РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

ЗАПОВЕД

№ РД09-1935/31.07.2019 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 20, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от
Постановление № 90 от 29.05.2018 г. на Министерския съвет за българските неделни
училища в чужбина

ОПРЕДЕЛЯМ
Размера на средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни
училища в чужбина за учебната 2019/2020 година, както следва:
1. Норматив за постоянни разходи в размер на 7 000 лева.
2. Норматив на дете/ученик за провеждане на присъствена форма на обучение
и/или на електронно обучение – 180 лв.
3. Норматив за кандидат-студент за провеждане на обучение – 50 лв.
4. Добавка за дете/ученик за участие в допълнителна училищна дейност за
съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции – 40 лв.
5. Размерите на нормативите по т. 1-3 и на добавката по т. 4 се диференцират в
зависимост от ценовото равнище в различните страни с коефициент в зависимост от групата,
в която попада държавата:
5.1. Държави от I-ва група – Египет, Мароко, Северна Македония, Турция и
Украйна – коефициент 1,2;
5.2. Държави от II-ра група – Китай, Кувейт, Молдова, Обединени Арабски
Емирства, Полша, Румъния, Република Южна Африка, Руска Федерация, Унгария, –
коефициент 1,3;

5.3.

Държави от III-та група – Австрия, Белгия, Бразилия, Великобритания,

Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипър, Малта, Нидерландия,
Португалия, Финландия, Франция – коефициент 1,5;
5.4. Държави от IV-та група – Австралия, Израел, Нова Зеландия, Норвегия, САЩ,
Швейцария – коефициент 1,7.
6. Училищата получават допълнително средства, въз основа на коефициенти, както
следва:
6.1. за наем или за ползване на помещения на: задгранични представителства на
Република България, българските православни църковни общини и Славянобългарски
манастир „Св. вмчк Георги Зограф“ – Атон, Гърция, при провеждане на обучението - в
размер на 0,8 върху норматива по т. 1 за съответната държава;
6.2. за организирано обучение от училището в друго населено място/други населени
места, освен на основния му адрес – в размер 0,5 върху норматива по т. 1 за съответната
държава;
6.3. за наличие на организирани и/или успешно положени тестове, одитирани от
европейска езикова организация - партньор на Съвета на Европа - 0,1 върху размера на
норматива по т. 1 за съответната държава;
6.4. за организация – домакин на онлайн изпити по български език, организирани от
Департамента за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ –
0,05 върху размера на норматива по т. 1 за съответната държава;
6.5. за училище с повече от 100 деца/ученици - размерът на постоянните разходи,
увеличен с коефициент за брой ученици над 100 - в размер на 0,2 върху размера на норматива
по т. 1 за съответната държава;
6.6. за увеличен брой деца/ученици с повече от 10 в присъствена форма на обучение
и в електронна форма на обучение с присъствени часове спрямо предходната учебна
2018/2019 година, в която училището е финансирано по реда на ПМС № 90/2018 г. – в размер
на 0,1 върху нормативите по т. 2 за съответната държава, в която се намира училището,
умножен по броя на децата/учениците в училището в съответната форма на обучение;
6.7. за деца в подготвителна група – в размер на 0,1 върху норматива по т. 2 за
съответната държава, в която се намира училището, умножен по броя на децата в
подготвителна група;
6.8. за ученици в гимназиален етап – в размер на 0,2 върху норматива по т. 2 за
съответната държава, в която се намира училището, умножен по броя на учениците в
гимназиален етап;
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7. Предоставените средства, определени въз основа на нормативите, добавката и
допълнителните средства, за покриване на разходи, свързани с дейността на българското
неделно училище в чужбина, се използват без предварителното им разпределение по видове
разходи.
8. Окончателният размер на финансирането за учебната 2019/2020 година се
определя въз основа на декларираните данни от училищата към 15 октомври за:
наетите/ползваните помещения за провеждане на обучението, наличието на обучение в
друго населено място/други населени места, освен на основния адрес на училището,
движението и броя на децата/учениците в присъствена и електронна форма на обучение и
на кандидат-студентите, броя на децата/учениците, участващи в допълнителна училищна
дейност за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции, наличие на
организирани и успешно положени тестове, одитирани от европейска езикова организация
- партньор на Съвета на Европа и одобрени заявления на организациите за провеждане на
онлайн изпити по български език, организирани от Департамента за езиково обучение към
Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
9. Отчитането на средствата е по видове извършени разходи съгласно Правила,
утвърдени от министъра на образованието и науката.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Деница Сачева -заместник –
министър.
Копие от заповедта да се връчи на членовете на междуведомствената комисия по
въпросите на българските неделни училища в чужбина за сведение и изпълнение.

31.7.2019 г.

X
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Signed by: Krasimir Georgiev Valchev
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