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Резюме: Докладът е кратък преглед на българското законодателство по отношение на 

интеграцията и включването на децата със специални образователни потребности. Акцентът e поставен 

върху промените в българското законодателство в тази област и неговото положително въздействие 

върху децата в тази категория. Тя се фокусира върху възможностите, предоставени от последната 

законова рамка за приобщаващо образование, а именно възможност за работа и изграждане на  връзки 

между ученици със и без специални образователни потребности, както и достъпността на образованието 

и осигуряване чрез законодателството на приобщаващо среда за децата и ученици със СОП.         
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Abstract: The report is a brief overview of Bulgarian legislation concerning the integration and 

inclusion of children with special educational needs. The emphasis it placed on changes in the Bulgarian 

legislation in this area and its positive impact on children in this category. It focuses on the opportunities 

provided by the latest law on inclusive education, namely opportunities for networking and adequate 

relationships between students with and without special educational needs as well as accessibility to education in 

the general education environment and ensuring through legislation an inclusive environment for children and 

students with SEN. 
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Въведение 

„Равният достъп до качествено образование означава осигуряване на достъп на 

всички деца до съизмеримо по-качество образование. Държавата е тази, която 

осигурява възможността децата да посещават училища със съвременна материално-

техническа база и с квалифицирани учители, където те да получават образование, 

съответстващо на съвременния живот” (Национална програма за развитие на 

училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г., 

стр.8-9). 

С развитието на хуманността и толерантността на обществото, в което живеем, и 

развитието на икономическите ресурси, които използваме, се развиват и променят 

правилата за хората с различни нарушения, а променяйки тях, имаме възможността да 
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променяме обществените нагласи. Когато те бъдат напълно променени в положителна 

посока, хората с увреждания биха могли да се определят като истински интегрирани и 

включени в социалния живот на съвременното ни общество. 

Преди да стане популярен изразът „включващо обучение”, в България се 

използваше терминът интеграция и „интегрирано обучение”. В резултат на 

институционализацията, която нанася щети върху развитието на детето и не дава шанс 

за пълноценно участие в живота на обществото, в България се въвежда термина за 

интеграция в обществото и интегрирано образование. С Наредба № 6 на МОН от 2002 

г. за обучението на деца със СОП и/или с хронични заболявания се дава началото на 

едно по-ново разглеждане на правата на децата и започват да се обмислят възможности 

за тяхното развитие в обществото на „здравите”, на хората без „патология”. С тази 

наредба се определят държавните образователни изисквания за обучението на деца със 

СОП. В  член 2, ал.1, за първи път става дума за интегрирано обучение: „Децата със 

специални образователни потребности и/или с хронични заболявания се обучават и 

възпитават интегрирано в детски градини, училища и обслужващи звена”. Важно е да 

се отбележи, че правото на избор за детска градина или училище на децата със СОП и 

техните семейства за първи път е законово обосновано: „В специалните детски 

градини, училища и обслужващи звена се приемат само деца и ученици, за които 

всички възможности за обучение и възпитание в детски градини и училища са 

изчерпани и при изрично желание на родителите/настойниците” (Наредба № 6 от 2002 

г, Чл.1, ал.3). Точно това е и същността на интеграцията и включването на деца със 

СОП – да учат в масово училище, заедно със своите връстници, да имат възможността 

да изградят пълноценни социални умения и контакти, да бъдат заобиколени от 

подкрепяща среда и възможност да получат съобразено с възможностите, уменията и 

интересите им образование, да получат ресурсно подпомагане, специалисти, 

адаптирани учебни материали и помагала. На пръв поглед интеграцията в 

общообразователните заведения изглежда като ключ за разрешаване на проблема с 

образованието и достъпа до образование. Освен това интеграцията в 

общообразователното училище или детска градина означава шанс за личностно 

развитие. Сред своите съученици в „норма”, детето със СОП има възможност чрез 

принципа за подражание да развива себе си и уменията си за създаване на контакти. 

Попадайки в класната стая сред много други деца, които също се отличават по различен 

критерий, дали умни, бързо четящи, срамежливи, сърдити или дружелюбни, детето със 

СОП получава възможност да се сблъска със социални ситуации още в ранно детство. 

