ДО:
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА

СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО: ПИСМО № 9105-390 /17.11.2017 НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,

Национален младежки форум (НМФ) е най-голяма платформа на младежки организации
в България, обединяваща 48 младежки организации с основна цел насърчаване на
младежкото включване в процесите на взимане на решения на местно, национално и
европейско ниво. Национален младежки форум е пълноправен член на Европейски
младежки форум и като такъв следва да бъде разпознат като Националния младежки
съвет на Република България.
Повод за настоящото писмо към Вас е писмо с № 9105-390 /17.11.2017 на заместникминистър Таня Михайлова до началниците на Регионалните управления по образование
във връзка с посещения на представители на неправителствени организации в училищата.
Считаме, че това писмо на първо място ограничава и затруднява достъпа на
гражданските организации, но също така подкопава авторитета и професионализма на
неправителствените организации в България. Неправителствените организации и в
частност младежките организации са припознати като партньори в образователния процес
от Съвета на Европа, Европейския съюз, но също така и съгласно разпоредбите на Закона
за предучилищно и училищно образование. Също така, неправителствените организации в
България са доказали своята работа през последните над 20 години и вярваме, че са
равностоен и пълноценен партньор в обучението на деца и младежи. Липсата на контекст
и недостатъчни детайли в горепосоченото писмо предполагат провокативен и
интерпретативен характер и бихме желали ситуацията да бъде изяснена в контекста на
нуждата от цялостния подход в образование и връзката между формалното и
неформално образование.

Притеснителен е и факта, че съгласно това писмо се отнема автономността училища в
образователния процес и се централизира образователната система като бъдат иззети
функциите и правомощията на директора на самото училище, което пряко противоречи на
разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование.
Настояваме да бъде проведена среща с всички заинтересовани страни, която да изясни
ситуацията и да послужи като възможност неправителствения и правителствен сектор да
започнат съвместна работа с цел определянето на критерии и стандарти при работа и
обучение на деца и младежи.
Национален младежки форум като платформа на 48 младежки организации заедно със
своите партньорски организации, призовава Министерство на образованието и науката
горепосоченото писмо да получи опровержение и да бъде отменено, тъй като е в разрез
с разпоредбите на ЗПУО и да бъдат информирани всички страни в процеса - РУО,
училища, директори, родители, представители на неправителствения сектор и
обществото като цяло.

Лице за контакт:
Илина Мутафчиева
+359888942994
president@nmf.bg

