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2. Международна правна рамка  
 

Целта на тази глава е да предостави базисна Европейска и интернационална рамка на 
правото на приобщаващо образование оглед  на Конвенцията за правата на хората с 
увреждания на ООН  (United Nations, 2006 [1]) и Общ Коментар 4 на Комитета за правата на 
хората с увреждания (United Nations 2016a 2]).  

Приобщаващото образование е дефинирано от Комитета по правата на детето на ООН 
като сбор от ценности, принципи и практики, които се стремят към смислено, ефективно и 
качествено образование не само за учениците със специални потребности, а за всички учащи. 
Тази дефиниция е подкрепена от цялата образователна система на ООН.  

 
1. Кратко въведение в йерархията от норми и задължения на 

държавите относно правото на образование 

Образованието е фундаментално човешко право, залегнало в много международни 
документи за правата на човека, които могат да бъдат разделени на две категории: от една 
страна, тези които имат правно обвързваща сила, понеже са приети и ратифицирани от 
страните членки. Генерално, това са конвенции и договори. Щом една държава ратифицира 
договор, тя трябва да го спазва. От друга  страна са документите, които макар че нямат правно 
обвързваща сила, имат голямо политическа и морално влияние, като насока към страните 
членки. Тук обикновено става въпрос за декларации, препоръки, доклади и общи коментари. 

Страните членки са длъжни да уважават, защитават и осъществяват правото на 
образование за всеки, като фундаментално право, принадлежащо към категорията на 
икономическите, социални и културни права. Те трябва да вземат нужните мерки за цялостната 
реализация на правото на образование до предела, който позволяват наличните им ресурси. 
Това разбиране се свързва с понятие прогресивното осъществяване на икономическите, 
социални и културни права, но не означава, че правителствата нямат задължения по 
отношение на тези права, докато не бъде достигнато определено ниво на икономическо 
развитие. Въпреки количеството ресурси, държавите са длъжни да докажат, че вземат нужните 
мерки да осъществят това право възможно най-бързо и ефективно, в рамките на наличните им 
ресурси (United Nations, 2008 [3]). 

Както уточни Комитетът по правата на хората с увреждания по повод правото на 
приобщаващо образование, „Отказът за вземане на нужните мерки представлява 
дискриминация, дългът да се предоставят нужните мерки е приложим и не е предмет на 
прогресивна реализация” (United Nations, 2016a [2]).  

 

2. Организация на обединените нации 

2.1. Ранни години 

Идеята за правото на приобщаващо образование се развива през годините в системата 
на Обединените нации. Организацията признава това право на всички хора още от своите 
ранните етапи, изразено в член 26 на Универсалната декларация на човешките права 



  IE+ Обучение: Глава I  
Образователна политика, базирана на права       
 
 
                           

IE+ Promoting positive attitudes and evidence-based policy for inclusive education 
Agreement Number: 2017-3338/001-001  

5 

(Universal Declaration of Human Rights (United Nations, 1948 [4]). Всеобщата декларация за 
правата на човека (ВДПЧ), макар че не е правно обвързваща, носи огромна политическа и 
нормативна тежест, бивайки вдъхновение за стотици от интернационалните, регионални и 
национални закони и правни инструменти. До 2018 г, правото на приобщаващо образование е 
гарантирано в поне 48 интернационални и регионални документа. 

С приемането на Конвенцията за борба с дискриминацията в областта на 
образованието (United Nations, 1960 [5]), правото на приобщаващо образование за пръв път е 
признато в договор, но не споменава хората с увреждания. Същото се наблюдва и в 
Международния пакт за икономически, социални и културни права (United Nations, 1976 [6]).  

