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СЪВЕТ НА ДЕЦАТА 

КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ  

ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

 

 
 

ДО МИНИСТЕРСТВО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

 

ОТНОСНО: Съвместната работа на институциите по обхващане и включване в образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, 

Ние членовете от Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на 

детето (ДАЗД) представяме на Вашето внимание, нашето становище относно съвместната работа 

на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст.  

На наше редовно заседание през месец септември 2019 г. заедно с експерти от Вашето 

министерство и експерти от ДАЗД се запознахме с работата по Постановление №100 на 

Министерския съвет. Прегледахме статистиката на Министерството на образованието и науката 

относно съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система 

на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В резултат на което като 

консултативен орган Съветът на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на 

детето, изразяваме следното становище: 

Развитието на децата и защитата на техните права е национален приоритет, изискващ 

концентрация на ресурси, както и постоянно политическа и обществена подкрепа. Съзнаваме 

колко важна е максималната координация в тази посока на различните екипи по обхвата на децата 

в образователната система. Подкрепяме усилията на професионалистите за:  

 осигуряването на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно 

образование на всички деца и насърчаване участието на децата при формиране и 

изпълнение на политики, свързани с техните права и отговорности; 

 обръщането на специално внимание на подкрепата на семейната среда на децата, като 

важно условие да се осигури присъствие и задържането им в образователната система; 
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 навременната и пълноценна подкрепа на личността на всяко дете според неговата 

конкретна житейска ситуация;   

 осигуряването на достъп до качествено основно и средно образование и професионална 

квалификация;    

 изграждането на ключовите компетентности, ориентирани към личностното и 

индивидуално развитие на детето през целия му живот. 

Съветът на деца към председателя на Държавната агенция за закрила на детето подкрепя 

идеята и реализирането на съвместната работа на институциите по обхващане и включване в 

образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна 

възраст. Отчетените резултати от работата, както и подпомагането на ранното обхващане и 

образователното приобщаване на децата от уязвими групи ясно подкрепя достъпа им до 

качествено образование и укрепва социалното им приемане.  

Във връзка с гореизложеното Съветът на деца към председателя на Държавната агенция за 

закрила на детето, потвърждава, че съвместната работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст е от особена значимост и е съобразена със стратегическите цели на Съвета на 

Европа за правата на детето и достъпа до образование на всяко дете и съответства със 

специфичните нужди и потребности на децата.   

С УВАЖЕНИЕ, 

  

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА  

НА ДЕЦАТА КЪМ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАЗД 


