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          Уважаеми дами и господа, 

 

        В навечерието на новата учебна година искам да 

изкажа огромната си благодарност и признателност към 

колектива на ОУ „Георги Бенковски“ град Бургас.  

         Преди седем години, когато синът ми щеше да 

прекрачи прага на училище за първи път, аз бях много 

притеснена за него. Той е дете със СОП. Поради лекарско 

безхаберие и некадърност, се роди със силно увита пъпна 

връв и от там с диагноза ДЦП (детска церебрална 

парализа). За наша радост, въпреки двигателните 

затруднения, той е интелектуално съхранен. Задавах си 

куп въпроси: Как ще го приемат там учителите, 

учениците? Дали ще може той да се адаптира? Дали ще се 

справя с учебния материал? Дали няма да бъде обект на 

подигравки? Бях слушала толкова истории на майки на 



деца с увреждания, как не искат децата им в училище, как 

се налага да ги местят безброй пъти от едно училище в 

друго. За огромна радост, той попадна в най-доброто 

училище! Всички го приеха много добре! Първата му 

класна г-жа Севриева успя да сформира най-толерантния 

клас, децата много му помагаха. Класната му от пети до 

седми клас, г-жа Недева, продължи да работи в същата 

посока. Детето се чувстваше прекрасно винаги! Ходеше с 

голямо желание на училище! Постигна много успехи с 

учебния материал и завърши с отличие! Без колебание 

бих го оставила да завърши там средното си образование, 

ако училището не беше основно.  

      Изказвам сърдечната си благодарност към директора 

на ОУ „Г. Бенковски“ - г-н Петко Георгиев, всеки един от 

преподавателите му и целият екип на училището. Всички 

те са пример за това как едно дете със затруднения се 

интегрира успешно и получава равен старт в 

образованието! Бих се радвала, техният неуморен труд да 

бъде удостоен поне с моралното признание от Ваша 

страна.  

 

 

 

 

 С уважение: Ина Русева, 

майка на Иван Ст. Русев.  