2.2. Конвенция за правата на детето 

В по-скорошен план, член 28 от Конвенцията за правата на детето (United Nations, 1989 
[7]) е посветен на правото на образование. Въпреки че споделя ценностите на приобщаващото 
образование, Конвенцията не споменава образованието като приобщаващо в текста на Общ 
коментар 1 за целите на образованието (United Nations, 2001 [8]). Общ коментар 9 за децата 
с увреждания споменава приобщаващото образование, предоставяйки дефиниция за него:  
„сбор от вярвания, принципи и практики, които целят смислено, ефективно и качествено 
образование за всички ученици, което да взема предвид разнообразиетo от учебни условия и 
изисквания не само на децата с увреждания, но и на всички ученици“ (United Nations, 2006 [9]).  
Освен това, Общата дискусия за правата на децата с увреждания, проведена през 1997 
изяснява разликата между приобщаване и интеграция в училище: “Приобщаването на децата 
с увреждания е право, а не привилегия. Имаше важно разграничение между интеграцията и 
приобщаването. Политиките за интеграция имаха тенденцията да променят детето, за да пасне 
на училището. Приобщаването, от друга страна, се стреми да промени образователната среда, 
за да отговори на нуждите на детето с увреждания“ (United Nations, 1997 [10]). 

2.3. Декларация от Саламанка и Рамка за действие при образованието на деца 
със специални образователни потребности. 

Декларацията от Саламанка и придружаващата я Рамка за Действие (1994) се обръщат 
към всички правителства и ги приканват да „приемат в закон или като политика принципите на 
приобщаващото образование, записвайки всички деца в общообразователни училища, освен 
ако няма сериозни причини за противното“. Те също споменават приобщаващото образование, 
декларирайки че неговият фундаментален принцип е - „всички деца трябва да учат заедно, 
когато е възможно, независимо от каквито и да е трудности и различия, които може да имат“.  
Приобщаващите училища трябва да приемат и отговорят на разнообразните нужди на своите 
ученици, вземайки предвид различните стилове и скорости на учене и осигрявайки качествено 
образование на всички чрез адекватни учебни планове, адаптация в организацията и учебните 
стратегии, оползотворяване на ресурсите и партньорства с техните общности” (United Nations, 
1994a [11]).  

2.4. Общи коментари на Комитета на ООН  за икономически, социални и културни 
права по въпроса  

Комитетът за икономически, социални и културни права също се изказа за правото на 
приобщаващо образовани на хората с увреждания в Общ коментар 5: Хора с увреждания, 
уверявайки че „хората с увреждания могат най-добре да бъдат образовани в 
общообразователната система“ (United Nations, 1994b [12]). Същият комитет прие и Общ 
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коментар 13: правото на образование, в който отстоява че: “образователните институции и 
програми трябва да бъдат достъпни за всеки, без дискриминация” (United Nations, 1999 [13]).  

 

2.5. Финален доклад на Световния образователен форум 

Финалният доклад на Световния образователен форум представлява промяна в подхода 
към този въпрос, обяснявайки че „концепцията за приобщаващо образование се появи в 
отговор на растящия консенсус, че всички деца имат право на общо образование в своята 
общност независимо от своите произход, постижения или увреждания” (United Nations, 2000 
[14]).  

2.6. Kонвенция за правата на хората с увреждания 

Приета през 2006, Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ) (United 
Nations, 2006 [1]) е най-важният закон по въпроса, бивайки първият договор за правата на 
хората с увреждания в историята. В допълнение, той признава социалния модел на 
уврежданията като адекватната парадигма за тяхно анализиране, разбирайки ги като въпрос 
на човешки права. КПХУ в прав текст споменава приобщаващото образование като правилния 
начин да се постигне това право на образование, бивайки първият правно обвързващ 
инструмент, който съдържа концепцията за качествено приобщаващо образование. 

В Общ  комнентар 4 за правото на приобщаващо образование, Комитетът за правата на 
хората с увреждания хвърля светлина върху неговото значение, изяснвайки че включва 
изискване за засилване на капацитета на образователната система така, че тя да достигне 
всички учащи, независимо дали имат увреждания (United Nations, 2016a [2]). Декларира се 
също, че има много значими предизвикателства, възпрепятстващи реализацията на 
приобщаващото образование като дискриминация на базата на увреждане, липсата на 
политическа воля и неприлагане на социалния модел за разбиране на уврежданията. В 
резултат на това на милиони хора с увреждания продължават да бъдат отказвани правата за 
приобщаващо образование, бивайки изключени от общообразователните системи.  

