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ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РОДИТЕЛСКИЯ СЪВЕТ КЪМ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ 

“ПEЙО ЯВОРОВ”, ГР. БРЮКСЕЛ, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ  
ЗА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 Г. 

По чл.5, ал.10 от ПМС № 334 от 08.12.2011 г. 
  

1. Брой на учениците в началото на учебната година: 187 ученици 
  
2. Брой на учениците в края на учебната година: 197 ученици получиха 
Удостоверение за проведено обучение и завършен клас. 

Ученикът от 3 клас Тома Ачовски по здравословни причини не посещаваше 
уч. часове за втория срок на 2016-2017 уч. г. По желание на родителите той 
се яви на тест/изпит през месец септември 2017г. за постигане на крайните 
резултати и получаване на Удостоверение за завършен 3-ти клас 

 
 3. Брой на класовете и групите за извънкласна дейност: 
         а) Брой на класовете: 18, в това число:  

– Предучилищна група – 1 паралелка 
– I-ви клас – 4 паралелки  
– II-и клас – 2 паралелки,  
– III-ти клас – 2 паралелки  
– IV-ти – 2 паралелки  
– V-ти клас – една паралелка  
– VI-ти клас – една паралелка 
– VII-ми клас – една паралелка 
– VIII-ми клас – една паралелка 
– IX-ти клас – една паралелка 
– X-ти клас – една праралелка 
– XI-ти клас – една паралелка  
– XII-ти клас - няма; 
 

         б) Брой на групите за извънкласна дейност – 8, в това число:  
- кръжок “Околен свят“ в I-ви клас – 4 паралелки  
- кръжок  „Човекът и обществото“ в III-ти клас – 2 паралелки  
- кръжок  „Човекът и обществото“ в IV- ти клас – 2 паралелки 
 
в) Брой на групите за извънкласна дейност– кръжок:  
- допълнителни 16 часа „СИП 31-34“ по Български език за учениците от I-
ви до VI- ти клас. 
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4. Брой на учителите: 7 учители (включително Училищния ръководител (УР)) 
 
5. Проведени дейности през учебната 2017-2018 г.: 
 
         а) Проведен курс на обучение за съответните класове по предметите 
Български език и литература,  География и икономика на България в V- ти и в VI- 
ти клас, и История и цивилизация на България в V- ти клас, в VI- ти клас, според 
стандартите и държавните образователни изисквания на МОН.  Зададеният от 
МОН хорариум часове по БЕЛ в начален, прогимназиален и гимназиален етап е 
както следва: 

- Подготвителна група – 120 часа годишно 
- Начален етап 

I – IV клас - БЕЛ – 120 учебни часа годишно 
- Прогимназиален етап 

V – VII клас - БЕЛ – 120 учебни часа годишно 
V и VI клас - История и цивилизация на България – 34 учебни часа, 
преподавани през първия срок 
V и VI клас – География и икономика на България – 34 учебни часа, 
преподавани през втория срок 

- Гимназиален етап 
VII – IX клас – БЕЛ – 90 учебни часа годишно 

 
*Разликата между часовете по програмата на МОН и редовните учебни часове се дължи на 
следните обстоятелства: 
- през месец септември паралелките за Подготвителна група са две; 
- през месец септември и октомври са преподавани История и География на ученици от горен 

курс, които в последствие прекъсват изучаването на тези дисциплини; 
          
         б) Кръжокът „Околен свят ” и  „Човекът и обществото”  е организиран в 8 

паралелки. Общ брой на часовете - 198 часа 
  
6. Среден успех за учебната 2017 – 2018 година по предмети: 
         а) Български език и литература: Отличен 5.70 
         б) История и цивилизация: Отличен 5.55 
         в) География и икономика: Отличен 5.84 
         г) Среден успех за учебната година: Отличен 5.70 
  
7. Брой на издадените удостоверения за завършено обучение в края на 
учебната 2017 – 2018 година: 185 бр.  + Предучилищна група 12 бр. = 197 бр.  
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8. Брой на отработените часове: 
 
         а) Брой на редовните учебни часове: 2 229,50 часа 
         б) Брой на учебните часове за извънкласни дейности: 198 часа 
         в) Брой на часовете за управление на училището: 505 астрономически часа  

(УР- 30ч. месечно за 12 месеца, Финансист 15 часа месечно за 10 месеца). 
         г) Брой на часовете за самоподготовка на учителите и секретарска дейност: 

170 учебни часа 
д) Брой на часовете за попълване на електронен регистър: 25 
астрономически часа 

         е) Брой на часовете за хигиенизиране на училището – помещенията на 
авеню Ланкастър и Свободния Брюкселски Университет: 150 
астрономически часа 

  
9. Часова ставка за брутно възнаграждение: 
 
        а) 524,50 часа са изплатени при ставка 32 лева (16,36 евро); 
        б) 2 603 часа са изплатени при 39,12 лева (20,00 евро); 
        в) 150 часа за хигиена са изплатени при ставка 19,56 (10,00 евро). 
  
