълженията, определени с Правилника за прилагане на 
Закона за народната просвета, учениците от възпитателните училища-
интернати и социално-педагогическите интернати имат и специфични права и 
задължения, включително и специфични награди и наказания: 1. домашен и 
градски отпуск; 2.  предметни награди; 3.  осигуряване на културни 
развлечения; 4.  заличаване или отмяна на наложено дисциплинарно 
наказание.78 Ученик, който нарушава установения ред и режим в училището и с 
постъпките си умишлено вреди на интересите на другите ученици и служители 
във възпитателното училище-интернат, освен с предвидените в Правилника за 
прилагане на Закона за народната просвета наказания се наказва и с: 1.  отмяна 
на награда, която не е ползвана; 2.  лишаване от представителни изяви на 
училището.79

Все пак изрично се забранява прилагането във ВУИ и СПИ на: 1.  всякакви 
форми на физическо и психическо насилие; 2.  лишаване от храна и вода; 3.  
лишаване от сън; 4.  носене на отличителни или неподходящи дрехи; 5.  
ограничение за посещение от родители, настойници, роднини, приятели; 6.  
лишаване от лична кореспонденция, телефонна връзка и колети.

 
 

80

Учениците нямат право без разрешение да излизат извън района на училището.  
При посещение на кино, театър, изложба и други извън района те задължително 
се придружават от учител или възпитател с изключение на случаите, в които 
като награда им е разрешен градски или домашен отпуск.

 
 

81

                                                 
78 Чл.35, ПВУИ; чл.30, ПСПИ. 
79 Чл. 36, ПВУИ; чл.31, ПСПИ. 
80 Чл.37, ПВУИ; чл.32, ПСПИ. 
81 Чл.38, ПВУИ; чл.33, ПСПИ. 

 
 
В посетените от изследователи на БХК ВУИ и СПИ се установи разнообразна 
практика по налагане на наказания. Широкоразпространено е мнението на 
служителите във ВУИ и СПИ за това, че предвидените наказания в ЗНП, ПСПИ 
и ПВУИ не се оказват ефективни и затова не се налагат толкова често на 
практика. В ПВУИ- с.Габровци, например, се налагат наказания като забрана за 
напускане на интерната за определен период от време, чистене на училището, 
столовата, тоалетните, удряне на един-два шамара и много рядко се прилагат 
наказания според ППЗНП. Децата в ПВУИ-с. Габровци обясниха, че директорът 
ги е удрял само когато “заслужавали”, като например в случаи на 
продължително бягство или извършване на кражби по време на престоя им в 
интерната. Те казаха, че за по-дребни провинения ги карат да чистят цялото 
училище, включително тоалетните. Във ВУИ-с.Керека през учебната 2003/2004 
г. са наложени 4 наказания “преместване в друго училище”. За налагането им е 
проведена  дълга процедура според изискванията на правилника, която се 
инициира с рапорт от класния ръководител. Рапортът се разглежда от 
педагогическия съвет с представители на учениците. Изслушва се провинилият 
се и се взема решение.  Провиненията са се състояли в нанасяне на побой над 
други ученици. 
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Във ВУИ-с.Динево се налагат наказанията, предвидени в ПВУИ. Според едно от 
интервюираните деца в интерната трудът понякога се използва като наказание. 
Най-често наказаният трябва да почисти тоалетната или да измие пода в 
спалните помещения. Конфликтите между децата в интерната не са рядкост и в 
такива случаи, според децата възпитателите или класните ръководители 
разговарят с тях, с цел да разберат грешката си, едва след като не се поправят 
следва наказание (по думите на едно от децата).  
 
