ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Възпитателни-училища интернати и
социално-педагогически интернати – 2010г.

СПИ/ВУИ са държавни училища, в които настаняването става по реда на
Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Те се
финансират от държавния бюджет

чрез бюджета на Министерството на

образованието, младежта и науката /МОМН/.
Възпитателните училища-интернати са държавни училища, в които се
настаняват

деца

над

8-годишна

възраст

и

непълнолетни,

извършили

противообществени прояви, а в Социално-педагогическите интернати се настаняват
деца, които са извършили или за които съществуват предпоставки за извършване на
противообществени прояви.
Настаняването във ВУИ и СПИ се извършва по реда на Закона за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - след влязло в сила
решение или определение на съд или влязла в сила присъда. Разпределянето на
учениците, на които е наложена съответната мярка по ЗБППМН се извършва от
МОМН. Максималният престой във възпитателно училище-интернат или в
социално-педагогически интернат не може да бъде повече от 3 години, считано от
датата на приемането на ученика.
Обучението във ВУИ и СПИ се осъществява съобразно учебен план на
възпитателните училища-интернати и учебен план на социално-педагогическите
интернати, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката, както и
се осигуряват условия за придобиване на професионална квалификация.
Ежегодното изследване на състоянието на тези училища се извършва чрез
специално разработена в ДАЗД информационна карта, като структурата и
съдържанието й са съгласувани с министъра на образованието, младежта и науката.
Данните се събират по установена методика, със сравними показатели и се отнасят
за децата, настанени към 31 декември на всяка календарна година.
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Към 31.12.2010г. в страната функционират четири /4/ ВУИ и четири /4/ СПИ.
Общият капацитет на интернатите е 859 места. Броят на учениците в края на 2010
година е 382 като 227 от тях са във ВУИ, а 155 – в СПИ.
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Графика № 1
Социално педагогически интернат (СПИ)

Възпитателно училище интернат (ВУИ)

Относителният дял на момчетата е значително по-голям от този на момичетата
като техния брой е общо 304, което е 80%. Общият брой на момичетата е 78 или 20%.
Най-много са децата във възрастова група от 15-16 години – 134 (35.1%). На възраст от
17-18 години са 128 (33.5%) деца, а от 8-14 общият брой на децата е 102. Над 18г. са 18
младежи, които остават в училищата до завършване на образователна степен и
професионална квалификация.
Според здравния статус повечето деца са клинично здрави - 353. Броят на децата
със заболявания, в т.ч. хронични, психични и неврологични и физически увреждания са
29 деца.

Page 2