10. Дейности и постижения на училището за 2017-2018 учебна година:  

• Училището продължава да осигурява курс на обучение – от предучилищна 
група до XII клас според стандартите и държавните общообразователни 
изисквания на МОН за Българските училища в чужбина. 

• И през изминалата учебна година организацията и процесът на обучение 
беше осъществен на високо професионално и качествено равнище, в 
условията на съгласуваност и сътрудничество между учители, родители и 
ученици, за което говорят отличните резултати на учениците. 

• 2017-2018 учебна година  беше  изпълнена с мероприятия, позволяващи на 
децата да се срещнат и общуват с различни личности, докоснат до 
разнообразни дейности:  

• Новата учебната година започнахме на две места: в сградата на авеню 
„Ланкстър“47а и в корпус А на Свободния университет на Брюксел  

• На 1-ви октомври 2017г. проведохме избор за РС 
• На 15-ти октомври 2017г  отбелязахме 25-я юбилей на Училището. Този ден 
се  превърна в празник на талантите на нашите деца. Включиха тези от тях,  
които имаха желание . 
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• В началото на месец  декември 2017 година всички бяха поканени в 
голямата зала на Университета на среща с посланик М.Добрева и 
членовете на РС, за да се обсъди въпроса за регистрацията на БУ като 
Асоциация. 

• На 17 декември 2017 година, неделя, се проведе Коледното тържество в 
Българско училище “ Пейо Яворов “ гр. Брюксел. Имаше много музика, 
танци, разнообразни стихотворения. Децата бяха прекрасни. С ентусиазъм, 
с усмивки, показаха най-доброто от себе си и ни заредиха с изключителната 
си позитивна енергия.  Многообичаният Дядо Коледа раздаде подаръци на 
всички деца, които бяха много старателни, ученолюбиви и внимателни през 
изминалата година. 

• На 19 февруари 2018г., се състоя възпоменателната церемония за 
отбелязване на 145 години от гибелта на Васил Левски. Както всяка година, 
по традиция, участие имаха и децата от нашето училище.  

• На 3 март 2018 година се състоя церемонията за отбелязване на 140-
годишнината от Освобождението на България. В училищното тържество се 
представиха и танцьорите от групата за сценични изяви към клуба „На 
хорото в Брюксел“. Сърдечно им благодарим, че приеха нашата покана да 
се включим заедно в инициативата „Пробуждане с хоро“ на 3 март 2018 г., 
организирана от „Сдружение азбукари“ гр. София. 

• На 10.03.2018г.  проведохме среща с д-р Капка Лалова с учениците от 5.6 и 
7 клас, която представи своята книга- «Одисеята на един артист», 
посветена на композиторката Пенка Кунева. 

• На 11 май се включихме в иницаиативата на МОН „Розите на България“ по 
два начина, за което и изпратен отчет. Нашата цел бе да  дадем 
възможност на европейсйите граждани да се запознаят с малка част от 
славната история на страната ни и да се насърчат да откриват културното 
наследство на България.  

	

11. Допълнителни  инициативи:  

• На 14 март 2017г. от името на Асоциацията на българските училища в 
чужбина –АБУЧ,  беше внесена петиция в  Европейския парламент, за 
признаване на официалните езици на държавите членки на ниво матура.  

• На 21 март 2018г. заедно с г-жа Камелия Конакчиева от БУ „Свети Кирил и 
Методий“ в Париж, г-жа Валентина Найденова имаха честта да бъдат в 
Европейския парламент за изслушване. В защита на Петицията се влючиха 
всички български евродепутати и депутати от други европейски страни. 
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12. Допълнителни дейности: 

• Дадохме възможност на всички деца от училището и българската общност в 
Белгия да се включат във всички конкурси, които училището получаваше.Те 
бяха своевременно изпращани до родителите и публикувани на сайта на 
училището. 