Във ВУИ-с.Подем наказанията се прилагат съгласно ПВУИ. Но освен това се 
дават допълнителни дежурства по чистотата, най-тежкото от които е дежурство 
“на гюмчетата” (сметната яма). Наказаните момичета мият и коридорите. Някои 
от момичетата съобщиха, че един възпитателите ги удря. В дневника на 
възпитателя бе отразен инцидент с арогантно поведение на едно от момичетата. 
Тя разказа, че едната от възпитателките е написала “големи глупости в дневника 
за нея, затова тя се ядосала и скъсала дневника на възпитателката.  Наказана е “с 
почистване на гюмчетата”. Друго момиче разказа, че тя и приятелката й са 
наказани да не отидат на театър заради присвояване на мобилен телефон. 
Според нея приятелят й си забравил в нея телефона и тя затова не казала на 
възпитателката, но възпитателката разбрала и наказала и нея, и приятелката й за 
прикриване на информацията. Друга версия за това наказание беше разказана от 
един от възпитателите, според когото телефонът е на домакинката и е бил 
откраднат от момичетата, които отричат това да се е случило. 
 
Във ВУИ-с.Завет съществува практика да се извършват проверки на 
възпитаниците два пъти дневно - в 7,20 ч. и в 14,19 ч. Тогава командирите на 
класовете дават отчет кои момчета са в интерната, кои отсъстват и по  какви 
причини. По време на тези проверки възпитаниците на интерната се запознават 
със заповедите на ръководството. По думите на директорката при нанесени 
материални щети на базата на интерната момчетата ги възстановяват със 
собствен труд. 
 
Във ВУИ-с.Ракитово видовете наказания, които се налагат на практика, са 
описани в подробен списък, изложен във фоайето на училището. Според 
ръководството на ВУИ е създадена система за регистриране на наказанията и 
наградите, с която възпитаниците не могат да не се съобразяват. Така например 
някои от тях получават няколко награди, които по-късно могат да ползват в 
рамките на един отпуск. От наказанията най-въздействащо е лишаването от 
домашен отпуск. Ефективно се използва и лишаване от предишна награда, както 
и отнемане от отпуска на определен брой дни. Ето и списъкът с нарушения и 
съответните им наказания, изготвен от ръководството на ВУИ-с.Ракитово: 
 
“НАРУШЕНИЕ: 
Внасяне и употреба на алкохол и наркотици. 

НАКАЗАНИЯ: 
- лишаване от лични средства 
- предложение за преместване в друго ВУИ 

При опит за бягство и бягство: 
НАКАЗАНИЯ: 
- определяне на настойник за една седмица 
- лишаване от градски отпуск за две седмици 
- почистване на столовата за една седмица 
- отнемане на 6 дни от домашния отпуск 
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- оборка на района за две седмици 
- отнемане на толкова дни от домашния отпуск, колкото дни е бягството 

При побой върху ученик: 
НАКАЗАНИЯ: 
- лишаване от градски отпуск за един месец 
- лишаване от следващ домашен отпуск 
- при системно нарушение подаване на прокурор 
- уведомяване на институциите 
- вписване в характеристиката към личното дело 

При сексуален тормоз: 
НАКАЗАНИЯ: 
 - както при т. 3 

Кражба от съученик или рекет: 
НАКАЗАНИЯ: 
- връщане на откраднатото или възстановяване на стойността му 
- отнемане на два дни домашен отпуск 
- лишаване от градски отпуск за две седмици 

Унищожаване, изнасяне и залагане на училищно имущество: 
НАКАЗАНИЯ: 
- връщане на откраднатото 
- уборка в района за една седмица 

При закъснение и отсъствие от час: 
НАКАЗАНИЯ: 
- лишаване от градски отпуск за една седмица 

При неуважително и арогантно отношение: 
НАКАЗАНИЯ: 
- лишаване от градски отпуск за една седмица 
- лишаване от безплатен телефон 

При системно нарушаване на установените правила за живот в училището: 
НАКАЗАНИЯ: 
- преместване в друго ВУИ 
- уведомяване на институциите 

В деня на посещението на БХК във ВУИ-с.Ракитово в кабинета на директора 
бяха въведени група момчета. Едното от тях бе ударило момче от ромски 
произход, защото по думите му „не можел да го понася“. Потърпевшият 
очевидно би притеснен и както стана ясно, често е бил обект на подобни 
практики. Ръководството на интерната положи усилия да изясни ситуацията. 
 
