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НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
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Относно:

проект на Постановление на Министерския съвет за българските
неделни училища в чужбина

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация и чл. 297, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО) предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина.
В чл. 2, ал. 5 от ЗПУО е регламентирано, че системата на предучилищното и
училищното образование включва и обучението, осъществявано от организациите на
българите, живеещи извън Република България, регистрирани съгласно законодателството
на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност, както и от
други организации и институции, посочени в глава шестнадесета.
Съгласно чл. 297, ал. 1 от ЗПУО от държавния бюджет се осигуряват средства за
подпомагане на обучението по учебните предмети български език и литература, история и
цивилизация, география и икономика в частта им, отнасяща се до историята и географията
на България, организирано в чужбина от:



организации на българи, живеещи извън Република България, регистрирани
съгласно законодателството на съответната държава за извършване на
образователно-културна дейност;



дипломатическите представителства на Република България в чужбина;



български православни църковни общини;



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

Към настоящия момент условията и редът за горепосоченото обучение, както и за
организирането и провеждането му, са уредени с Постановление № 334 на Министерския
съвет от 08.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина.
При прилагането на действащото Постановление за българските неделни училища в
чужбина е констатирана необходимост от промяна на принципите на финансиране и на
организацията на дейностите.
С проекта на новия нормативен акт се:


дефинира понятието българско неделно училище в чужбина;



предвижда възможност за организиране на електронно обучение с частично
присъствени часове и електронно обучение без присъствени часове и се
определят редът и условията за това;



въвеждат нормативи на дете/ученик за провеждане на присъствена форма или
електронно обучение, норматив за кандидат-студент за прием в български
висши училища, добавка за дете/ученик за участие в допълнителна училищна
дейност за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции;



прецизира процедурата по вписване и отписване от Списъка на българските
неделни училища в чужбина;



разширява обхватът на съвместните дейности на МОН с дипломатическите
представителства на Република България в чужбина, касаещи осъществяване на
мониторинг; определяне на градове и райони, в които мрежата от български
неделни училища е достатъчна за обхвата на децата и учениците; както и
командироване на учители по български език и литература за подпомагане на
обучението, организирано от самите дипломатически представителства;



предвижда отчитане на предоставените на организациите средства чрез
електронна система.

Проектът на Постановление на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл. 32
ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Получените становища са отразени в приложената справка.

Проектът на акт няма да доведе до пряко и/или косвено 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.
По проекта на акт е изготвена предварителна оценка на въздействието. Проектът е
публикуван на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и на
Портала за обществени консултации за период от 30 дни, като целесъобразните
предложения са отразени.
Предложеният проект на акт на Министерския съвет не е свързан с прилагането на
европейското законодателство, поради което не се налага изготвяне на справка за
съответствие с европейското право.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, и чл. 297, ал. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование, предлагам на Вашето внимание проект на
Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина.
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