Документът има голяма значимост за насърчаването на правото на приобщаващо 
образование, предоставяйки насоки на Страните членки за неговото изпълнение. Комитетът 
потвърждава, че трябва първо да се консултират и активно да се включват хората с увреждания 
във всички аспекти на планирането, приложението, мониторинга и оценяването на политиките 
за приобщаващо образование. Хората с увреждания и техните семейства трябва да бъдат 
признати като партньори, а не просто потребители на образованието. 

Подчертава се, че „правото на приобщаващо образование обхваща трансформация в 
културата, политиката и практиката на всички формални и неформални образователни среди, 
които да вземат под внимание различните изисквания и идентичности на всеки ученик, заедно 
с aнгажимента да премахнат бариерите, които пречат на това. Това включва засилване на 
капацитета на образователната система така, че тя да достигне до всички учащи. Фокусира се 
върху пълното и ефективно участие, достъпност, посещаемост и постижения на всички 
ученици, особено тези, които по различни причини са изключени или в риск да бъдат 
маргинализирни. Приобщаването включва достъп до и прогрес към висококачествено 
формално и неформално образование без дискриминация. То цели да помогне на общностите, 
системите и структурите да се противопоставят на дискриминацията, включително и на вредни 
стереотипи, да приема разнообразието, да окуражи участието и да надмогне бариерите пред 
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ученето и участието за всички като се фокусира върху благосъстоянието и успеха на учениците 
с увреждания. Изисква се значима трансформация на образователните системи в тяхното 
закодателство, политика и механизми за финансиране, администрация, дизайн, изпълнение и 
мониторинг на образованието.“ 

Преди всичко, приобщаващото образование трябва да бъде разбрано като 
фундаментално човешко право на всички учащи, и в случая – право на децата , право на 
родителя или настойника. Родителските отговорности в това отношение са вторични на 
правата на детето. Важен е принципът, да се оценя благополучието на всички ученици, да се 
уважава тяхнoтo достойнство и автономия и да се признават индивидуалните потребности и 
способности, за да бъдат ефективно включени в  обществото и да допринасят на него.  На 
последно място, то е резултат от процеса на продължаващ и проактивeн ангажимент, да бъдат 
премахнати бариерите ,възпрепятсващи правото на образование, заедно с промени в 
културата, политиките и практиките на общообразователните училища за приобщаване и 
включване на всички ученици. 

За да бъде постигнато, някои централни промени трябва да бъдат приети, като например 
холистичен подход на системно ниво, холистична образователна среда, холистичен 
персонален подход, подкрепа за учителите и ценене на разнообразието; учебна среда 
приветстваща ученето, ефективен преход през различните образователни етапи и към заетост, 
приемане на партньорствата и мониторинга. 

Общ коментар 6 за равноправието и недискриминацията също е релевантен на 
представената дискусия. Подчертава се, че „неуспехът на някои страни членки да предоставят 
на учениците със забележими и незабележими увреждания, и тези, които преживяват 
различни видове дискриминация, равен достъп до общообразователните училища с 
приобщаващо и качествено образование, е дискриминиращ” (United Nations, 2018 [15]).  

2.7. Цели за устойчиво развитие на Обединените нации 

Образованието е една от целите за устойчиво развитие на ООН (United Nations, 2015a 
[16]) за периода от 2015 година до 2030 година. В частност, цел номер 4: да осигурим 
приобщаващо и качествено образование и да промотираме възможности за учене за всеки 
през целия живот. Целите за устойчиво развитие са насочени към мобилизиране на усилията 
на държавите за справяне с неравенството. Образованието е ключово за насърчаването на тази 
промяна. Цел 4.5 гласи, че „до 2030 година трябва - да се елиминира  половото неравенство в 
образованието и да се подсигури равен достъп до всички нива на образование и 
професионално обучение за уязвимите групи, включително и на хората с увреждания, 
коренното население и деца в уязвими ситуации“. В тази посока е Декларацията за 
образованието 2030, приета през 2015 на Световния образователен форум в Инчеон, 
Република Корея, в която се очертава тази визия за образованието за следващите 15 години  
(United Nations, 2015b [17]). Заедно с Целите за устойчиво развитие, ЮНЕСКО издаде 
Ръководство за осигуряване на приобщаване и равнопоставеност в образованието, за да 
подкрепи страните членки във въвеждането на приобщаване и равноправие в образователната 
политика (United Nations, 2017 [18]).  