По време на посещението си (28.03.2005 г.) в СПИ-с.Богданица изследователят 
на БХК стана свидетел на разпра между младежите от селото Халди и Векби 
(наричан още Виктор), с възпитаника на интерната Ангел Петров Аргиров. По 
време на разпрата Векби удари силно, с крак, в областта на корема Ангел и го 
заплаши, че ще го пребие. Ангел се хвана за корема, като виеше от болка 
крещеше, че иска да напусне интерната. През това време всички учители, 
възпитатели и директорът на училището се хранеха в училищния стол. Разбраха 
за това, което се случва в училищния двор от изследователя на БХК. Никой от 
възпитателите не се намеси в разпрата, а момчетата от селото безнаказано 
напуснаха очертанията на училището. Районният полицай беше уведомен за 
инцидента часове след случая, може би само защото на територията на 
училището имаше представител на БХК. 
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В разговор с участници в сцената стана ясно, че разпрата е започнала по повод 
на разправия между Ангел и малкия брат на Векби, който учи в училището на 
интерната и е в седми клас. Според повечето деца Векби е дошъл да защити 
брат си, защото Ангел се заяждал с него. Едно от момчетата, които присъстваха 
на разпрата разказа, че Ангел си го е заслужавал, защото тормози малките.  
Версията на Ангел обаче е съвсем друга. Момчето разказа, че е жертва на 
постоянен и системен тормоз от местните момчета, които често го причаквали в 
селото и се заканвали, че ще го пребият. Ангел сподели, че го причакват пред 
селския магазин и го рекетират за цигари. Според него  местните се заяждат и с 
други момчета от интерната, като поведението им е известно на директора и 
възпитателите, но никой не предприема мерки за това. Ангел разказа, че в 
разговор насаме с него след инцидента, една от госпожите се е опитала да го 
увери, че само той си е виновен за това, което се е случило. Други деца 
разказаха, че същия ден е станал и друг бой, извън територията на интерната, в 
който са участвали интернатски момчета (с “циганина Дечо”, който редовно ги 
тормозел). 
 
Според директора на интерната разприте между местните и интернатските 
момчета са рядкост. Според него това дори било прецедент. Той разказа, че 
момчетата, които са участвали в описания по-горе бой, са бивши възпитаници 
на училището, които сега учат в професионални гимназии в други селища. За 
случая бяха уведомени от БХК МОН, РПУ-гр.Асеновград и Районна 
прокуратура – гр. Асеновград. На 5 май 2005 г. Районна прокуратура –гр. 
Асеновград постанови, че отказва да образува досъдебно производство и 
прекратява образуваната преспика по случая поради липса на данни за 
извършено престъпление от общ характер. Това е ярък пример за безнаказаност 
и за нспособност на системата да се справи с насилието във ВУИ и СПИ. 
 
• В СПИ-с. Варненци се прилагат наказанията, предвидени в ЗНП: мъмрене по 

предложение на класния ръководител, предложение за изключване, 
преместване в друго СПИ. Към момента на посещението на БХК две от 
момчетата в интерната бяха заплашени с изключване поради системни 
бягства от учебни занятия. В разговор с децата стана ясно, че малките деца 
често са изнудвани от по-големите, които им отнемат десерта, хляба, 
джобните пари (след като се завърнат от ваканция). Те не смеят да разкажат 
за това на преподавателите и възпитателите си, защото са заплашени с бой. 
Децата разказват, че най-често им правят “мечка” и ги удрят, така че те не 
знаят кои са нападателите им. Изказаха задоволство, че са отделили тяхната 
стая в крилото на момичетата, защото така се чувстват по-защитени. Пак там 
в разговор с децата от трети клас стана ясно, че някои от възпитателите си 
позволяват да удрят децата, когато някое от тях се провини.  Детето, което 
съобщи това, явно се притесни от признанието си и добави, че това никога 
не се случва без причина. 
 
