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ДОКЛАД

от Красимир Вълчев – министър на образованието и науката

Относно:

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и

РО

допълнение на Постановление № 90 от 29 май 2018 г. на Министерския
съвет за българските неделни училища в чужбина
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

П

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 90 от 29 май 2018 г. на
Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина.
С ПМС № 90/2018 г. са регламентирани редът и условията за организирането и
провеждането на обучението и на допълнителните училищни дейности за съхраняване на
националното самосъзнание, култура и традиции в българските неделни училища в чужбина,
които функционират към:


организации на българи, живеещи извън Република България, регистрирани
съгласно

законодателството

на

съответната

държава

за

извършване

образователно-културна дейност;


задграничните представителства на Република България в чужбина;

на



български православни църковни общини;



Славянобългарския манастир "Св. Вмчк. Георги Зограф" – Атон, Гърция.

През учебната 2019/2020 година от бюджета на Министерството на образованието и
науката се подпомагат организационно, методически и финансово 224 български неделни
училища (БНУ) в чужбина по реда на ПМС № 90/2018 г. Средствата, предоставени на
горепосочените организации, са в размер на 10 823 697 лв. За учебната 2020/2021 година е
утвърден списък, включващ 237 БНУ в чужбина.
Предлаганите промени са обусловени както от необходимостта за гарантиране на
достъпа до качествено обучение на децата и учениците, които желаят да посещават българско
неделно училище в чужбина, така и за облекчаване на условията за продължаване на
образованието в български висши училища.
В предложения проект на Постановление се извършват следните основни изменения и
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допълнения на ПМС № 90/2018 г.:
1. В синхрон с провежданата политика за намаляване на ограниченията за
продължаване на образованието в български висши училища се предвижда да се намали
минималният брой кандидат-студенти в група за подготовка по български език и литература,
история и цивилизации и география и икономика – от 10 на 5. Да се допусне в групите да бъдат
включвани както ученици във втори гимназиален етап на средно образование в българско
неделно училище в чужбина, така и в друго училище на територията на съответната държава.
2. С цел осигуряване на по-ефективен достъп до обучение се предлагат нови
възможности като:

2.1. учениците от българско неделно училище, което не предлага електронно обучение
с частично присъствени часове, да се обучават електронно в друго българско неделно училище
и се регламентират условията за това;

2.2. учениците, включени в електронно обучение без присъствени часове, да получават
удостоверения за проведено обучение;
2.3. провеждане на обучение от разстояние в електронна среда при извънредни
обстоятелства от всички БНУ в чужбина;
2.4. увеличаване на обхвата на лицата, които биха могли да завършат обучение в БНУ в
чужбина за два класа в рамките на една учебна година.
3. Предлагат се разпоредби, целящи повишаване на контрола и прозрачността при
организиране на дейностите в неделните училища и при разходване на средствата,
предоставяни от българския държавен бюджет, сред които е ежегодният избор на родителски
съвет с конкретни задължения и правомощия.

4. Регламентират се условия, при които едно българско неделно училище може да
организира обучение на няколко адреса с цел осигуряване на достатъчен достъп до обучение,
без създаване на предпоставки за нелоялна конкуренция между организациите, към които
функционират училищата.
Очаквани резултати от прилагането на Постановлението, когато бъде прието:
Приемането и изпълнението на Постановлението се очаква да окаже положително
въздействие спрямо всички заинтересовани страни. То е отговор на новите реалности,
свързани с инициативата за привличане и връщане в родината на българи, живеещи извън
страната чрез осигуряването на възможности за подготовка на кандидат-студенти и за
обучение (в т.ч. и електронно) на ученици в българските неделни училища в чужбина.
Приемането на предложените нормативни промени ще окаже положителен ефект върху
кандидат-студентите, върху учениците и техните родители, върху преподавателите в
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българските неделни училища в чужбина.
Позитивно въздействие ще се наблюдава и в институционален план:
- по отношение на възможностите за повишаване на контрола и прозрачността при
организиране на дейностите в неделните училища и при разходване на средствата,
предоставяни от българския държавен бюджет;

- във връзка с допълнително осигуряване на възможности за обучение от страна на
българско неделно училище в чужбина след вписване и на друг адрес на училището, без това
да създава предпоставки за нелоялна конкуренция между организациите, към които
функционират училищата;

- относно създаването на условия за обучение от разстояние в електронна среда в
извънредни ситуации.

В стратегически план се очакват положителни въздействия, свързани със създаване на
условия за осъществяване на ефективни образователни дейности, съдействащи за укрепване
на българската духовност, съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура.
Очакваните ползи от приемането на акта пряко кореспондират с формулираните цели и
са в посока решаване на дефинираните проблеми. В най-общ план приемането и изпълнението
на Постановлението, ще има положително въздействие в социален и икономически аспект.
Настоящият проект на Постановление на Министерския съвет е съгласуван по реда на
чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, като получените бележки и предложения са включени в справка за
отразяването им.
Проектът на Постановление на Министерския съвет е публикуван на интернет
страницата на Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени

консултации за период от 30 дни, като е изготвена и приложена справка за отразяване на
получените предложения и становища.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет, поради
което се прилага одобрена финансова обосновка от министъра на финансите в съответствие с
чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Представеният проект на акт не въвежда норми от правото на Европейския съюз, поради
което не се налага изготвянето на справка за съответствието на акта с европейското право.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
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Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме предложения проект на Постановление.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

Министър на образованието и науката

