
 

 

 

Изх. № 124/17.09.2019 г.              ДО  

          КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ 

   МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

Позиция на Национална мрежа за децата  

 относно осигуряване на транспорт за ученици със специални образователни потребности в 
центровете за специална образователна подкрепа 

 

Уважаеми г-н Вълчев, 

Центровете за специална образователна подкрепа са звена в системата на предучилищното и 

училищното образование, в които се обучават ученици със специални образователни 

потребности, и за които са изчерпани всички останали възможности за обучение в 

общообразователна среда. Това обстоятелство обуславя и факта, че основната група такива 

ученици са със сериозни увреждания, които представляват предизвикателство за тях и 

семействата им при осигуряване на мобилност и придвижване, вкл. и в градска среда.  

Европейската практика на обучение на тези деца показва, че задължително е необходимо 

осигуряване на специализиран транспорт от дома на детето до този специализиран център или 

от близки до семейните жилища спирки на градския транспорт. 

Към настоящия момент този въпрос не е добре уреден в България. Някои центрове за 

специална образователна подкрепа осигуряват такъв транспорт като събират средства от 

родителите, но на повечето места изобщо не се предлага подобна услуга и с това се затруднява 

достъпа на децата до образование. В някои случаи тези центрове разполагат с микробуси и 

автобуси, но не се използват ефективно за извозване на всички ученици.  

Съществува и друго сериозно предизвикателство. Всички ученици в центровете за специална 

образователна подкрепа имат и училища в които са записани, но не могат реално да 

посещават, защото не могат да бъдат извозвани до там по време на учебния ден. По този начин 

се нарушава връзката с общообразователната среда и на практика се ограничават 

възможностите за приобщаващо образование. В тази връзка е необходимо и изготвяне на план 

за всеки ученик за участие в живота на класа в неговото училище. 

За всяко дете в центровете за специална образователна подкрепа е направена оценка за 

необходимостта от такова обучение в регионалните центрове за подкрепа на процеса на  



 

 

приобщаващото образование, които са специализираните звена в тази дейност на 

Министерство на образованието и науката.  Считаме за добра възможност да се възложи на 

тези специализирани звена да направят оценка на възможностите за осигуряване на транспорт 

на всеки център за специална образователна подкрепа в различните области на страната и да 

изготвят становище до съответния финансиращ орган Министерство на образованието и 

науката или съответната Общинска администрация за осигуряване на годишни целеви средства 

за специализиран транспорт на ученици със специални образователни потребности. Освен това 

е задължително и осъществяване на контрол от тях дали всяко дете в центровете за специална 

образователна подкрепа има реална връзка с общообразователното училище и как се 

осъществява. 

Възможно решение е и структурирана на такава национална програма за осигуряване на 

транспорт на деца и ученици със специални образователни потребности. 

Ще сме признателни на отговор от Ваша страна по поставения проблем, за който 

неколкократно получаваме сигнали от страна на родители. Национална мрежа за децата 

оставаме на разположение като коректен и предвидим партньор в усилията за подобряване на 

политиките, свързани със закрила на децата и подкрепа на техните семействата. 

 

 

С уважение,  

 

Георги Богданов  

Изпълнителен директор,  

Национална мрежа за децата                                                                                                                                                                                      

 

 


