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Министерският съвет  
одобри допълнителни транс-
фери в размер на 13 183 875 лв. 
по бюджетите на общините. 
Средствата са предвидени по 
бюджета на МОН за финансо-
во осигуряване на дейности 
по модул „Оптимизиране на 
вътрешната структура на 
училищата, детските градини 
и самостоятелни общежития“ 
от националната програма „Оптимизация на училищната мре-
жа“. С тях ще бъдат изплатени обезщетения за юли и август 
2016 г. при намаляване на числеността на персонала, както и 
обезщетения при прекратяване на трудовите правоотноше-
ния на друго основание. Включени са и обезщетения при пре-
структурирането на мрежата чрез закриване или преобразу-
ване на училища, детски градини и общежития.

***
Министерският съвет предлага на Президента на Републи-

ка България да удостои д-р Васил Стоянов с орден „Св. св. Кирил 
и Методий“ – втора степен, за приноса му в областта на обра-
зованието и културата и за развитие на двустранните отно-
шения с Молдова. Васил Стоянов е роден на 2 август 1954 г. в 
с. Валя-Пержей, Молдова. Бил е учител по физика и заместник-
директор в средно училище в Кишинев. Член е на Управителния 
съвет на сдружение „Родолюбец“ и на УС на дружество „Българ-
ска общност: Бесарабски българи“. От 1996 г. до момента д-р 
Стоянов е директор на Българския теоретичен лицей „Васил 
Левски“ в Кишинев. 

Над 900 участници от 93 
страни събра X асамблея 
на фонд „Русский мир“. На 
форума присъстваха видни 
политици и общественици, 
представители на различни 
министерства и сдружения, 
университетски препода-
ватели и учители по руски 
език. В работата се включиха 
учени, писатели, дипломати, 
духовници и журналисти. В 
нея участва и зам.-директорът 
на Национално издателство 
„Аз-буки“ Николай Кънчев.

„За десет години от вир-
туална идея Асамблеята се 
превърна в традиция. С под-
крепата на фонд „Русский 
мир“ в 76 страни по света вече 
са отворили врати 850 центро-
ве и кабинети за изучаване на 
езика и популяризиране на ру-
ската литература и култура“, 
съобщи Вячеслав Никонов – 
председател на комисията по 
образование на парламента на 
Русия и председател на УС на 
фонд „Русский мир“. Основна 
тема на юбилейната среща на 
Фонда стана разнообразието 
на руската култура по света. 
Панелни дискусии и кръгли 

маси обсъждаха мястото и 
многообразието на руския 
език и култура, историче-
ски проблеми, свързани със 
запазването на паметта на 
поколенията, традициите на 
руското кино. 

За първи път непосред-
ствено преди Асамблеята се 
проведе Международен мла-
дежки форум „Поколение на 
мира“. Ученици и студенти от 
десетки държави участваха в 
дискусии, лекции и майстор-
ски класове. Наградени бяха 
и финалистите на конкурси-
те „Слово за нами!“ и на II 
Международен конкурс за 
млади журналисти „Съ-Тво-
рение“. Участниците взеха 
решение за създаването на 
Международна асоциация 
на младежите и студентите, 
изучващи руски език. Идеята 
беше предложена по време 
на V Европейски студентски 
фестивал „Друзья, прекрасен 
наш союз!“ в България преди 
месец.  

Руската култура събра 
хора от 93 страни
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Еврокомисар Тибор Наврачич и вицепрезидентът на ЕП Мейрийд Макгинес откриха честванията на 

20-годишнината на програма „Мария Склодовска-Кюри“. Те започнаха с изложба за известния учен

Трайна тенденция за увеличава-
не на инвестициите в образование 
– това показва Годишният обзор на 
Еврокомисията за образованието в 
страните членки на ЕС. Най-слабо-
то място на образователните систе-
ми е приобщаващото образование 
– най-вече при децата на мигранти 
и бежанци. В обзора се отбелязва 
и необходимост от по-приложна 
насоченост на обучението – и на 
децата, и на студентите.

