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Уважаеми Родители, 
 
Българско училище “Пейо Яворов” започна своята дейност преди повече 
от 25 години. Училището бе основано към Посолството на Република 
България в Кралство Белгия, с цел обучаване на деца, чиито родители 
са работили към Посолството или са били служители към български 
представителства. 
 
В самото начало на своето съществуване, и в духа на Възроженските 
традиции, няколко деца са били обучавани от една учителка, под 
формата на “килийно училище” (тоест, деца от различна възраст – от 1-
ви до 8-ми клас, обучавани заедно). 
 
С течение на времето, броят на учениците нараства и училището 
назначава втора учителка, като децата са разделени в две групи – от 1-
ви до 4-ти клас, включително,  и от 5-ти до 11-ти клас. По това време 
(около 2000 година), учителите са работели на почти доброволни начала 
– получавали са (еквивалента) на 10 евро на месец за дете (тоест, ако в 
група е имало 8-10 деца, учителката е получавала възнагражение от 80-
100 евро на месец. 
 
Оттогава измина много време... Училището продължи да се разраства. 
Броят на децата посещаващи учебните занятия се увеличи 
неколкократно. Бяха назначени допълнителни учители. Учебната 
дейност бе подобрена, чрез създаването на отделни паралелки от 1-ви 
до 12-ти клас. Бюджетът на училището се увеличи в пъти. В същото 
време, редица законодателни и нормативни документи, регулиращи 
дейността на българските училища в чужбина претърпяха 
фундаментални промени.  
 
Към днешна дата,  училището се посещава от 187 деца. На хонорар са 
наети 7 учители, финансит, хигиенист. Тази година, от Общото събрание 
на родителите, бе избран родителски съвет, който спомага за 
цялостната дейност на училището. Бюджетът на училището за 2017-
2018 учебна година е в размер надвишава 70,000 евро. Прогнозата за 
броя на учениците показва, че над 200 деца ще бъдат записани в 
училището през следващата учебна година. 
 
Българското неделно училище “Пейо Яворов” извървя дългъг път през 
годините и претърпя редица метаморфози. От обучавайки шепа ученици 
в стил “килийно училище”, до размер съпоставим с някои редовни 
училища в България. 
 
За по-нататъшното развитие на училището е необходима промяна. 
Българското посолство в Кралство Белгия изпитва трудности да 
осъществява пълен контрол над дейността на толкова голямо училище, 
а статутът на училището като училище към Посолството го лишава от 
възможността да придобие юридическо лице, което поставя редица 
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практичести проблеми, възпрепятстващи неговото развитие и 
управление.  
 
Поради това, Родителският съвет, след дискусия с Посолството, и с 
Министерството на Образованието и Науката (МОН) на Република 
България, е на мнение, че е нужно училището да се регистрира като 
Асоциация с нестопанска цел, в съответствие със законодателството на 
Кралство Белгия и да кандидатства под такава форма за субсидии, в 
съответствие с Постановление 334 на МС за следващата учебна 2018-
2019г.  Срокът за подаване на документите в МОН е 31.01.2018 година. 
 
Родителският съвет, Училищният ръководител и учителите, кани всички 
родители, желаещи да участват в създаването на Асоциация, на 
учредително събрание на 9-ти декември 2017 година (09.12.2017), от 
16:30 часа в аудиторията на Свободния Университет на Брюксел ULB 
(голямата зала в корпус А). 
 
 
Адрес: ULB Campus de la PLAINE, Boulevard de la Plaine 236,  
1050 Ixelles/Elsene 
 
https://www.ulb.ac.be/campus/plaine/plan-F.html 
https://www.google.fr/maps/@50.8197305,4.3954434,1067m/data=!3m1!e3 
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