
  

В теорията и практиката се срещат различни термини и 
понятия за означаване на понятието интелектуална недостатъчност 
-  психично отклонение, умствена непълноценност, интелектуална 
изостаналост, психическо недоразвитие, слабоумие, умствена 
недостатъчност, интелектуална задръжка, ментална ретардация, 
интелектуален дефицит и други. През последните години 
определението за интелектуална недостатъчност претърпява много 
промени, като международно признато е това на Американската 
асоциация за интелектуална и развитийна недостатъчност/ 
American Association on Intellectual and Developmental Disabilities( 
AAIDD, 2011)/ 

Според нея интелектуалната недостатъчност се 
характеризира със значителни ограничения в интелектуалното 
функциониране и адаптивното поведение, които засягат 
адаптивните, социалните и познавателните способности. Проявява 
се преди 18 годишна възраст. 

Основните измерения на интелектуалните неспособности се 
конкретизират при следните условия: 

 Различни нива на интелектуално функциониране се 
наблюдава тогава, когато лицата на една и съща възраст и от 
една и съща културна общност са поставени в условията на 
посещаваната от тях среда; 

 Допълнителни фактори за определянето им са типичните 
характеристики на дадена общност /начин на общуване, 
езиково многообразие, реакции на поведение и 
взаимоотношения/; 

 Ограниченията в интелектуалния капацитет са придружавани 
от „силните страни“ на индивида; 

 Познаването им е базата за определяне на необходимата 
подкрепа; 

 Нивото на индивидуално функциониране се подобрява 
пропорционално на продължителността на осигуряваната 

индивидуална помощ. 

Интелектуална недостатъчност-  

Що е то? 
 

 

„Умствено 

изостаналите и 

психотични деца са 

най- деликатните, най-

поддаващите се на 

очовечаване....“ 

Франсоаз Долто 

„Всичко е език“ 
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 Наследствена предопределеност, генни мутации, хромозомни 
аномалии- синдром на Даун; 

 Проблеми по време на бременността- употреба на алкохол, наркотици 
и други упойващи вещества, тежки форми на грип, шарка, 
скарлатина; 

 Проблеми по време на раждането- свързват се предимно с 
продължително или много бързо раждане. Тогава могат да се получат 
различни травми, поради притискане на детето, задушаване, 
кислороден глад и др. 

 Проблеми след раждането- възпалителни заболявания на главния 
мозък през първите три години; 

 Никоя от горепосочените- при 2/3 от децата с интелектуална 
недостатъчност, причината е неизвестна. 

 

Причини 

    Характеристики на развитието на  децата с 
интелектуална недостатъчност 
 
Когнитивни: 
 

 Изоставане в познавателното развитие; 
 Забавяне и преждевременно „спиране“ на познавателното 

развитие; 
 Слаба ефикасност на интелектуалното функциониране. 

 
Некогнитивни: 
 

 Слаба или неспецифична насоченост на мотивацията; 
 Слабо самоуважение; 
 Сигурност в неуспеха; 
 Ниско ниво на изисквания към себе си; 
 Недостатъчно инвестиране на енергия и време към изпълнение на 

дадена задача; 
 Неадекватен житейски план. 



 

 
 
 
 
 
 

  

 

Установяването на това дали детето е в състояние на интелектуална 
недостатъчност или не, се осъществява от екип от различни 
специалисти. 

Един от начините, по които се случва това, е“измерването“ на 
интелектуалния коефициент. Когато той има стойности под 70-75 IQ, това 
показва ограничения в интелектуалното функциониране.  

Стандартизираните тестове за определяне на ограниченията в 
адаптивното поведение са допълнителни средства за оценяване на 
следните групи индивидуални способности: 

 Концептуални- речева активност и грамотност; формиране на 
понятия за време, пари и цифри; формирани умения за 
саморегулация и целенасоченост на действията. 

 Социални и междуличностни отношения; спазване на правила 
и закони; социална отговорност и самочувствие. 

 Практически – всекидневни дейности като хранене, лична 
хигиена, грижа за здравето, транспорт, използване на 
телефон, боравене с пари, изпълнение на домакински 
задължения, професионални умения. 

 

Класификация на интелектуалната 

недостатъчност: 

 
 Лека степен- IQ от 50-55 до 70-75- изоставане в познавателното 

развитие, съчетано с добри практически заложби и сръчности. 
Относително снижени любопитство и познавателен интерес, 
слаба мисловна подвижност, речеви затруднения. 

 Средна и умерена степен- IQ от 20-25 до 50-55- трудностите са 
изразени в сензо-моторното и комуникативното развитие. 

 Тежка степен- IQ до 20-25 - силно изразени ограничения в 
перцепцията, моториката и комуникацията, слаба 
функционалност на личната и социална самостоятелност. 

 

 

 

 

Как да разберем дали детето е с 

интелектуална недостатъчност? 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Учителят на класа; 

 Ресурсен учител; 

 Психолог; 

 Логопед; 

 Рехабилитатор; 

 Лекар; 

 Детски невролог; 

 Социален асистент; 

 Други специалисти и неспециалисти, чиято необходимост 
се определя от конкретния случай; 

 

 

 Научете всичко, което можете за интелектуалната 
недостатъчност- колкото повече знаете, толкова по-
добре ще можете да защитите детето. 

 Насърчавайте самостоятелността на детето- 
позволявайте му да опитва нови неща, окуражавайте 
го, давайте му насоки, когато е необходимо. 

 Включвайте детето в групови дейности- това ще 
подпомогне изграждането на социални умения. 

 Поддържайте непрекъснат контакт с учителите на 
своето дете . 

 Запознайте родителите на другите деца с 
интелектуалната недостатъчност- те могат да бъдат 
извор на идеи за вас, както и да ви окажат 

емоционална подкрепа. 

 

Кой може да помогне? 

Няколко стъпки, за да помогнете на 

детето с интелектуална 

недостатъчност 
 

„Във всяко 

предизвикателство се 

крие възможност и във 

всяка възможност се 

крие предизвикателство“  



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изготвил: Сабина Енчева 

     фак. № D203066  

Благотворно влияние върху развитието на деца с 
интелектуална недостатъчност оказват : 
 

 ИКТ – по проект „Заедно на училище“ е разработен 
софтуер за деца със СОП, който подпомага 
обучението им. 
 

 Арт терапия- чрез творческите дейности по изкуства 
пълноценно се осъществяват терапевтично-
корекционни и развиващи цели. Чрез различните 
видове изкуства детето изразява себе си, създава 
нещо свое, уникално по своята природа. Така 
околните виждат в него нещо много повече от дете с 
недостатък. 
 

 Хипотерапия – основно средство е общуването с 
конете. Ездата подобрява и тялото, и духа, 
психиката. 
 
ВАЖНО: Всеки вид терапия се прилага под 
непосредственото ръководство и наблюдение на 
подготвени специалисти- терапевти. 
 

 
Не забравяйте ! 
 
Децата с интелектуална недостатъчност са 
като всички други деца и също се нуждаят 
от: 
 

 Дом и семейство 
 Обич 
 Грижа  
 Подкрепа 
 Внимание 
 Прегръдка 
 Усмивка 

 
Защото „Най- хубавото се вижда само 
със сърцето. Най-същественото е 
невидимо за очите.“ 

 


