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• Политика за българските училища в чужбина 
съхраняване на българския език, култура и 
самобитност на българските общности в 
чужбина.

• Нормативни възможности за функциониране на 
български държавни училища в чужбина, за 
обучение по български език и литература, 
история и география на България към 
българските дипломатически представителства,  
към организации на българи и български 
църковни общини.
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• Конституция на Република България  

• Закон за българите, живеещи извън Република България

• Правилник за прилагане на Закона за народната просвета

• ПМС № 334 от 8 декември 2011 г. за българските неделни 
училища в чужбина

• Национална програма “Роден език и култура зад граница”

• Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на 
народната просвета

• Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи  
на училищно обучение или степени на образование и 
професионална квалификация по документи, издадени от 
училища на чужда държава
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ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 
ПОЛИТИКА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗАД 

ГРАНИЦА – (1)

• Засилено участие в подпомагането на  
българските  общности зад граница 

• Координация на дейността с институции – МВнР, 
Държавна агенция за българите в чужбина

• Форми и случаи на подпомагане:
- наличие на компактни български общности
- обучение по основни предмети – български език 
и литература, история и география на България
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ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 
ПОЛИТИКА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗАД 

ГРАНИЦА – (2)

• Начини на подпомагане:
- учители – командироване, наемане на местни лица;
- материална база – възможности за използване на 
помещения за осигуряване на обучението;

- разработване на учебни планове, адаптирани учебни 
програми и учебници.

• Финансово подпомагане на образователни проекти 
за организациите на българите в чужбина

• Създаване на регистър на българските училища зад 
граница
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
„РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА” 

• Одобрена с Решение на Министерския съвет като част от 
националните програми за развитие на средното образование

• Израз на ангажираността на Министерството на 
образованието, младежта и науката с проблемите на 
българските неделни училища в чужбина

• Цели:
-  да се създават по-добри условия за осъществяване на 
образователно-възпитателни дейности;

-  да се гарантира конституционното право за изучаване на 
български език; 

-  да се постигне по-голяма адаптивност и пропускливост на 
образователната система при завръщане на българските деца 
от чужбина;

Wednesday, November 7, 12



НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
„РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА” /2009-2012/

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Общ бюджет          
(лв.) 5 000 000 2 400 000 4 150 000 1 100 000

Брой 
финансирани 
проекти 

53 108 138 60

Брой 
държави, 
от които са 
постъпили 
проекти 

20 28 34 19

Брой 
постъпили 
проекти 

Африка - 1
Северна
Америка - 10
Европа - 42

Австралия - 1
Азия - 2
Африка - 2
Северна
Америка - 22
Европа - 84 

Австралия - 1
Азия - 3
Африка - 2
Северна
Америка - 26
Южна
Америка - 3
Европа - 110 

Азия - 2
Северна
Америка - 8
Южна
Америка - 3
Европа - 68 
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ПМС № 334/08.12.2011 Г. ЗА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ 
УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

• В българските неделни училища в чужбина се извършва 
обучение по български език и литература, по история и по 
география на България за учениците от I до XII клас и по 
български език за децата от предучилищната възраст

• Вписването в Списъка на българските неделни училища в 
чужбина се отнася до институционализирането им:

    - придобиване на статут;
    - утвърждаване финансов стандарт за осигуряването на 
      образователната дейност, а не за кандидатстване на 
      конкурсно-проектен принцип;
    - получаване на средства за покриване на стандартизирани 
      разходи на училищата, а не за отделни дейности.
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В СПИСЪКА НА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА  
УЧАСТВАТ

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

• Дипломатическите представителства на Република 
България 

• Българските православни църковни общини, към 
които има организирано обучение по български 
език и литература, по история и по география на 
България
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ПМС № 334/08.12.2011 Г. ЗА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ 
УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

Общ бюджет 
за учебната 2012/2013 година

4 027 339 лв.

Брой училища, вписани в Списъка на 
българските неделни училища в 
чужбина 

104

Брой държави, 
от които са вписаните в Списъка на 
българските неделни училища в 
чужбина 

24

Брой държави, от които са постъпили 
предложения за вписване

Азия - 2
Австралия и Океания – 2
Северна Америка - 26
Африка - 2
Европа - 77
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Командироване на български преподаватели 
в средните и висшите училища на 
българските общности зад граница

• За 2012-2013 г. – 3 преподаватели в българската секция към 
Европейското училище – Брюксел IV

• Съгласно чл. 8 на ПМС № 103/1993 МОМН ежегодно изпраща 
преподаватели по български език и литература, история, 
народна музика и народни танци в българските училища в 
Молдова, Украйна, Румъния, Сърбия и Казахстан

• За 2012-2013 учебна година в българските училища в 
чужбина са командировани общо 24 преподаватели 
(Молдова – 13; Украйна – 7, Казахстан – 2, Румъния – 1, 
Сърбия – 1)
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Осигуряване на учебна и учебно-помощна 
литература за училищата на българските 

общности зад граница
• Съгласно чл. 7 и чл. 2 на ПМС № 103/1993 МОМН 
ежегодно предоставя учебна и учебно-помощна 
литература за българските училища зад граница

• За 2011-2012 г. е предоставена учебна и учебно-
помощна литература, както следва: Сърбия – 882 
бр.; Албания, Македония и Косово – 333 бр.; 
Румъния – 81;  Молдова – 1570 бр.; Австрия – 200 
бр.

• За 2012 г. общият размер на средствата за 
закупуване на учебна и учебно -помощна 
литература е 10 784, 62 лв.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Петя Евтимова
заместник-министър
на образованието, младежта
и науката
p.evtimova@mon.bg
http://mon.bg
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