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Становище 

на Национална мрежа за децата  

 

Относно: Писмо с изх. № КН-46-153-09-2 на Комисията по образованието и науката по повод 
Законопроекти за изменение и допълнение  на Закона за предучилищно и училищно образование: 
ЗИД на ЗПУО №46-154-01-24, внесен на 30.07.2021 г. от Корнелия Нинова и група народни 
представители; ЗИД на ЗПУО №46-102-01-3, внесен на 02.08.2021 г. от Министерския съвет; 
ЗИД на ЗПУО №46-154-01-27, внесен на 06.08.2021 г. от Десислава Атанасова и група народни 
представители 

 

Национална мрежа за децата е обединение на граждански организации и съмишленици, 

работещи с и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването 

на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. Ние вярваме, че 

всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, 

прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата и с 

активното участие на самите деца и младежи. Във всички наши действия ние се ръководим 

от Конвенцията на ООН за правата на детето като водещ документ, който определя 

философията, ценностите и начина на работа на Мрежата за децата. 
 

 

Относно ЗИД на ЗПУО №46-154-01-24, внесен на 30.07.2021 г. от Корнелия Нинова и група 
народни представители: 

Ние от НМД бихме искали да подчертаем, че учебниците са само едно възможно средство 
за постигане на държавните образователни стандарти. Считаме, че въвеждането на един 
учебник ще сведе целите на образованието само до механично възпроизвеждане на 
неговото съдържание, като по този начин българското образование още повече ще се 
отдалечи от необходимостта да развива у учениците различни видове компетентности и 
умения за живот. Подобен подход не може да отговори на нуждата от свобода и автономия 
на учителя, който е важен фактор за обучението и постиженията на децата и силно 
ограничава възможността да се отговори на все по-комплексните индивидуални нужди на 
всяко едно дете. Смятаме, че одобряването и издаването само на един учебник 
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демонстрира липса на доверие в учителя – че той е в състояние да работи творчески и 
интерактивно с децата, като се опира на многообразието от възможности във 
високотехнологичното ни съвремие. 

Считаме, че аргументите за необходимостта от въвеждане само на един учебник по 
предмет не са достатъчно издържани, защото не се въвеждат никакви нови критерии за 
одобрение на учебниците – т.е. биха позволила да се издава учебник със същите 
недостатъци като сега съществуващите на пазара.  

Ние, като неправителствени организации, убедени в принципите на прозрачност, отчетност 
и гражданско участие, считаме, че идеята за одобряване и издаване само на един учебник 
влиза в разрез с демократичните ценности и многообразието от методи, форми и средства 
на преподаване. Настояваме Комисията по образование и наука към 46-то НС да не приема 
това предложение. Също така възможността за създаване на позитивна конкуренция между 
автори и издателства за по-качествено, разнообразно и интерактивно съдържание би била 
напълно блокирана. Не на последно място, одобряването на един учебник би довело до 
сериозни предпоставки за корупционни практики и съмнения в обективността на избор кой 
да бъде този държавно-доминиран учебник. Подобни практики напомнят за догматично 
управление на образованието от близкото минало на България и по никакъв начин не 
отговарят на съвременните стандарти за многообразие на избора, подхода и адаптирането 
на методиките на учителите към индивидуалните нужди на децата. Още повече, че със 
сигурност биха влошили и затруднили научаването на децата, които се образоват в напълно 
различни контексти и образователни профили и фиксирането на една методика и един 
учебник няма да бъде подходящо за нито един от тези контексти.  

Нашата препоръка е към подобряване на процедурите за подбор и повишаване на 
качеството на сега издаваните учебници, както и към насочване на усилия към подобряване 
на методическата работа по направления на учителите – както на опитните, така и на в 
момент обучаващите се в педагогическите факултети, с цел разширяване на кръга от 
възможности и подходи в преподаването за постигане на образователните стандарти. 
Образованието не е сграда с един вход и превръщането му в такава чрез одобряването на 
един-единствен учебник със сигурност е път към влошаване на качеството му, без ясни 
доказателства за полза в обратна посока.  

Относно ЗИД на ЗПУО №46-102-01-3, внесен на 02.08.2021 г. от Министерския съвет: 

Национална мрежа за децата приветства отдавна необходимия процес на деполитизация 

на образователната система. Обвързването на училищното управление, както и 

управлението на други структури в образователната система като РУО с политически 

назначения се превърна в порочна практика през последните години, която доведе до 

изключително влошаване на качеството поради невъзможност до управленски постове и 

дори до учителски позиции да достигат качествени и подготвени кадри, поради липсата на 

открити и справедливи конкурси за заемане на длъжности при ясни правила и 

равнопоставеност и без външни влияния. Смятаме, че деполитизирането на системата на 

образованието ще доведе до подобряване на качеството на управление на системите до 



най-ниско ниво като позволи на доказани специалисти да развият своите визии за 

управляваните от тях структури и да изградят свои политики, екипи и партньорства, с ясна 

отчетност и включване на местните общности, родителите, учениците и всички 

заинтересовани страни. Само по този начин цялата образователна система може да бъде 

реформирана и да заеме полагащото ѝ се водещо място в развитието на децата и цялото 

общество.  

 

Относно ЗИД на ЗПУО №46-154-01-27, внесен на 06.08.2021 г. от Десислава Атанасова и група 

народни представители: 

Ние от Национална мрежа за децата смятаме, че предвид все още усложнената епидемиологична 

обстановка в страната и ниският ваксинационен статус на населението, е оправдано възможността 

за избор на ОЕРС от родители на деца, които са в по-висок здравословен риск или живеят с член от 

семейството, който е в такъв риск, да се удължи и през предстоящата 2021/2022 учебна година. 

Подкрепяме запазването на тази възможност. В същото време сме на мнение, че тя не бива 

предварително да бъде разширявана и през следващата 2022/2023 г., тъй като това би означавало, 

че държавата абдикира от всякакво задължение и опити да проведе необходимите кампании и да 

наложи мерки, които да доведат до справяне с пандемията от COVID-19 на по-ранен етап и 

предпоставя, че страната ще е в сходна ситуация поне за още една календарна година. Подобно 

положение не бива да бъде допускано, защото то застрашава правата на децата в цялост, както от 

страна на държавата, така и по отношение на родители, които поради свои лични причини биха 

ограничили достъпа на децата си до образование, без това да бъде формално уредено чрез вече 

разписаните разпоредби на ЗПУО (чрез самостоятелна форма на обучение например). Затова 

предлагаме решение дали възможността за ОЕСР да се удължи и през учебната 2022/2023 г. да се 

вземе с оглед на епидемиологичната ситуация в този предстоящ момент, след края на учебната 

2021/2022 г. и само ако има такава категорична необходимост поради настъпили сериозни 

промени в разпространението на вируса и при препоръка на здравните власти за това.  

 

Национална мрежа за децата остава последователен и отворен към взаимодействие 

партньор на институциите за изгрждане на по-добри политики за деца.  
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