Юношите в СПИ – с. Варненци споделиха, че имат проблеми с 
преподавателката по литература, която според тях е предубедена и пише 
слаби оценки. Едно от момчетата разказа, че вследствие от конфликта с нея 
е взел решение да не посещава повече нейните часове, което е довело до 
натрупване на неизивинени отсъствия и той е застрашен от изключване. 
Част от учениците в класа твърдо застават зад съученика си, останалите  
предпочитат да бъдат неутрални. Директорката каза, че знае за случая, че е 
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говорила, както с преподавателката, така и с учениците и смята, че 
конфликтът скоро ще се разреши.  

 
• В СПИ-с.Върбица наказания се налагат главно за бягство. Те са “забележка” 

и “мъмрене”, но според персонала в интерната те обикновено не дават 
резултат. Най-тежкото налагано наказание е “предупреждение за 
преместване”. За нанасяне на щета на инвентар обикновено не се налагат 
наказания, а се изисква от децата да поправят щетата или да платят 
поправката й. 

 
• В СПИ–с.Драгоданово според директорката налаганите наказания са 

предвидените в ПСПИ и те се отбелязват в книгата на дежурния възпитател. 
Някои деца споделиха, че в интерната миенето на тоалетните често се 
използва като възпитателна мярка. Според някои от децата има възпитатели 
в интерната, които упражняват физическо насилие спрямо тях. Едно от 
момчетата сподели, че това се случва често и понякога по незначителни 
поводи. Същото момче разказа, че директорката на училището също често се 
кара безпричинно на децата.  

 
Две от децата в СПИ-с.Драгоданово споделиха, че момче от интерната е 
жертва на сексуално насилие. В присъствието на още двама изследователи 
на БХК, директорката на училището изказа съмнение, че това, което децата 
са разказали е вярно. Тя сподели, че някои от възпитателите имат подобни 
подозрения за друго момче, което отскоро е в интерната. Тези данни, 
съобщени от страна на някои от момчетата, станаха повод на следващия ден 
няколко изследователи на БХК да се върнат в интерната, за да се запознаят 
по-подробно със случая. В разговор с психоложката стана ясно, че същото 
момче е обект на подигравки с сексуален подтекст от страна на другите деца 
в интерната. По думите на психолога, момчето отрича истинността на тези 
намеци. В същото време в индивидуален разговор с момчето стана ясно, че 
има две момчета, които често му отправят покани “да отиде с тях в 
тоалетната”, но “той вече на прави глупости”. След този разговор  с детето 
изследователят на БХК стигна до извода, че има основание да смята, че 
детето е уязвимо към сексуално насилие. Той много по-често в сравнение с 
останалите съученици влиза в ръкопашен бой със съучениците си. Някои от 
децата разказаха, че той доброволно се предлага на останалите момчета, 
което става повод за разправиите, в които той често взема участие. Детето 
беше много притеснено, когато остана насаме с изследователя на БХК и 
разказа, че има възпитател който знае за поканите на двете момчета. Този 
възпитател държал момчето да му казва, когато това се случи и след това 
биел момчетата, които отправяли поканите. Има данни и за друго момче, 
което “предлага сексуални услуги на съучениците си”, които обаче не са 
проверени от БХК.  
 
По отношение на останалите права децата разказаха, че цялата им 
кореспонденция се проверява от възпитателите, а телефонните разговори се 
провеждат от стаята на счетоводителката, така че в никакъв случай няма 
конфиденциалност. Едно от момчетата каза, че не би могъл да се обади на 
никого, за да се оплаче от това, че го бият в интерната, защото това не би 
могло да се случи пред толкова  много хора в стаята. 

 



 53 53 

• В СПИ-с.Лик по думите на директорката се прилагат предвидените в ПСПИ 
наказания и не се използват физическо насилие или труд като наказателни 
мерки. Някои от момчетата в интерната споделиха, че има учител, които 
понякога ги удря. Според директорката рядко се случва учители или 
възпитатели да повишат тон на някое от децата, в случаите, когато те са 
много арогантни или агресивни. По време на посещението на БХК едно от 
момчетата в интенрата имаше сцепена вежда и разказа, че се е сбило с по-
голямо от него момче. Директорката разказа, че знае за този случай, както от 
участниците в боя, така и от дежурния възпитател. Инцидентът се случил по 
време на часовете за самоподготовка. Потърпевшият си играел с гумено 
топче, като удрял с него по главата по-голямото момче, което стояло под 
прозореца на класната стая. След като няколко пъти направил забележка на 
по-малкия да не го закача, по- големият заплашил, че ще го набие. Това се 
случило, но по-късно през деня. 

