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Допълнения към писмото от 14.02.2011 г. 

до Министерство  на образованието, младежта и науката 

от Асоциацията на българските училища в чужбина 

       

 

1. В някои български училища в чужбина след приключването на всяка учебна 

година 1/3 от учениците се завръщат да живеят в България. В началото на всяка 

следваща година се записват нови ученици, но след известен период на обучение 

те също продължават образованието си в България. Поради тази причина броят 

на учениците в тези български училища зад граница е много променлив и те се 

обучават по кратки програми. Министерство на образованието, младежта и 

науката (МОМН) да гарантира признаването на удостоверенията на учениците, 

обучавани и по кратките учебни програми. 

 

2. Препоръчително е българските училища зад граница да получават сумите за 

закупуването на учебниците минимум един месец преди откриването на 

учебната година. МОМН да има предвид факта, че в редица европейски държави 

летните ваканции са с продължителност от 6 седмици. В някои български 

училища в чужбина учебната година се открива към 15-20 август. 

 

3. Учителите изпитват затруднения при планирането, организирането и отчитането  

на извънкласни дейности в училищата, в които се обучават 30-35 ученици от 

различни възрастови групи. В тези училища не би могло да се гарантира 

провеждането на извънкласните дейности,  заложени в проекта, тъй като 

учениците са в малък и нееднороден състав. Необходима предпоставка за 

провеждането на извънкласни дейности е наличието на помещения. Тяхното 

осигуряване, за малък брой ученици, е свързано с редица трудности. 

Националната програма да бъде адаптирана за училищата с по-малко ученици и 

бъде гъвкава относно заложените дейности. 

  

4. Училищата към съответните посолства на Република България са зависими от 

посланиците и счетоводителите в тези български държавни институции.  В този 

случай одобряването и отпускането на сумите, както и отчитането на разходите, 

преминава през няколко лица и институции, вследствие на което процедурите се 

забавят. Това е една от причините, отпуснатите по Националната програма суми, 

да не бъдат изцяло усвоявани от бенефициентите. Да помислим заедно как 

бихме могли да преодолеем тази трудност. 

 

5. В дадени училища средствата за ремонт на учебни помещения и режийни са 

основен разход в определени години. Националната програма да предвижда 

суми за подобни разходи. 



 

6. Подготовката на проектите е продължителен и многоаспектен процес. С всяко 

следващо издание изискванията за проектите се усложняват и увеличават. В най-

честия случай именно учителите са тези, които се нагърбват с трудната задача да 

подготвят проектите. Това те вършат паралелно с провеждането на учебната и 

извънучебната дейност в училището, а в много случаи и с пряката им 

професионална дейност, която е различна от учебната. Трудът, положен за 

подготовката на даден проект, възлиза на десетки часове работно време. МОМН 

да регламентира възнаграждението на лицата, изготвящи проектите, което да 

бъде еквивалентно на труда им и в зависимост от броя на учениците в училище. 

 

7. В повечето български училища в  чужбина проектите се изготвят, както и 

контролират, основно от едно лице, което: 

 

• замисля и планува дейностите по проекта; 

• носи отговорност за организирането, провеждането и отчитането на 

училищните, извънучилищните и извънкласните дейности, заложени в 

проекта; 

• носи отговорност за сумите, залагани в бюджета на проекта;  

• осигурява закупуването и транспортирането на учебниците, учебните 

помагала; 

• урежда закупуването и транспортирането на битови носии и 

фолклорни реквизити; 

• подготвя междинния и крайния отчет 

• и много други. 

 

За лицето, което е натоварено с извършването на горепосочените дейности и 

контролирането на дейностите от момента на одобряване на проекта от МОМН 

до изпращането на крайния отчет в МОМН, да бъде предвидено възнаграждение 

за административни часове. 

 

8. В случай че училището желае да наеме външно лице, което да разработи 

проекта, Националната програма да предвижда релевантно заплащане на труда 

му. 

 

9. В изискванията за Националната програма да бъдат строго дефинирани правата 

и задълженията на координатора на проекта. 

 

10. В изискванията за Националната програма да бъдат ясно подчертани правата и 

задълженията на всяко едно лице, включено  в екипа на проекта. 

 

 

Изготвил: 
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Член на Управителния съвет на  
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