
Меморандум 

 

 за разговора на 18.12. 2007 между  

заместник-министър Кирил Атанасов, Министерство на Образованието и Науката 

и  

д-р Боян Кулов, председател на Управителния съвет на Асоциацията на 

българските училища в чужбина (АБУЧ)  

Боянка Иванова, член на Управителния съвет на Асоциацията на българските 

училища в чужбина (АБУЧ)  

Райна Манджукова, член на Управителния съвет на Асоциацията на българските 

училища в чужбина (АБУЧ)  

 

 

1. Запознаване с характера и дейността на АБУЧ. Получена е принципна 

подкрепа от Президента, Народното събрание и Министерския съвет. 

Предложенията на АБУЧ са предложени на вниманието на г-жа Милка 

Коджабашиева, директор на дирекция „Координация и контрол на средното 

образование”. Обсъждане на тенденциите в образованието в чужбина: 

намаляване на броя на учениците в някои видове училища и географски 

райони за сметка на други. Необходимостта от обратната социализация на 

„завръщащите се” в България ученици. 

 

2. Засилването на държавно-общественото начало в управлението на 

образованието в чужбина. Осигураване на редовни срещи за обмен на 

информация между МОН и АБУЧ, особено по Европейските програми. 

Взаимно присъствие на уеб сайтовете на министерството и асоциацията.  

 

3. Обсъждане на участие на АБУЧ в Консултативната комисия на МОН по 

проблемите на образованието в чужбина.  

 

4. Създаване на държавно-обществена комисия по проблемите на 

образованието в чужбина, която да съгласува интересите на училищата 

извън България с тези на българската държава; тяхното приобщаване към 

българската образователна система и другите държавни институции, като 

Държавната агенция за българите в чужбина, Министерството на Външните 

Работи и др. 

 

5. Обсъждане възможностите за използване на огромния опит, интелектуалния 

и информационен ресурс на българските учители в чужбина за съвместна 

работа с МОН по Европейските програми и особено пряко участие на 

АБУЧ в изработване на Стратегия или Национална концепция по 

проблемите на образованието в чужбина. 

 

 

6. Съвместна работа на АБУЧ и МОН за: 



a. нормативното уреждане на статут на българските училища и 

образователни центрове зад граница от всякакъв вид – частни, 

държавни, смесени - който да ги включи в системата на народната 

просвета и даде на българската държава в лицето на съответните 

министерства юридическа възможност ресурсно да осигури тяхната 

дейност.  

b. Внасяне на поправки в Закона за народната просвета и Правилника за 

прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП). Напр., ППЗНП 

в момента регламентира съществуването единствено на държавни 

училища в чужбина. Липсва понятието „неделно училище”, липсват 

възможности за създаване на смесени държавно-частни училища. 

c. Подпомагане на учебните звена зад граница с: 

i. учебници и тяхното транспортиране 

ii. съдействие пред Министерството на Външните работи за 

предоставяне на свободни помещения 

iii. методическо обезпечаване на процеса, например, включването 

на всички преподаватели зад граница в летни методически 

курсове и други форми на преквалификация, съобразени със 

спецификата на преподаването в чужбина. 

iv. Продължение на Кръглата маса? 

 

 

Информация за АБУЧ 

Асоциация на българските училища в чужбина (АБУЧ) е доброволно, 

независимо, неправителствено и неполитическо сдружение със седалище в София, 

учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел за осъществяване на обществено-полезна дейност. Асоциацията подпомага  

дейността  на българските училища и образователни центрове извън България и 

популяризира българския език и култура.  

Уеб сайтът на Асоциацията е: http://www.abgschool.org  

 


