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ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РОДИТЕЛСКИЯ СЪВЕТ КЪМ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ 
“ПEЙО ЯВОРОВ”, ГР. БРЮКСЕЛ, КР. БЕЛГИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 Г. 

По чл.5, ал.10 от ПМС № 334 от 08.12.2011 г. 
По  чл. 23, ал. 2 от ПМС № 90/2018 г 

  
1. Брой на учениците в началото на учебната година: 294 ученици 
  
2. Брой на учениците в края на учебната година: 294 ученици, които получиха Удостоверение 
за проведено обучение и завършен клас. Един ученик получи две Удостоверения за проведено 
обучение и завършен 6-ти и 7-ми клас. Имаше текучество на ученици: записване след 15-ти 
октомври  и  отписване, като 11-сет напуснаха по различни мотиви. 
  
3. Брой на класовете и групите за извънкласна дейност: 
         а/ Брой на класовете: 26 /в това число – Предучилищна група – 2: ПГА-3 и ПГ Б-4 , I-ви 
клас – 3 паралелки, II-ри клас – 4 паралелки, III-ти клас – 3 паралелки , IV- ти – 3 
паралелки,  V– ти клас –  3 паралелки, VI - ти клас–2 паралелка, VII – ми клас -1 паралелка ;    
VIII –ми клас –1 паралелка, IX - ти – 1 паралелка, X– ти клас –1 паралелка, XI-ти – 1 паралелка 
и XII-ти клас  -1 паралелка; 
         б/ Брой на групите за извънкласна дейност – 11 : Кръжок Родинознание “Околен свят“- 30 
учебни часа годишно в I-ви клас – 3 паралелки, Кръжок Родинознание “Околен свят“- 34 учебни 
часа годишно във II-ри клас – 2 паралелки, Кръжок Родинознание  „Човекът и обществото“ –34 
учебни часа годишно в III-ти клас – 3 паралелки,  и 34 учебни часа годишно в IV- ти клас – 2 
паралелки ;   
 в/ Кандидат-студентски курсове - няма организирани. Двама абитуриенти  продължават 
обучението си във ВУЗ-ове извън България. 
  
4. Брой на учителите: 11. 
  
5. Проведени дейности през учебната 2020-2021 г.: 
         а/ Проведен курс на обучение за съответните класове по предметите Български език и 
литература,  География и икономика на България (в V- ти, в VI- ти клас, в VII – ми клас, в първа 
и втора степен на гимназиален етап: VIII –ми клас и сборен IX - ти X –ти клас, и  XI–ти клас) и 
История и цивилизация на България (в V- ти, в VI- ти клас, в VII – ми клас, в първа и втора степен 
на гимназиален етап: VIII –ми, в сборен IX - ти X –ти клас, XI–ти и в  XII–ти клас)  според 
стандартите и държавните образователни изисквания на МОН за  Българските неделни училища 
в чужбина (БНУЧ), и при следния хорариум часове по БЕЛ в начален, прогимназиален и 
гимназиален етап : 

Подготвителен клас в две групи –по 124 часа годишно  

Начален етап 

I клас – 120 учебни часа годишно 

От II клас до IV клас  Български език и литература – 119 учебни часа годишно; 

Прогимназиален етап 

V – Български език и литература – 119 учебни часа годишно ; 
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VІ клас – Български език и литература – 119 учебни часа годишно ; 

VІІ клас – Български език и литература – 119 учебни часа годишно ; 

V, VІ и VII клас – География и икономика на България – 34 учебни часа годишно, организирани в 
първия срок ; 

V, VІ и VII клас – История и цивилизация на България – 34 учебни часа годишно, организирани 
във втория срок ;  

Гимназиален етап 

VІІІ – Български език и литература – 90 учебни часа годишно ; 

ІX клас – Български език и литература – 90 учебни часа годишно; 

X клас – Български език и литература – 72 учебни часа годишно ; 

XІ клас – Български език и литература – 72 учебни часа годишно ; 

XІІ клас – Български език и литература – 62 учебни часа годишно ; 

VIII –ми История и цивилизация на България – 54 учебни часа годишно 

в сборен IX - ти X –ти, XІ- ти и XІІ-ти клас клас – История и цивилизация на България – 36 учебни 
часа годишно, организирани в първия срок; 

VIII – ми клас – География и икономика на България – 54 учебни часа годишно, организирани във 
втория срок ; 

в сборен IX - ти X –ти и XІ клас клас – География и икономика на България – 36 учебни часа 
годишно, организирани във втория срок; 

** 

Курсове по роден език за деца между 8 и 14 г. организирани в 120 часа годишно, МОДУЛ 2 

А1.2  

През 2020-2021 учебна година се организираха допълнителни курсове по българския език, 

литература и култура за ограничаване отпадането от училище, за учениците, които до тази възраст 

не са посещавали и на са изучавали езика в българско училище  

 