 
• В СПИ-с.Невша децата не се впечатляват от порицания и наказания по 

думите на директора. Децата разказаха, че при провинение следва разговор с 
тях от класния ръководител, възпитателя или директора. Най-сериозното 
провинение според тях е кражбата. 

 
• В СПИ-с.Пчеларово не се използват наказанията, които са предвидени в 

ПСПИ, защото според временно изпълняващия длъжността директор те са 
абсолютно неприложими и неадекватни за местните условия. Не се прилагат 
и санкциите предвидени в ЗНП, защото това би означавало училището да 
остане без ученици.  По данни на директора и зам. директора изтезания и 
малтретиране на ученици в интерната няма. В същото време често се случва 
местните деца да водят спорове и битки с възпитаници на интерната, в които 
често се намесват учителите. По време на разговора на изследователя на 
БХК с директора, в стаята влязоха три деца, които поискаха помощта на 
директора, защото “…пак се сбиха, със селските”. Директорът разказа, че 
често се случва да се сбият деца от “… различните кланове”, защото в 
интерната има деца, които са от едно семейство.  

 
• В СПИ-с.Пелатиково децата казаха, че понякога ги наказват с чистене на 

тоалетните, но не е често. Обикновено провинението за това наказание е 
бягство. Те смятаха, че това е справедливо наказание и не се оплакваха от 
него. 

 
• В СПИ-с.Розово по данни на директора се налагат предимно по-леките 

наказания като предупреждение и забележка. В краен случай при системно 
агресивно и арогантно отношение към останалите деца и преподавателите 
или системни бягства, или извършване на престъпления от децата, те се 
преместват в друго СПИ. Според децата, ако бягат или пушат, могат да 
бъдат наказани с миене на тоалетни.  

 
• В СПИ-гр.София наказания се налагат за агресивно отношение на децата 

едно към друго, своеволно напускане на училището, бягство от интерната, 
чупене на стъкла. Наказанията, които се налагат най-често, са забележка и 
предупреждение за изключване. Последното е наложено при  30 неизвинени 
отсъствия от учебни занятия и за организиране на кражби от дете от 
интерната. 
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• В СПИ-с.Столът според педагозите се прилагат наказанията, предвидени в 

ЗНП и ПСПИ. Децата разказаха, че при бягство целият интернат е наказан, 
като децата трябва да се хранят прави и без лъжици. Според децата често в 
интерната стават сбивания, обикновено вечер, за някои от които 
възпитателите дори и не научават. Наложени са дисциплинарни наказания 
на възпитатели по повод на сбивания в тяхната смяна. Едно от малките 
момчета много често става жертва на побои от страна на по-големите. Това 
най-често става вечер и възпитателите трудно реагират. 

 
• В СПИ-Стралджа най-тежкото наказание, което се налага, е преместване в 

друго СПИ по думите на директора. Това наказание се налага обикновено за 
редовни бягства от учебни занятия или от интерната. Децата обясниха, че ги 
наказават, ако чупят инвентар, с това да платят ремонта, но те така и не 
правели това, защото нямали средства. Понякога им се налагали и наказания 
да почистят пода или тоалетните.  

 
 
7 Персонал в СПИ и ВУИ 
 
Подготовката и мотивацията за работа на педагогическия персонал в СПИ и 
ВУИ е от изключителна важност за образованието и възпитанието на децата.   
Още по време на извършените през 2003 г. посещения директорите се опасяваха 
от възможни съкращения. Една от основните констатации на БХК по време на 
посещенията в СПИ през 2005 г. бе, че броят на персонала действително е 
намалял вследствие на намаления брой на децата и обединяването на паралелки. 
В няколко СПИ се оказа, че това намаление е повече от два пъти.  
 