• В нашето училище всички желаещи ученици могат да се явяват на 
сертификационни изпити за покриване на ниво на владеене на български 
език (БЕ), съответстващ на Общата европейска референтна езикова рамка 
(нива от А1 до Б2), по която се оценяват компетенциите в четирите умения: 
слушане, четене, говорене, писане. БУ “Пейо Яворов“ работи с 
Департамента за езиково обучение ДЕО към СУ „Св. Климент Охридски“.  

• За всички родители, които пожелаха децата им да имат допълнителни 16 
часа по Български език и Литература, създадохме кръжока СИП 31-34 
учебна седмица. 

*Информацията за дейността на училището, винаги бе своевременно изпращана до родителите, 
публикувана на сайта на училището и във Фейсбук групата на училището. 
 

Благодарим на нашите Дарители за 2017-2018 година, от които получихме 
книги, дискове, знаменца. Това са :  

Ø Дарител анонимен - Нови книги на обща стойност 132,89 лева.  
Ø Г-жа Теодора Начева – 40 броя списания «Бърборино», 4 бр.книги: 

«Франклин и неговият любим герой», «Франклин и неговият космически 
кораб», «Еленът златните рога», «Писмо до Дядо Коледа»- втора 
употреба. 

Ø Слави Трифонов и « Ку-ку бенд » - Диск с песни за България  
Ø Д-р Боян Кулов - «Сборник статии и материали за дейността на 
Асоциацията на българските училища в чужбина и българските неделни 
училища във Великобритания», София,2018г.  

Ø Д-р Капка Лалова - «Одисеята на един артист», книга посветена на 
композиторката Пенка Кунева, София,2017г. Цена 10.00 лева.  

Ø Г-жа Лилия Попчева – 85 броя книги, от които 35 броя детска 
литература. Обща стойност на дарените книги е над 300 лева. 

Ø Г-жа Наталия Михалевска – директор на Дирекция „Образование на 
българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на 
образованието и науката при посещението й в БУ « Пейо Яворов » гр. 
Брюксел на 11-ти май 2018 г: книги, 4 броя с дискове към тях, Христо 
Ботев-Поезия. Пълно фототипно-печатно издание. Общонародна 
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фондация „Христо Ботйов“, София,2016 с дискове към тях; 40 броя 
български знаменца – размер в сантиметри 24 на 16; 3 броя 7СD box-
Легенди от България. 

Ø Евродепутатът Момчил Неков –книги от издателство ПАН: Какво е дала 
България на света, Най- прочутите места в България, Най- известните 
владетели на България и др. Лично дарение на обща стойност около 60 
лева,  при обща среща с ученици и учители в БУ « Пейо Яворов » на 23 
май 2018г. 

 
По традиция, и тази учебна година училището направи дарения: 

√ От кампанията „Капачки“, за 3 години са събрани 200 кг. През лятото на 
2017 г. бяха подарени на Сдружението „На ти с Природата“  в София. 

√ На Коледното тържество бяха събрани дарения в размер на 96,90 € за 
Обществен фонд „ Детство“.  

 
13. Проблеми на училището 

• Статутът на училището като училище към посолството, в съответствие с 
Постановление 344 на МС, създава някои проблеми в неговото управление, 
тъй като Постановлението не дефинира стриктно процедурата за 
управление на такъв тип училища. 

• През ноември 2017 година по инициатива на РС бе организирано събрание 
с цел уведомяване на родителите относно проблемите, свързани със 
статута на училището и евентуалното преминаването му към асоциация от 
желаещи родители. Тази инициатива бе провалена поради преобладаващо 
нежелание на родителите, тъй като от представители на МОН на 
събранието беше обяснено, че по ПМС 344 училището не е гарантирано да 
запази субсидията за следващата година, тъй като Постановление изисква 
организацията да извършва културна дейност поне една година преди 
вписването му в списъка за финансиране на МОН. Родителският съвет 
отбелязва със задоволство, че тази пречка не съществува в новото ПМС 
90/2018. 

• През май 2018 бяха проведени работни срещи с експертна комисия 
съставена от служители на МОН и МВнР, които изпратиха препоръки за 
управлението на училището през юни 2018.  

• Тъй като субсидиите от МОН не са достатъчни за ефективното 
функциониране на училището, необходимо е да се събират допълнителни 
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