 
         б/ Кръжокът „Околен свят ” и  „Човекът и обществото”  е организиран в 10 паралелки с 
между 30 и 34 уч. часа годишно. Общ брой на часовете = 287 часа 
  
6. Среден успех за учебната 2020 – 2021 година по предмети:  
         а/ Български език и литература: Отличен 5:68  
         б/ История и цивилизация: Отличен 5:90 
         в/ География и икономика: Отличен 5:66 
         г/ Среден успех за учебната година: Отличен 5:72 
  
7. Брой на издадените удостоверения за завършено обучение в края на учебната 2020 – 2021 =  
294 бр.  
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8. Брой на отработените часове: 

а/ Брой на редовните учебни часове: 3 387,50 уч. часа; 
б/ Брой на учебните часове за извънкласни дейности: 287 уч. часа  

 в/ Брой на учебните часове за допълнителни дейности на всеки учител (СИП БЕЛ в 
последните учебни седмици) – 75 уч.часа 
 г/ Брой на учебните часове за курсове по роден език за деца между 8 и 14 години: 124 
уч.часа 
 д/ Брой на учебните часове за курс по Български език за чужденци – 165 уч.часа 
 е/ Брой на учебните часове за допълнителна подготовка (в т.ч. ДМС във връзка с 
електронната форма на обучение – 95 уч.часа; Консултации и изпит на частна ученичка – 7 
уч.часа): 419 уч.часа 

ж/ Брой на часовете за управление и администрация: 961 астрономически часа ( 
Училищен ръководител: 640 часа; Финансист: 180 часа; Попълване на електронен регистър: 51 
часа; други админисративни дейности /инвенаризация, финансови ревизии за 2018/2019 и 
2019/2020, Проект „Българските Букви- пейки“/ - 80 часа) 

з/ Брой на часовете за хигиенизиране и охрана на училището в астрономически часа: 
367 астрономически часа 
*** през 2020/2021 учебна година са изплатени 51 часа за попълване на електронен регистър 
за учебната 2019/2020 година 
 
Общ брой отработени/заплатени часове: 5836,50 часа 

 
 
  
9. Часова ставка за брутно възнаграждение:  

 За часовете по т.8, „а“ до „ж“ (с изключение на т. „д“ и на административни по т.“ж“) – 
43,03 лева (22,00 евро)  

 За часовете по т. „д“ – 58,67 лева (30 еро) 

 За административните часове по точка „ж“ (с изключение на инвентаризацията) – 29,34 
лева (15,00 евро) 

 За инвентаризацията – 21,51 лева (11,00 евро) 

 За часовете за хигиена – 20,34 лева (10,40 евро)  

 За часовете за охрана – 20,34 лева (10,40 евро). 
 
  
10. Дейности, постижения и проблеми в училището за 2020-2021 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 и 
разрастването на училището. 
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 Учебните занятия се провеждаха в зависимост от изискванията на санитарните власти и 
епидемиологичната обстановка в страната ,  Белгия,  както в присъствената форма на обучение, 
така и във виртуална среда ( неприсъствена синхронна и асинхронна форма на обучение в 
различните класове). Използвана онлайн платформа: Cisco Webex, закупена от БУ. 

2020-2021 учебна година   беше  изпълнена с онлайн мероприятия, позволяващи на децата да се 
срещнат и общуват с различни личности, посетят музеи в България: Русе, Плевен, Габрово, 
гледат филми и докоснат до разнообразни дейности.  

 Новата учебната година започнахме на две места: в сградата на авеню „Ланкстър“47а , 
1180 Юкле и в училище Singelijn Second‘Air, Place des Carabiniers 18A, 1030 
Schaerbeek,  www.singelijn2r.be; близо до телевизионната кула. 

 В началото на месец октомври 2019г. проведохме избор за РС. 
 

 106 години след кончината на патрона на училището Яворов на 26 октомври ученици, 
родители, учители се събраха около барелефа на поета пред училището в Брюксел. 
Учителите запознаха децата с делата, живота и творчеството му по подходящ за 
възрастта им начин. 

 
 На 19 февруари 2021г., сряда, се състоя възпоменателната церемония за отбелязване на 

148 години от гибелта на Васил Левски. За повече информация от сайта на БУ, тук:  
 Тържествата за Нова Година, 3- ти март и за Деня на българската просвета и култура и 

славянската писменост – 24 май отбелязахме подобаващо като всеки клас се изяви както 
прецени. Записите са качени на сайта на училището. 

