
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми колеги -

учители, директори, служители в училищните 

администрации, социални партньори,

След броени дни започва новата учебна година. За втори 
път 15 септември ще бъде различен - с трудни въпроси и трудни 
отговори, с допълнителни усилия за осигуряване на необходимите 
условия за пълноценен образователен процес. Предстои ни поредна 
трудна учебна година. Настоящата 2021-ва е белязана с 
негативните последици от епидемиологичната криза - за хората в 
страната ни и по света. В изпитанието, през което преминаваме, 
точно вие, учителите, се оказахте отговорни, активни и 
всеотдайни - с предприемането на адекватни и бързи мерки. Така 
е, защото чувството за дълг е ваша неизменна характеристика! 
Неведнъж в годините вие сте доказали своята висока отговорност 
към децата на България и към своите елседневни ангалсименти.
Чрез отдаденост и неимоверни усилия вие доказвате смисъла от 

съществуването на образованието!

Институциите, отговорни за образованието са в дълг към 
вас! С началото на новата учебна година трябва да се даде 
обективен анализ на случилото се, за да има равен достъп на всяко 
българско дете до качествено образование и обезпечаване на 
учителите с всичко необходимо за пълноценна работа. 
Образованието в електронна среда доказа за пореден път 
категоричната необходимост от прякото общуване между учител 
и ученик, доказа незаменимата роля на училището и детската 
градина за изграждане на социални навици и умения у  децата за 
справяне с предизвикателствата на живота. Дигитализацията 
може и трябва да бъде в помощ на човека, но не и господар на 
начина му на живот!



Скъпи деца и ученици! Бъдете здрави и упорити! Нека 
всеки от вас работи всеотдайно и заедно със своите учители да 
постигате отлични резултати в учебната подготовка! Помнете, 
че пътят към знанието не е лек, но само чрез него се постига 
просперитет и свобода!

Уважаеми родители! За вас изминалата учебна година и 
електронното обучение се превърна в изпитание. Заедно с вас се 
убедихме, че там, където родители, ученици и учители създават 
възможността да работят съвместно, процесът на обучение има 
успех. Това доказа за пореден път, че родителите са незаменима 
част от процеса на образование и важен фактор във 
възпитанието и правилното развитие на детето. Бъдете близо до 
децата си и техните учители.

Новата учебна година ще започне и за над 300 български 
неделни училища в чужбина. Там, зад граница, нашите 
сънародници работят активно, за да просвещават на българско 
четмо и писмо деца, родени от българи, но в чужда държава. 
Благодарим ви, че съхранявате българщината отвъд пределите на 
Родината!

Със сърдечни пожелания за здрава и успешна нова учебна 
2021г./2022г. за цялата образователна система в Република 
България!

Ирена Анастасова -

Председател 

на Комисията по обб

в 46-то Народно събрание 

на Република България