Таблицата по-долу представя числеността на персонала в няколко СПИ през 
2000 и през 2005 г.  
 

СПИ 2000 г. 2005 г. 
с. Пелатиково 40 17 
с. Сигмен 37 17 
с. Върбица 29 20 
с. Бериево 36 15.5 
с. Драгоданово 33 26 

 
С изключение на четири СПИ и ВУИ, всички останали се намират в села. 
Педагогическият персонал в повечето от интернатите живее в най-близкия 
голям град, което не се отразява добре на контактите между децата и 
педагозите. Помощният персонал в повечето интернати е от съответното село.     
 
Педагогическият персонал на СПИ и ВУИ в по-голямата си част се състои от 
опитни учители и възпитатели със стаж над 5  и над 10 г. Текучеството на 
служителите, доколкото такова съществува, е по-характерно за директорите на 
тези заведения, отколкото да учителите и възпитателите. Относителният дял на 
тези от тях, които са завършили полувисше образование е незначителен. Само в 
пет от интернаните са назначени медицински лица – лекари (СПИ-гр. Ракитово, 
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ВУИ-с. Подем),  фелдшери (СПИ- с. Лик, ВУИ-гр. Завет), медицинска сестра 
(СПИ-с. Богданица). Във ВУИ-с. Подем на щат работи още зъболекар, а на 
половин щат – медицинска сестра. Във всички ВУИ и в няколко СПИ на щат 
работят психолози, които полагат усилия да работят групово и индивидуално с 
децата.    
 
В тези от СПИ, в които все още не бяха извършени драстични съкращения на 
персонала, такива се очакват за следващата учебна година. Редуцирането на 
броя на ВУИ през предходните години и запазването на числеността на 
учениците в тях не е довело до съкращения на педагогическия и помощния 
персонал.   
  
Текучество на педагогическия и помощния персонал в СПИ и ВУИ няма, 
въпреки единодушната неудовлетвореност от заплащането. В по-голямата си 
част педагогическия персонал счита, че то е недостатъчно за труда, който 
полага. Разликата между заплащането на учителите в начален курс на селско 
училище и педагогическия персонал в СПИ и ВУИ е около двадесет лева. 
 
 
8 Инспекции 
 
Надзорът в СПИ и ВУИ следва да се осъществява от тези от институциите, 
които имат пряко отношение към дейността на интернатите, свързана с 
образованието, възпитанието, битовите условия, поддържането на хигиената, 
изхранването на възпитаниците и др. Обект на надзор също така следва да бъдат 
дисциплинарните действия, качеството на медицинското обслужване и 
процедурата по нaстаняване. По време на посещението в СПИ-с. Острица БХК 
установи, че през втората половина на 2004 г. в интерната са били настанени 14 
деца без съдебно решение и без решение на МКБППМН. За подобни незаконни 
действия би следвало да следят както РИМОН в съответния регион, така и 
прокуратурата. Посещенията във всички СПИ и ВУИ показаха, че процедурата 
по настаняване не е обект на проверка от компетентните органи, поради което 
по отношение на нея не бяха открити забележки и препоръки.  
 
Осъществяването на ефективен надзор в СПИ и ВУИ е силно затормозено от 
отдалечеността им от големите населени места и лошата транспортна 
инфраструктура. Институциите, осъществяващи надзор в интернатите са 
РИМОН от съответния областен център, служители от дирекция 
„Образователна и културна интеграция“ към МОН и от отделите за закрила на 
детето, инспектори от ХЕИ, ПАБ, ДПС от региони, откъдето в интернатите се 
настаняват деца и Сметната палата. По-рядко проверки извършват Инспекция 
по труда и представители на централната и местните КБППМН. Когато 
прокурори посещават ВУИ, целта на посещенията не е осъществяването на 
предписания от Конституцията и от Закона за съдебната власт надзор за 
законност. Такива посещения се извършват по покана на директора за 
присъствие на педагогически съвети, на които се гласува освобождаването на 
възпитаниците.  
 