Контактът с деца на същата възраст и със същите интереси помага на индивида да 

намери себе си, да открие трудностите и предимствата на състоянието, в което се 

намира, да види отражението на себе си в други очи и да открие различията между 

хората. Успехът на интегрираното училище до голяма степен зависи от ранната 

идентификация, оценка и стимулиране в ранна детска възраст на детето със специални 

нужди. 

През януари 2009 г. Наредба № 6 е ревизирана и обновена, като на нейно място в 

сила влиза Наредба № 1 за обучението на деца и ученици със специални образователни 

потребности и/или с хронични заболявания. Тук вече говорим не само за интеграция на 

децата със СОП в масовите училища и детски градини, а и за тяхното подпомагане в 

тези институции чрез ресурсни учители с подкрепата на ресурсни центрове: 

„Интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците се организира и 

осъществява от детската градина или училището съвместно със съответния ресурсен 

център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със 

специални образователни потребности” (Чл.6, ал.1, Наредба № 1 от 2009 г.) Масовата 

детска градина и училище постепенно се превръщат в партньори на включването на 
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децата със СОП, а още по-важното е, че все по-голяма подкрепа в пълното включване 

на децата оказват и екипите на тези институции „Интегрирането на деца със специални 

образователни потребности се осъществява съвместно с децата в групата в детската 

градина или с учениците в паралелката в училището....” (Чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 от 

2009г.) Тази алинея олицетворява това, което наричаме включване в масовия клас или 

детска градина. Когато екипите на училищата и детските градини, съвместно с децата, 

които се обучават там поемат отговорност и покажат инициатива към приобщаване, 

детето със СОП може да се докосне до качествено образование и да стане част от 

живота на своите връстници, като по този начин се спазват и всичките му чисто 

човешки права на социално същество. 

Освен това, тази наредба урежда психолого-педагогическа подкрепа за 

коригиране и компенсиране на съответното увреждане, нарушение или затруднение; 

подпомагане в образователно-възпитателния процес за постигане на държавните 

образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка или за учебното 

съдържание; стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална интеграция 

и професионална реализация. Децата със специфични обучителни трудности се 

обучават интегрирано в детските градини и училища в системата на народната 

просвета, като полуават психолого-педагогическа помощ от психолог и логопед. 

С влизането в сила на новия образователен закон за предучилищното и 

училищно образование през 2015 г. за първи път е засегнат законово въпросът за 

включването/приобщаването на деца със СОП в общообразователна среда. В момента 

се изготвя проект за държавен образователен стандарт (ДОС) за приобщаващото 

образование: „Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с осигуряване 

на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното 

и училищно образование, както и с организацията и управлението на процеса на 

предоставяне на подкрепа за личностно развитие” (Проект Наредба за приобщаващо 

образование, Чл. 1, ал. 2 от 2016 г.) Този държавен образователен стандарт има за цел 

да определи условията и начините за осигуряване на подкрепа за равен достъп до 

качествено образование и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик с цел 

неговата личностна, професионална и гражданска реализация в обществото. Тук вече 

не става дума само за равен достъп до образование, а и за равни човешки права, които 

обхващат именно и личностното развитие на индивида, съчетаващо в себе си умения за 

самостоятелно справяне в живота, умения за комуникация и развитие на ясно съзнание 

за бъдещо развитие. В чл. 3, в който е засегнат въпроса за съдържанието на държавния 

образователен стандарт, в т. 4 е въведен принцип за изграждане на позитивен 

психологически климат в училището. Това означава, че трябва да се вземат мерки и да 

се направи всичко възможно за това детето, което е включено или е в процес на 

включване, да се чувства добре и да функционира нормално. Също така това означава, 

че освен детето със СОП, децата в класа, родителите на децата от класа и учителите в 

училище трябва да бъдат изцяло лишени от задръжки по отношение на увреждането и в 

отношението си към детето. Благоприятен психологически климат може да бъде 

постигнат с ясно разбиране на проблематиката на увреждането от страна на ученици и 

учители, а също така и позитивната нагласа на останалите семейства, които имат пряко 

влияние върху изграждането на отношение в своите деца към децата със СОП и тяхната 

специфика на функционира.  