Осведомени за важността на измерването при прогреса на целите за устойчиво развитие 
чрез доказателства базирани на данни, ООН въвежда индикатори, които правят измерването 
на пътя на развитие възможно. За цел 4.5 има индекси на паритет/равнопоставеност 
(мъж/жена, градски/селски, горен/долен квинтил на доходи и други като статус на увреждане, 
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коренно население и такова, засегнато от конфликти) като всички образователни индикатори 
в този списък могат да бъдат разделени на подкатегории. Въпреки това, информацията, 
асоциирана с цел 4.5 все още е недостатъчна, както може да се види в графиката долу:  

 

 
Източник: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/sdg4-data-book-2018-en.pdf 

 

Въпореки, че Европа е един от регионите с най-висок процент на информация, налична 
за индикаторите по цел 4.5, по-малко от половината страни са публикували тази информация. 
Впечатление прави, че няма налична информация за хората с увреждания или друга от 
целевите групи с изключениe разпределението по пола1.  

 

2.8. Други свързани документи 

През 2013г Докладаът на главния комисар на ООН по човешките права бе посветен на 
правото на хората с увреждания на образование. В него се подчертава, че: 

• „приобщаващото образование е признато като най-адекватната модалност за Страните, 
за да гарантират универсалност и недискриминация в образованието и правото на 
образование“; 

• „клаузата за неотхвърляне“, според която никой ученик не може да бъде отхвърлен от 
oбщото образование на базата на увреждане, има незабавен ефект и е подкрепена от 
„нужните мерки“; 

• овластяването на децата с увреждания за ползване на човешките им права, става 
включително чрез приобщаващо образование;  

 
1 Според информация налична на: https://sdg-tracker.org/quality-education#targets, in 14/03/2019.  
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• “приобщаващото образование изисква цялата образователна система да бъде достъпна, 
а организационната култура на училищата да бъде трансформирана така че да включва 
всички ученици, включително тези с по-високи потребности от подкрепа […] Ресурсите, 
които понастоящем са посветени на специалното образование, трябва да станат 
достъпни в общообразователната система, понеже сегрегираните среди биват 
прогресивно заместени от приобщаващите” (United Nations, 2019 [19]).  

Други документи, отнасящи се към правото на образование в рамката на ООН са: 
Световна декларация относно образование за всички и Рамка за действие за посрещане на 
основните нужди на учащите (United Nations, 1990 [20]), Стандартни правила за изравняване 
на възможностите за хората с увреждания (United Nations, 1993 [21]), План за действие за 
десетилетието на Oбединените Нации за човешкото право на образование (United Nations, 
1995 [22]), Доклад на специалния докладчик на ООН по правото на образование на хората с 
увреждания (United Nations, 2007 [23]) и Доклад относно равенството и недискриминацията 
под член 5 от Конвенцията за правата на хората с увреждания (United Nations, 2016b [24]). 

В допълнение, моделът на Качество на живот, анализиран в Глава 3 е ключов индикатор 
за проследяване на резултатите на приобщаващото образование за всеки ученик, както и гид 
за утвърждаване на критерии за оценка на прогреса на ученика (Verdugo, 2009).  

Заедно, тези документи ни позволяват да разберем как правото на приобщаващо 
образование се е развило в системата на Обединените нации и важността му за 
приобщаването на хората с увреждания в обществото, не само като самостойно право, но и 
като начин за постигане на други права.  

 

3. Eвропейски Съюз (EC) 
 

3.1. Прваният ред на Европейския съюз: инструменти на закона на ЕС. 