Проверките, които се извършват от РИМОН, са най-често тематични и са 
посветени на броя на учениците по класове и групи, на воденето на 
документацията или на нивото на учебно–възпитателния процес. Една от 
основните констатации на инспекторите от РИМОН, свързани със СПИ, е 
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значителното разминаване между броя на децата, които се водят по документи и 
реално присъстващите в интерната. Това от своя страна е довело до драстични 
съкращения на персонала в тези СПИ. В отделни случаи проверките на РИМОН 
могат да бъдат правени за продължителни периоди от време, какъвто е случаят с 
ВУИ-с. Подем. Там за периода от 18.10.2004 г. до 16.12.2004 г. РИМОН в гр. 
Плевен е извършил цялостна оценка с цел установяване на фактическото 
състояние на учебно - възпитателния процес във ВУИ и на административно- 
управленската дейност на директора на интерната. В препоръките от 
инспекцията се включени: “…оказване на методическа помощ за подобряване 
на цялостната дейност и повишаване качеството на учебно-възпитателния 
процес с цел активиране на иновационния потенциал на училището…”, “…да се 
отстранят пропуските по задължителната учебна докуметация…”, “…да се 
разнообразят методите на преподаване”. Най-често инспекциите на РИМОН се 
ограничават само до документацията и само в отделни случаи възпитаниците се 
интервюират насаме.  
 
Най-ефективни и с най-голяма честота в СПИ и ВУИ са проверките на ХЕИ. В 
някои интернати предписанията на инспекторите са изключително сериозни. Те 
се отнасят до подмяна на дограми, ремонт на отоплителни инсталации, 
закупуване на кухненско оборудване, на балатуми в класните стаи и др. След 
посещението на ХЕИ във ПВУИ- с. Габровци на 13.09.2004 г. учебната дейност 
в училището не е била разрешена поради лоши санитарно-битови условия. На 
1.11.2004 г. е извършена отново проверка на интерната и е установено, че 
менюто е еднообразно и в него не присъстват месо, плодове и риба и че 
материалната база на училището е амортизирана, че канализацията се нуждае от 
ремонт и има течове. След това на 15.02.2005 г. проверяващият от ХЕИ е 
записал, че кухнята на интерната е наводнена и децата се хранят със суха храна, 
а част от тях са пуснати във ваканция. Проверка на ХЕИ от 02.03.2005 г. 
установява, че дневникът за входящ контрол на хранителните продукти не се 
води правилно, че парната инсталация на интерната е амортизирана, че стените 
и таваните на спалните и класните помещения са замърсени. В съответствие с  
направените препоръки директорите изготвят рапорти до МОН за обезпечаване 
на средства за ремонти.  
 
При посещения на полицейски служители в СПИ и ВУИ се проверяват 
отчетността и списъците на децата, но това не се отразява никъде. За 
предотвратяване на бягства от СПИ с. Сигмен полицейски служители са 
препоръчали на директора да обезопаси с решетки и втория етаж на спалния 
корпус.   
 
Част от проверките в СПИ и ВУИ се извършват по повод на конкретни сигнали. 
През 2004 г. в СПИ-с. Беглеж е била направена инспекция от Отдела за закрила 
на детето в гр. Плевен, и от представител на ЦКБППМН по сигнал на 
възпитаник на интерната, който подал жалба, че е бил бит. Направените 
проверки не доказали наличието на побой. В СПИ-с. Столът е  била направена 
проверка от областния отдел за закрила на детето. Поводът за проверката е бил  
сигнал на ръководството на интерната за четири деца, които са навършили 16 г. 
Необходимо било да се провери техният семеен статус, за да се предприемат 
мерки по отношение на тяхната закрила, тъй като след напускане на интерната 
те нямало къде да отидат. 
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9 Заключения и препоръки 
 
