Възпитателни-училища интернати и
социално-педагогически интернати – 2011г.
Към 31.12.2011г. в Държавна агенция за закрила на детето е постъпила
информация за 4 ВУИ и 4 СПИ. Техният капацитет е 714. Общият брой на учениците
към края на 2011г. година е 340, като 198 от тях са във ВУИ, а 142 в СПИ.
Относителният дял на момчетата в двете институции е значително по-голям от
този на момичетата. Техният общ брой е 276, което е 81.17% от общия брой деца във
ВУИ и СПИ. Момичетата са 64 или 18.82%. Най-много са децата от 15-16 години – 153
(77.27%). На възраст от 17-18 години са 90 деца (45.45%); във възрастовата група от 814 години – броят на децата е 81 (40.90%). Над 18 години са 16 младежи (8.08%).
Според семейния статус преобладава броя на децата, които са от многодетни
семейства (с повече от три деца) – 188 деца (55.2%), следвани от деца на безработни
родители – 155 деца (45.5%).
Родители, злоупотребяващи с алкохол
и/или наркотични вещества
Родители с престъпни прояви
Безработни родители
Многодетни семейства с повече от три
деца
Разведени родители
Безнадзорни деца

ВУИ

СПИ

Общо

33
63
94
103

30
24
61
85

63
87
155
188

53
8

35
38

88
46

Според причините за настаняване на децата във ВУИ и СПИ - 334 (98.2%) от
учениците към 31.12.2011 г. са извършили противообществени прояви. За 178 (52.3%)
ученици съществуват предпоставки да извършат противообществени прояви, 123
(36.17%) са децата, които нямат подходящи условия за живот и са лишени от
родителски контрол.
Според здравният статус преобладават деца, които са клинично здрави - 310
деца (91.1%). Броят на децата със заболявания (хронични, психични и неврологични,
физически увреждания) са общо 30 деца.
През 2011г. във ВУИ и СПИ са постъпили 121 деца, които са настанени с
настанително писмо от МОМН по новия правилник. От семействата си идват 85 деца, 8
– от СПИ, 1 ученик от ВУИ; 20 от специализирана институция – ДДЛРГ; 4 ученика от
специално училище. Останалите 5 ученика: 1 – от Кризисен център; 1 – Дом; 1 – ЦНСТ;

Общият брой на напусналите деца през 2011 г. е 138, като най-голям брой са напуснали
поради навършване на 18 години - 57 (41.30%), следвани от напусналите поради
изтичане на максималния срок -36 ученика (26.08%). От напусналите най-много са
децата, завършили основно образование – 37 деца (26.81%); 27 (19.56%) са придобили
професионална квалификация и 2 деца са завършили средно образование.
Най-често продължителността на престоя на децата в СПИ/ВУИ е от 2 до 3
години. Над 3 години продължава престоят на децата, изявили желание да завършат
учебната година или образователната степен – 35 деца.
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Според данните от информационните карти 173 от децата прекарват ваканциите
си в своите семействата, а 13 деца - в ДДЛРГ.

