
 

 

 

СТАНОВИЩЕ 
 
 

Относно: ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Водени от своята мисия за намаляване на бедността и преодоляване на пропуските в образователните 

постижения на деца и младежи от икономически уязвими общности, с фокус върху ромските общности в страната, 

фондация „Тръст за социална алтернатива“ счита за крайно неприемливи предложените промени в Закона за 

предучилищното и училищно образование в Народното събрание на Република България, внесени на 11 ноември 

2022 г. от Костадин Костадинов и група народни представители. Неаргументираните, прибързани и пеналистки 

предложения целенасочено се стремят да засегнат децата от различни езикови и етнически малцинства. Внесените 

текстове крият непредвидени рискове по отношение на достъпа до начално и основно образование на децата от 

бедни семейства, тъй като беше широко оповестено, че предложенията засягат именно тях.  

Важно е да се уточни, че в последователни години резултатите от международното изследване PISA сочат, 

че функционалната неграмотност сред учениците в България е изключително висока и засяга почти половината от 

българските ученици, независимо от техния произход. Премахването на атестацията на учителите и въвеждането 

на повтарянето на клас в начален курс прехвърля отговорността за образователните резултати върху учениците и 

техните родители.  

Висококачествени научни изследвания доказват, че повтарянето на клас при нисък успех в начален курс 

има доказано негативен ефект върху мотивацията, академичното и социално-емоционалното развитие на децата, 

като същевременно води до задълбочаване на социалните неравенства. В страна, в която над една трета от децата 

живеят в бедност и риск от бедност1, качественото образование има критично важна роля за създаването на равни 

възможности за развитие и успех на всяко дете. В тази връзка, фокус на политиките и мерките в сферата на 

образованието следва да бъде спешното повишаване на качеството на образователната услуга, а не прилагане 

на наказателни мерки към децата, които срещат трудности в първите години на своя път в училище.  

Призоваваме да се търсят и адресират причините за все по-разширяващата се пропаст в образователните 

резултати, постигани от учениците в държавните и общински училища в страната, която ясно доказва, че системата 

на училищно образование се проваля в изравняването на ефекта на различните социално-икономически 

възможности между учениците и семействата. 

Считаме, че отправната точка за всяка промяна на политики, наредби и закони, всяка инвестиция в квалификация 

и преквалификация на учителите трябва да са образователните нужди на учениците.  

Към този момент практически липсва равен достъп до: 

• възможности на всички ученици за навременно включване в образователната система;  



• възможности за придобиване на знания и умения в съответствие с националните образователни норми и 

възрастта; 

• възможности за редовно посещаване на образователни институции и пълноценно участие в учебни 

занятия; 

• гаранции за учене в сигурна и приветлива учебна среда, приемаща и утвърждаващата идентичността на 

всяко дете и посрещаща нуждите му за свободно ползване на образователни справедливо разпределени 

ресурси и възможности за учене и развитие. 

  

Така би следвало да изглежда рамката за реален достъп до образование в XXI век. При отсъствието на базисни 

условия за достъп, прехвърлянето на отговорността върху децата и техните родители няма да подобри 

образователните постижения на учениците, срещащи предизвикателства в усвояването на знания и умения. 

Напротив, предложените промени ще ги стигматизират още повече и ще допринесат за драстично увеличаване 

на дела на отпадащите в начален образователен етап. 

Подчертаваме, че мерки, насочени към затвърждаване на неравенствата като предлаганите, ще имат особено 

неблагоприятно въздействие върху деца от непривилегировани общности, вкл. ромската общност, които нерядко 

са обект на дискриминационни нагласи, ограничаващи схващания и неприобщаващи практики в образователната 

система.  

През последното десетилетие стремежите на ромската общност за това, децата да завършват средно и висше 

образование, са се повишили значително, като делът на ромите, посещаващи училище, се е увеличил във всички 

възрастови групи в сравнение с 2011 г., а на ромите с висше образование се е увеличил шесткратно (по данни на 

Глобал метрикс, 2019 г.)2. Затова апелираме за отговорни и базирани на доказателства политики и мерки в 

подкрепа на тези положителни тенденции, които да гарантират, че всяко дете и ученик има шанс да получи 

висококачествено и подкрепящо образование в училище, което отговаря на неговите индивидуални нужди, 

интереси и мечти. 
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1 https://nmd.bg/belezhnik-2021-detska-bednost-i-sotsialno-izklyutchvane/ 
2 https://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Key%20Findings_BG.pdf 


