
Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А    Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   №  … … …

от       …………  2020 г.  

за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 29 май 

2018 година за българските неделни училища в чужбина 

(Обн., ДВ, бр. 47 от 2018 г.) 

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И  Я  Т     С  Ъ  В  Е  Т

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И :  

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 2 думите „и подготовката на кандидат-студенти“ и „/кандидат-студенти“ се

заличават. 

2. Създава се нова т. 3:

„3. подготовката на кандидат-студенти може да се организира в групи с най-малко 

пет кандидат-студенти“. 

3. Досегашните т. 3 и т. 4 стават съответно т. 4 и т. 5.

4. Досегашната т. 5 става т. 6.

5. Досегашните т. 6 и т. 7 стават съответно т. 7 и т. 8.

§ 2. Създава се чл. 4а: 

„Чл. 4а.(1) Когато поради извънредни обстоятелства е преустановено обучението по 

чл. 1, ал. 1 и дейностите по чл. 2, ал. 2 в присъствена форма същите се осъществяват, доколкото 

и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии.“  

(2) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни 

часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. 

(3) Организацията на обучението от разстояние и допустимите дейности по чл. 2,  

ал. 2, т. 1 се съгласуват от представляващия организацията по чл. 1, ал. 1, с училищния 

ръководител и с представител/представители на родителския съвет. 

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думата „икономика“ се добавя „за отделни ученици“

2. В ал. 2:
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a) в т. 1 думата „деца/“ се заличава. 

б) в т. 2 думата „деца/“ се заличава. 

3. В ал. 3, т. 1 думата „деца/“ се заличава.  

4. В ал. 5 думите „да се провежда в реално време, като учителите и обучаемите са 

свързани чрез използване на информационно-комуникационни технологии“ се заменят с думите 

„да се провежда като синхронно обучение в електронна среда от разстояние, при което 

обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез 

визуален контакт през електронна платформа.“  

5. Създава се ал. 7: 

„(7). Часовете за електронно обучение по ал. 2 се организират и провеждат от 

българското неделно училище, в което са записани учениците през учебната година.“ 

6. Създава се ал. 8: 

„(8) Часовете за електронно обучение по ал. 2 може да се организират и провеждат 

от друго българско неделно училище, в случай че училището, в което са записани учениците, не 

предлага електронно обучение”. 

7. Създава се ал. 9: 

„(9) В българско неделно училище в чужбина може да се организират и провеждат 

часове за електронно обучение по ал. 3 за ученици от:  

1. населеното място, в което училището организира и провежда часове в присъствена 

форма; 

2. други населени места от държавата, в която училището функционира, в които 

Министерството на образованието и науката не подпомага обучение по чл. 5; 

3. други държави, в които няма организирано обучение по чл. 1, ал. 1.“   

§ 4. В чл. 7, т. 2 след думата „чужбина“ се добавя „или в последните два класа от 

средното образование в друго училище на територията на съответната държава“.  

§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) в основния текст се заличават думите „по реда на чл. 4 и чл. 5, ал. 1, т. 1“. 

б) създават се т. 1, т. 2 и т. 3: 

„1. На учениците, завършили обучение по чл. 5, ал. 8, удостоверението за проведено 

обучение се издава от българското неделно училище, което провежда присъствените часове след 

получаване на протокол с резултатите от проведеното електронно обучение. 

„2. На учениците, завършили електронно обучение без присъствени часове, може да 

се издаде удостоверение за проведено обучение по учебен предмет/учебни предмети за 

съответния клас. 
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„3. На ученици от 5 до 12 клас, завършили електронно обучение без присъствени 

часове, може да се издадат удостоверения за проведено обучение по учебен предмет/учебни 

предмети за два класа.  

2. В ал. 4 след думите „по чл. 4, т. 5“ се добавя „и в електронната система по чл. 23, 

ал. 2.“ 

§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2, т. 10 след думите „и предписанията им“ се поставя запетая и се добавят 

думите „отнасящи се до организирането и провеждането на обучението“. 

2. Създава се ал. 4: 

„(4) Не се изплащат възнаграждения от средствата, предоставени от МОН на 

организацията, към която функционира БНУ на представляващия организацията по чл. 1, ал. 1, 

т. 1 и т. 3, училищния ръководител, учителите, ръководителите на допълнителни училищни 

дейности, както и на лицата, на които е възложено осъществяването на административни 

дейности в БНУ, за периода, когато те не пребивават на територията на страната, в която 

функционира българското неделно училище в чужбина.“ 

 

§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:  

1. В ал. 2 след думите „избират на събрание“ се добавя „в началото на всяка учебна 

година“. 

2. В ал. 3 се създава второ изречение: 

„При организиране на обучение на друг адрес в същото или в друго населено място, 

в състава на родителския съвет на българското неделно училище се включват родител/родители 

на обучаващите се на съответния адрес ученици.“ 

3. Ал. 7 се изменя: 

„(7) Родителският съвет и училищният ръководител изготвят годишен доклад със 

становище за резултатите от дейността на българското неделно училище, който се съгласува от 

представляващия организацията по чл. 1, ал. 1.“ 

4. В ал. 8 думите „на хартиен носител и/или в електронен вид до 30 юли“ се заменят 

с „до 31 юли“. 

§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:  

1. В ал. 3 след думите „Документите по ал. 2“ се добавя „и ал. 5“ 

2. Създава се ал. 5: 

„(5) Предложения за вписване на друг адрес за обучение, организирано в българско 

неделно училище в чужбина се подават от организациите по чл. 1, ал. 1, в срок до 15 октомври, 

към актуалната информация по чл. 18, в следните случаи:  

1. в населено място, в което няма обучение, организирано в друго българско неделно 

училище, финансово подпомагано от Министерството на образованието и науката; 
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2. в населени места с над 1 милион жители, в райони, в които няма обучение 

организирано в друго българско неделно училище, финансово подпомагано от Министерството 

на образованието и науката.“ 

3. Създава се ал. 6: 

„(6) Към предложенията по ал. 5 се подават съответните документи по ал. 2, с 

изключение на този по т. 2.“ 

§ 9. В чл. 13, ал. 2 числото „30“ се заменя с „31“. 

§ 10. В чл. 14 се създава ал. 5: 

„(5) Междуведомствената комисия извършва оценка на внесените предложения по  

чл. 12, ал. 5 и представя на министъра на образованието и науката мотивирано предложение за 

вписване на друг адрес за обучение, организирано в българско неделно училище или за отказ.  

§ 11. В чл. 16, ал. 3 се добавя т. 5: 

 „5. Констатирани действия на лица от българско неделно училище – училищният 

ръководител, учител, ръководител на допълнителни училищни дейности, както и лице, на което 

е възложено осъществяването на административни дейности в училището, които са свързани с 

уронване на авторитета и/или интересите на българската държава и/или на българските 

общности в чужбина.“ 

 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/БОЙКО БОРИСОВ/ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ: 

/ВЕСЕЛИН ДАКОВ/ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР     

НА МОН:    

                                 /АЛБЕНА МИХАЙЛОВА/ 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„ПРАВНА”:                                                   /ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ/  
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