ЕС е общесво, базирано на закона, създаден е от закона и преследва целите си 
посредством закона. Следователно, всяко действие на ЕС е базирано на договорите, одобрени 
от страните членки. Договорите поствят целите на ЕС, правила за институциите на ЕС, как се 
вземат решения и отношенията между ЕС и страните членки. 

Един от главните договори свързани с човешките права е Хартата на основните права на 
ЕС (European Union, 2000 [25]), която споменава, освен други въпроси, и хората с увреждания, 
недискриминацията, човешкото достойнство и образование. Хартата е адресирана към 
институциите, офисите и аганциите на ЕС с надлежно зачитане на принципа на субсидиарност. 
Този принцип цели да пази възможността на страните членки да вземат решения и да 
предприемат действия като оторизират действия от ЕС, когато целите на едно действие не 
могат да бъдат постигнати от неговите членки, но могат по-лесно да бъдат постигнати на ниво 
ЕС (European Union [26]).  

Този принцип е приложим и при правото на образование, защото страните от ЕС са 
отговорни за своите образователни и обучителни системи, но ЕС помага да се поставят общи 
цели и да се споделят добри практики по въпроса, играеки подкрепяща роля. Според чл. 165 
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от Договора за функциониране на европейския съюз (ДФЕС), европейското общество „трябва 
да допринася за развитието на качествено образование като окуражава сътрудничество между 
страните членки, чрез действия като промотиране на гражданската мобилност, изготвяне на 
съвместни учебни програми, изграждане на мрежи за обмена на информация и изучаване на 
езиците на Европейския Съюз.” (European Union, 2007 [27]). 

През 2017 година Съветът на Европейския Съюз прие Заключения за приобщаването и 
разнообразието за постигане на висококачествено образование за всички, където 
подчертава, че „осигуряването на висококачествено приобщаващо образование трябва да се 
приеме като перспектива за целия живот, покриваща всички аспекти на образованието. Тя 
трябва да бъде налична и достъпна за учащи от всички възрасти, включително тези изправени 
пред предизвикателства, като тези със специални нужди които имат увреждане, тези идващи 
от неравностойно социално потекло, мигранти или от слабо развити региони или такива, 
разрушени от войни, независимо от пола, расата, етническата принадлежност, 
вероизповеданието, уврежданията, възрастта или сексуалната ориентация” (European Union, 
2017b [28]). 

През същата година Комисията представя и нова стратегия за подкрепа на качественото, 
приобщаващо и ориентирано към бъдещето училище и висше образование. Инициативите 
очертават нуждата ЕС да подкрепя страните членки и образователните институции, за да 
поемат нужните стъпки към подобряване възможностите за всички млади хора в Европа, 
спомагайки за изграждането на честни и устойчиви общества. Комисията посочва сфери, в 
които има спешна нужда от действия и как подкрепата на ЕС може да помогне на тези държави 
да адресират настоящите си предизвикателства, особено в три приоритетни сфери: покачване 
качеството и приобщаването в училищата; подкрепяне на открояващите се учители; 
подобряване на управлението на образователните системи и на училищата. В допълнение, 
една от главните цели на обновения дневен ред на ЕС за образованието, е изграждането на по-
приобщаващи системи на обучение във висшето образование. 

Въпреки усилията да се даде тласък на приобщаващото образование, ЕС все още има 
предизвикателства пред себе си, както посочи  EASPD: “ЕС може да направи много повече за 
да реализира правото на приобщаващо образование и трябва да дава пример, както 
препоръча Комитета на ООН по правата на хората с увреждания, започвайки с европейските 
училища. Първата съпка е по-активно да се промотират обучения и програми, които биха 
помогнали на работещите там да осъществяват приобщаващо образование и да окуражат 
страните членки да се фокусират над преминаване от сегрегирана образователна система към 
общообразователни училища” (EASPD, 2015 [29]).  