Както вече стана ясно, включващото обучение се различава от интегрираното по 

това, че не осигурява само физически достъп до училище, а и равни права за децата със 

СОП и децата в норма. При включващото обучение общообразователните учебни 

заведения имат водещата роля в успешното приобщаване на децата и учениците със 

СОП. Също така, освен чисто образователната страна на въпроса, се засяга и идеята, че 
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детето трябва да се развива многостранно, да контактува и да изгражда себе си като 

личност, която може да бъде полезна за обществото, а не в негова тежест. Именно тази 

идея подкрепя новият проект за Държавен образователен стандарт за приобщаващо 

образование. Според него на всяко дете със СОП се предвижда да се предлага два вида 

подкрепа: 

1) обща подкрепа за личностно развитие, която е насочена към развиване на 

потенциала на всяко дете или ученик в детската градина или в училището. „Общата 

подкрепа за личностно развитие в училището гарантира участие и изява на всички деца 

в групата за задължително предучилищно образование и на всички ученици в класната 

стая”  (Проектозакон за приобщаващо образование, Чл. 15 от 2016 г.) Тази идея ще се 

осъществява чрез екипна работа между учителите и другите педагогически 

специалисти; чрез кариерно развитие на учениците; възможност за занимания по 

интереси и чрез превенция на обучителните затруднения. Общата подкрепа за 

личностно развитие по Чл. 28, ал. 2 цели пълноценно личностно развитие и изява на 

децата и учениците чрез: 

 Включването им в различни творчески , образователни, възпитателни, 

спортни и спортно-туристически дейности, включително и през ваканциите. Това е 

пример за премахването на дискриминационните практики по отношение на 

интегрираните деца със СОП в масовото училище. 

 Подпомагане на кариерното им развитие чрез дейности, насочени към 

стимулиране развитието на личности качества и придобиването на социални 

компетенции; 

 Участието им в организирани групи за занимания по интереси в областта 

на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравно 

образование, както и за придобиване на умения за лидерство; 

 Превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение. 

„Детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие са 

длъжни да осигуряват дейности по превенция на тормоза както и дейности за 

мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на обща воля и 

координираните усилия на всички участници в образователния процес” (Чл. 39, ал. 1, 

Законопроект за приобщаващо образование от 2016 г.); 

2) допълнителна подкрепа  

 

Заключение 

С напредването на технологиите и позитивните промени в законодателството за 

деца със СОП, с отварянето на съзнанието на хората и изграждане на по-висока 

толерантност към хората с нарушения, нашето общество се развива и обогатява. По 

този начин се намаляват и дискриминиращите и сегрегиращите фактори и така 

постепенно се доближаваме до стандарта и мисленето на истински европейци. От 

изключителна важност е да се разбере, че в основата на включващото/приобщаващото 

обучение, а и на интеграцията на лицата с увреждания в обществото ни като цяло, 

зависи предимно от лично човешкото ни поведение и разбиране към нуждите и 

спецификите на хората с увреждания. Ако един начален педагог е човешки и позитивно 

настроен към промените в образованието, които довеждат деца с различни нужди и 

потребности в неговата класна стая, то той много по-лесно ще приложи законовите 

изисквания и разпоредби и много по-лесно ще се впише в законовата рамка. Същото 

важи и за големите организации у нас, а и малките работодатели, които при добро 

желание и разбиране на социалната ситуация, в която са поставени хората с 

увреждания, могат да дадат шанс за кариерно развитие и да организират работни 

програми, в които могат да се впишат.  



 | 141 

 

 

Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 

Интеграцията, включването, приобщаването са предимно обществен 

ангажимент. Процесът би могъл да бъде максимално улеснен, ако всички ние направим 

така, че хората с различни потребности се включат в нашите дейности или поне да ги 

допуснем до забързаното си социално ежедневие, като осигурим максимално 

толерантна среда за тяхното съществуване. 
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