 

ОЩЕ 

 Бе дадена възможност на всички деца от училището и българската общност в Белгия да 

се включат във всички конкурси, които училището получаваше и своевременно 

разпространяваше чрез мейли до родителите, публикувани на сайта и на ФБ на 

училището. https://www.bguchilishtebru.be/category/konkursi/  

 

 За Победителите е предоставена информация на сайта на училището и поздрав от екипа 

на БУ: 

 https://www.bguchilishtebru.be/2021/06/02/v-panteona-na-svobodata-literaturno-chetene-na-

botevite-stihotvorenia-na-2-yuni-2021-g/ 

 https://www.bguchilishtebru.be/2021/06/01/himn-na-detsata-1-06-2021/ 

 https://www.bguchilishtebru.be/2021/06/01/bravo-na-aleksandar-goranov-ot-3-a-klas/ 

 https://www.bguchilishtebru.be/2021/05/26/bravo-na-eliza-ot-1-a-klas/ 

 други 

 

 Във връзка с проявен интерес от страна на чуждестранни граждани живеещи в Брюксел, 

БУ „Пейо Яворов“ към Посолството на Р България и тази година БУ организира курс по 

български език за възрастни, ниво А1, начинаеща група  и ниво А1.2 Курсът се състои 

от 48 учебни часа, разпределени в модули по 3 учебни часа веднъж седмично.  
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Информацията винаги бе своевременно изпращана до родителите, публикувана на сайта 
на училището и фейсбук групата на училището. 
 
Училището ни получи  Дарение: 

 По случай празника на Българските букви и култура, децата от Българско училище 
“Пейо Яворов”  гр. Брюксел, получиха подарък: 33 книги, от поета и писател Иван 
Вунчев, член на Съюза на Българските Писатели и дългогодишен приятел на 
училището ни! За повече информация от сайта на БУ, тук: 
https://www.bguchilishtebru.be/2021/05/20/blagodarim-vi-gospodin-vunchev-za-podarenite-
knigi/ 

 
 

 
Проблеми на училището.   
 
Главните проблеми на училището са свързани с материалната база и сградата.  
За учебната 2020/2021 година училището нае 7 кабинети в частното училище Singelijn Second'Air, 
Place des Carabiniers 18A, 1030 Schaerbeek, www.singelijn2r.be,  
През месец май 2020г. училищният ръководител отправи писмена молба за съдействие до 17-те 
евродепутати. Тогава, единствено г-н Андрей Ковачев влезе в контакт с г-жа В. Найденова, за да 
се установи какви са очакванията от Училището за съдействие. По въпроса съдействие и 
разрешение НЕ бе оказано. 
През месец март 2021г. от екипа на г-н Петър Витанов се свързаха с г-жа В.Найденова и след 
проведен разговор и разменената писмена кореспонденция, г-н Витанов сподели, че ще търсят 
съдействие от Белгийската делегация в Европарламента, за намиране на подходяща постоянна 
сграда в Брюксел за провеждане на образователния провес на БУ. 
 
Постевен бе въпросът от Посолството, че педагогическият и непедагогическият персонал не се 
осигуряват по белгийското законодатество, не всички плащат данъци и е крайно време това да 
се прекрати.  
Г- жа В. Найденова своевременно информира за разговора си с посланика и сподели, че е 
информирала Посланика още на първата им среща през септември 2020г. за проведената 
юридическа консултация по въпроса с осигуряването и заплащането на данъците.  
 
Направи се обща среща между учителите на 28-ми юни, на която среща Учителте гласуваха, че 
желаят БУ ,, Пейо Яворов“ Брюксел да се регистрира като организация по местното 
законодателство или да се включи към вече съществуваща. 
Последва нова среща на учителите с членовете на РС и представител от Асоциация БеАРТ. 
Асоциация. Създадена от колега, родител и секретар. 
Решението е БУ да се регистрира като организация по местното законодателство, за да може да 
се пререгистрира в МОН до края на тази 2021/2022 учебна година. Посолството, в лицето на 
посланик Пламен Бончев, ще окаже необходимото съдействие в МОН, за да не се губи 
субсидията за следващата 2022/2023г. Нещо, което Училището не може да си позволи, тк. 
Липсата на събсидия ще доведе до драстично увчличение на таксите, следователно отлив на 
ученици, а не това са целите на членовете на РС и на екипа на БУ . 
Гжа В.Найденова проучва възможности за отделянето на БУ “Пейо Яворов“ като самостоятелна 
организация и възможните договори, с който може да се работи по белгийското законодателство 
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Получената от нея информация изпраща до всички страни: учители, членове на РС и Посолство, 
прави и Протоколи от срещите.  
БУ осъществи консултация със счетоводител по белгийското законодателство, който ще 
предложи/ препоръча индивидуални варанти за персонала в БУ, в зависимост от заетостта на 
всеки един. 
 
Още: 
За новата 2021-2022 учебна година  Българско училище „Пейо Яворов“ в гр. Брюксел назначава 
нови  учители по История и цивилизации на България от 5-ти до 12-ти клас и по География и 
икономика на България от 5-ти до 7-ми клас. 

 

 
  

26.08.2020 г.      Заместник-председател на РС:    
 
 
      

  /Цонка Йоцова /  
 