Гореспоменатите документи не са единствените, отнасящи се за приобщаващото 
образование в рамката на ЕС. Други релевантни документи са: тематична публикация за 
Образованието на деца със специални потребности в Европа (Special Needs Education in 
Europe, European Union, 2003 [30]); Подкрепа на педагогическите специалисти за по-добри  
обучителни резултати (Supporting the Teaching Professions for Better Learning Outcomes, 
European Union, 2012 [31]); Парижката декларация за промотиране на гражданството и 
общите ценности на свобода, толерантност и недискриминация чрез образование (Paris 
Declaration on promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-
discrimination through education, European Union, 2015 [32]); обръщение от Комисията към 
Европейския Парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и комитета 
на регионите за Засилване на Еропейската Идентичност чрез образование и култура (European 
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Union, 2017d [33]); позиция от Съвета на Европа за Борбата с училищната сегрегация в Европа 
чрез приобщаващо образование (European Union, 2017 [34]); Препоръка на съвета по 
ключови компетенции за учене през целия живот (European Union, 2018a [35]) и Препоръка 
на съвета за промотиране на общи цели, приобщаващо образование и Европейското 
измерение на преподаването (European Union, 2018b [36]). 

 

3.2. Европейски съюз и Конвенцията за правата на хората с увреждания 

Конвенцията за правата на хората с увреждания е първият договор за човешките права, 
ратифициран от регионална организация - Европейския съюз. Той е ратифициран също от 
всички страни членки. Според член 216 (2) на ДФЕС, съглашения, подписани от ЕС, са 
обвързващи за неговите институции и страни членки [27]. За да изясни условията за прилагане 
на ЕС на Конвенцията, през 2010, ЕС издаде код на поведение между съвета, страните членки 
и комисията (European Union, 2010 [37]). Границите на компетенциите на ЕС се позовават на 
принципа на предоставяне, според който ЕС предприема действия само в границите на 
компетенциите си предоставени от страните членки в договорите където се изброяват целите 
им.  

ЕС разчита на Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020 като най-важен 
инструмент за подкрепа при прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания. 
В образованието, главната цел е да се промотира приобщаващото образование и ученето през 
целия живот за ученици и студенти с увреждания. Действията на ЕС подкрепят националните 
усилия да се осигури достъп на хората с увреждания до качествени общообразователни 
системи с ефективни мерки за индивидуална подкрепа. Последният доклад за въвеждането не 
Европейската стратегия за хората с увреждания е от 2017 година и като основен напредък по 
този въпрос се отчита началото на програмата Младежи в движение (Youth on the Move)2, 
целяща да подобри образованието и заетостта на всички, включително на хората с 
увреждания. Съвместният доклад на Съвета и Комисията по прилагане на Образование и 
Обучение 2020 (ET2020), Стратегическата рамка за продължаващо сътрудничество и финансова 
подкрепа с Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование 
(EASNIE) също имат за цел събиране на информация за участието на учащи със специални 
образователни потребности в образованието в ЕС, и др. (European Union, 2017a [38]). 

Всички страни членки участващи в ДФЕС са длъжни да изпращат редовни доклади на 
Комисията за това как мерките биват въвеждани. Комисията проверява всеки доклад и прави 
предложения, които смята за удачни, към страните членки. Комисията прави първите си 
предложения към ЕС през 2015 година.  

Според  Агенцията на ЕС за основните права (2017 [39]), има нужда от широкоспектърни 
законови и политически инициативи, които засягат отговорностите и дейностите на всички 
институции на ЕС, покривайки някои сфери при които ЕС има власт и други, за които отговарят 
страните членки. В заключение, отговорността за въвеждането зависи едновременно от ЕС и 
страните членки и изисква близко сътрудничество между тях.  

Относно образованието, Комисията изказва следното: “Комисията е притеснена, че в 
различните страни членки много момчета и момичета с увреждания нямат достъп до 
качествено приобщаващо образование съгласно Конвенцията. Комисията препоръчва ЕС да 

 
2 For further information: http://ec.europa.eu/youthonthemove/index_en.htm 
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оцени настоящата ситуация и да вземе мерки, за да улесни достъпа до качествено 
приобщаващо образование за всички учащи се с увреждания в съгласие с Конвенцията и да 
включи специфични индикатори, свързани с увреждания, в Стратегията Европа 2020,  
преследвайки образователните цели”. 

