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Проект 

ПОЗИЦИЯ 

 

относно проектозакона за предучилищното и училищното образование  

 

Предложения:  

1. В чл.2, ал.3, цитирана по-долу, да се включи текстът в болд шрифт:  

 

Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са 

детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие,  

българските образователни звена в чужбина и специализираните обслужващи звена. 

  

2. В раздел II „Видове институции” да се включи НОВ ЧЛЕН: Българските 

образователни звена в чужбина организират 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 предучилищна възраст, живеещи извън Република 

България. 

 

3. НОВА ГЛАВА  

 

БЪЛГАРСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА В ЧУЖБИНА  

 

      чл. 1 Обучението в Българските образователни звена в чужбина се 

осъществява от организации на българи, живеещи извън Република България, 

регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за 

извършване на образователно-културна дейност или организирани към 

дипломатическите мисии на Република България. 

 

  Чл. 2 (1) Българските образователни звена в чужбина осигуряват завършване на 

обучение по български език и литература, по история и по география на България 

за определен клас и провеждат обучението си  по одобрени от министъра на 

образованието и науката адаптирани учебни програми, учебници и учебни 

помагала. 

(2) Българските образователни звена в чужбина могат да провеждат и 

извънкласни дейности, свързани със съхраняване на националното самосъзнание, 

бит и култура. 

(3) На учениците, завършили обучение по български език и литература, по 

история и по география на България в Българските образователни звена в 

чужбина, се издава удостоверение за проведено обучение. 
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     Чл. 4. (1) Дейността на Българските образователни звена в чужбина, се 

подпомага със средства от бюджета на Министерството на образованието и 

науката. 

  

     чл. 5. Условията и реда за финансиране и организацията на работа в 

Българските образователни звена в чужбина се определят в акт на Министерския 

съвет на Република България по предложение на министъра на образованието и 

науката. 

  

 

Обосновка:  

 Проектозаконът (чл.163, ал.2) „признава компетентностите, придобити след 

успешно завършено обучение по учебните предмети „Български език и литература”, 

„История и цивилизации” и „География и икономика” в частта им, отнасяща се до 

историята и географията на България, осъществени от финансирани при условията и по 

реда на този закон организации на българи, живеещи извън Република България. Според 

проектозакона, дейността на образователните институции, които го реализират, се 

подпомага, както и досега, от държавния бюджет (чл. 295). Логично е тези институции 

да бъдат признати в проектозакона и по този начин да се включат в българската 

образователна система. Това ще даде възможност за методическото регулиране 

(стандарти, програми, планове) и контрол на обучението по тези предмети, както и за 

повишаване на качеството на тази дейност. 

 Според Националната стратегия за българските граждани и историческите 

български общности по света (Решение на МС от 23.07.2014 г.) V. 2.2.„Образователна 

политика”, 

 Държавната политика по отношение на българските училища в чужбина, 

осъществявана от МОН, отчита съхраняването на българския език като най-

важният елемент за запазване на национална идентичност на българските 

граждани и на историческите български общности в чужбина. Това (с) особено 

се отнася до най-младото поколение българи и децата от смесените бракове. 

 

 Значението на съхраняването и разпространението на българския език и 

знанията за България за националната сигурност на страната налага институциите, 

които я осъществяват, да бъдат съставна част от нейната образователна система.  

 

 

 

София, 22.01.2015    Председател:     

 

Д-р Боян Кулов 

 

 

 

 

 

 

 

 