Наблюдението на БХК на ВУИ и СПИ през 2005 г. показа, че въпреки прогреса 
по отношение на гаранциите срещу произвол при настаняването, постигнат с 
приемането през юли 2004 г. на промените в ЗБППМП, редица от сериозните 
проблеми на системата продължават да се проявяват със същата сила, както и 
при предишното наблюдение. Тези проблеми засягат всичките й аспекти и водят 
до сериозни нарушения на правата на децата, настанени в тези институции. 
Особено сериозни сред тях са дефицитите в образованието и насилието, което е 
система в много от интернатите. С цел по-нататъшно реформиране на 
системата, БХК отправя към Министерството на образованието и науката и към 
другите институции в България следните препоръки: 
 

- Министерството на образованието и науката трябва да осмисли 
самата целесъобразност от съществуването на ВУИ и СПИ като 
места за принудително настаняване на деца с противообществени 
прояви. Съществуването на подобни институции едва ли е в 
унисон със съвременния подход към интеграцията и социалната 
рехабилитация на уязвимите деца, а опитът от досегашното им 
функциониране не дава убедителни доказателства за каквато и да 
било тяхна положителна роля в тази насока. 

- Процедурата по настаняването на деца във ВУИ и СПИ трябва да 
се реформира допълнително. Законът трябва ясно да дефинира 
отделни състави на “противообществените прояви” и да предвиди 
диференцирани санкции. На детето следва да се осигури 
ефективна правна помощ на всички стадии от процедурата. 

- Смесването на деца с противообществени прояви с такива, които 
са жертва на противоправни посегателства в семейството или в 
общността не трябва да се допуска. 

- Настаняването във ВУИ и СПИ трябва да става стриктно според 
изискванията на закона, без да се допускат произволни 
настанявания. Надзорните органи трябва внимателно да следят за 
това и да санкционират строго нарушителите на закона. 

- Материалните условия и хигиената във ВУИ и СПИ трябва 
чувствително да се променят. Някои от най-проблемните по 
отношение на материалните условия институции следва да се 
извадят изцяло от употреба, тъй като пребиваването в тях на деца 
представлява нечовешко и унизително отнасяне в нарушение на 
българското и международното право. 

- Медицинските служби във ВУИ и СПИ трябва да се приведат в 
съответствие с изискванията на действащото законодателство в 
България. Те трябва да бъдат снабдени с подходящо и 
съответствуващо на действащите стандарти оборудване. 

- Учебният процес във ВУИ и СПИ следва цялостно да се 
реформира. Понастоящем в голямото мнозинство от тези 
институции не се провежда учебен процес, който заслужава това 
име. В тях той трябва не само да допринася за усвояването на 
предвидения от българските образователни стандарти учебен 
материал, но и да служи на целите на рехабилитацията и 
социалната интеграция. 

- Корекционните и ресоциализационни работи във ВУИ и СПИ 
трябва да се разнообразят и да се направят интересни за 
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настанените в тях деца. Те трябва да придобият социализираща и 
интегративна стойност. 

- Във ВУИ и СПИ следва да се налагат само предвидените от 
нормативните актове наказания. Фактът, че според много от 
възпитателите в тях те не действат говори единствено за това, че 
нито те като педагози, нито системата като цяло са в състояние да 
насочват по подходящ начин социализационния и 
рехабилитационен процес на децата, настанени в тях. 

- Министерството на образованието и правоприлагащите органи в 
България трябва да обърнат сериозно внимание на физическото, 
сексуалното и психическото насилие, на което са подложени 
много от децата, настанени във ВУИ и СПИ. На директорите и 
останалия персонал трябва да се обърне сериозно внимание да не 
употребяват физическа сила по какъвто и да е повод и да не 
допускат децата да стават обект на физическо, сексуално и 
психическо насилие от други деца. Всички подобни случаи трябва 
да се разследват внимателно и на виновните да се търси 
отговорност в съотвествие с изискванията на закона. 

- Проверката на кореспонденцията и другите практики, засягащи 
правото на личен живот на децата от ВУИ и СПИ трябва да се 
прекратят незабавно и да не се допускат занапред. 

- Органите на министерството на образованието, прокуратурата, 
МВР и другите институции, защитаващи правата на човека в 
България трябва да предприемат периодични и цялостни 
инспекции на ВУИ и СПИ, да отправят писмени препоръки и да 
следят за тяхното изпълнение. 
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