Анализирайки Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020, Комисията 
изрази своите притеснения, тъй като оценката на Стратегията, която е била насрочена за 2015, 
още не е била проведена и не е имало ясни стандарти и насоки за това как ще бъдат въведени 
препоръчаните мерки през втората половина на периода (2016 -2020) . 

По думите на докладчика на Европейския икономически и социален комитет, 
заключителните наблюдения са потвърдили отново, че политиките на ЕС се нуждаят от дълбока 
трансформация по начина, по който са правени до сега. Досега ЕС не е опитвал истинска 
адаптация на процеса на изготвяне на политики, както изисква КПХУ на ООН.” (European Union, 
2016a [40]). 

Европейският парламент приема резолюция за въвеждане на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания, със специално внимание на Заключителните наблюдения на 
Комитета на ООН по правата на хората с увреждания през юли 2016 (European Union, 2016b 
[41]). Резолюцията покрива важността на всеобхватнния подход към Конвенцията, както и 
предложения засягащи рамката на ЕС. 

 

4. България 
Република България ратифицира Конвенцията с решение на ВНС от 1991 г. и от месец 

юни 1991 г. тя е в сила за страната и е част от вътрешното право. Конвенция за правата на хората 
с увреждания е ратифицирана през 2012 г. 

Според българското законодателство всички деца имат еднакви права за достъп до 
образователната система, независимо от техните затруднения. 

През 2015 г. България приложи ново законодателство за приобщаващото образование. 
Това законодателство регламентира образованието за деца със специални образователни 
потребности както в училище, така и в класната стая. 

Приобщаващото образование е част от Закона за предучилищното и училищното 
образование. В допълнение към Закона, през ноември 2017 г е разработена Наредба за 
приобщаващото образование, според която в училищата и детските градини може и следва да 
се осъществява обща и допълнителна подкрепа за деца със специални образователни 
потребности, деца в риск и деца с хронични заболявания. Децата със СОП, които не могат да 
постигат държавните образователни стандарти, се обучават по индивидуални учебни 
програми, които са изработени спрямо техните индивидуални нужди. 

Тук можем да споменем и изискванията за достъпността на архитектурната среда в 
България, въведени е Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддръжка 
на сгради в съответствие с изисквания за достъпна среда за населението, включително за 
хората с увреждания. 
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5.  Заключение 
Конвенцията за правата на хората с увреждания е най-значимият документ във връзка с 

приобщаващото образование в международната рамка и последващите документи. Те винаги 
се обновяват в съгласие с нуждите на хората с увреждания. 

Приобщаващото образование е много повече от събиране на деца с и без увреждания в 
една и съща класна стая. То осигурява разнообразна образователна среда, в която 
потребностите на децата с увреждания са посрещани. То също гарантира качествено 
образование за всички деца. 

Ратификацията на Опционалния Протокол от всяка Страна членка позволява на 
гражданите да изпращат жалби за нарушение на правото на приобщаващо образование. Към 
днешна дата, обаче, Комисията по правата на хората с увреждания и Комитета по правата на 
детето не са анализирали съобщения по въпроса;  

Факта че ЕС не е ратифицирал Опционалния Протокол подкопава компетенциите на 
Комитета по правата на хората с уврежданията в неговата територия и притеснява ООН. 

6. Обобщение 
Tази глава описва международната правна рамка за правото на приобщаващо 

образование както в ООН, така и в ЕС. Прави се преглед как защитаването на това право се 
развива през годините и как идеята за приобщаващото образование, като най-добрият начин 
да се реализира правото на образование, се появява. Както гарантират международните 
документи, приобщаващото образование е много повече от събирането на деца със и без 
увреждания в една класна стая. То изисква разнообразна среда където потребностите на 
децата с увреждания са посрещнати. 
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