„Образователните системи в 
Европа могат да играят изключи-
телно важна роля, помагайки ни 
да се справим със сериозни про-
блеми, като трайната младежка 
безработица и бавния икономи-
чески растеж, както и с новите  
предизвикателства, например 
кризата с бежанците. Но образо-
ванието ще изпълнява ролята си 
само ако дава добри резултати. 
Днес повече отвсякога е нужно 
да гарантираме, че образованието 
дава възможност на младите хора 

да станат активни и независими 
граждани и да намерят задоволи-
телна работа. Въпросът не е само 
да се осигурят устойчив растеж 
и иновации. Това е въпрос на 
справедливост.“ Така коментира 
данните ресорният еврокомисар 
Тибор Наврачич. Комисията 
подчертава големия набор от 
възможности за еврофинанси-
ране на дейности и реформи в 
образованието, които страните от 
Общността имат. 

От 2011 до 2013 г. публичните 
разходи за образование в Евросъ-
юза намаляват с над 1% годишно. 
През 2014 г. се наблюдава увели-
чение с 1,1 на сто, като се отчита 
ръст в две трети от страните. Най-
голямо увеличение – над 5 на сто, 
има в България, Латвия, Малта, 
Румъния, Словакия и Унгария. За 
сметка на това 10 страни намаля-
ват разходите си за образование, 
а сред тях са Австрия, Белгия, 
Италия и Финландия.

Запазва се тенденцията миг-
рантите да се справят по-слабо от 
останалите в училище. При тях 
делът на отпадане е по-висок с 
9%. Огромно предизвикателство 
на държавите е увеличението на 
бежанците и мигрантите. От 400 
хил. души годишно през 2013 г. 
новодошлите през 2015 г. са 1,25 
милиона. 30 на сто от тях са на 
възраст под 18 години.

Остава сериозен и проблемът 
с високия дял на отпадащите 
ученици. През 2012 г. средният 
им дял за Европа е 12,7 на сто. 
През 2015 г. е редуциран до 11%, 
като целта е през 2020 г. да бъде 
под 10 на сто. Най-висок – около 
20 на сто, той е в Испания, Малта 
и Румъния. Най-добре се справят 
Кипър, Хърватска, Литва, Полша 
и Словения, където отпадналите 
са 5 %. В България се наблюдава 
увеличение на броя отпаданали – 
от 12,5% през 2012 г. през 2015 г. 
те са 13,4 на сто. 

Европа дава 
още за знание
Слабото място е интеграцията  
на мигрантите

Акад. Людмила Вербицкая – президент на Руската академия 
за образование и председател на Попечителския съвет 

на фонд „Русский мир“, водеше дискусията „Руският език: 
богатство на многообразието и фактор за единение“ 

Софийският универ-
ситет е домакин на из-
ложбата „Св. Климент 
Охридски – ученик и 
учител“. Експозицията 
е част от програмата 
на традиционните Кли-
ментови дни в най-ста-
рото висше училище и 
е посветена на 1100-го-
дишнината от успение-
то на св. Климент.

Изложбата е под-

готвена от Центъра за 
славяно-византийски 
проучвания „Проф. 
Иван Дуйчев“ към Алма 
матер. Автор е директо-
рът на Центъра проф. 
Вася Велинова, а научен 
консултант – чл.-кор. 
Аксиния Джурова.

Посетителите на екс-
позицията ще могат да 
се запознаят с важни-
те моменти от живота 

на големия български 
книжовник, неговото 
творчество и различни-
те проявления на делото 
му. Те ще се докоснат до 
дълбоката следа, която 
книжовникът оставя 
в литературната, кул-
турната и църковната 
история на българите 
и на всички славянски 
народи.

Представени са изо-

бражения на св. Кли-
мент Охридски от сте-
нописи и икони от ХІ 
до ХХ в., образци от 
преписите на много-
бройните му творби, 
както и съвременните 
форми на почитта към 
св. Климент Охридски 
в България чрез про-
изведения на родни 
скулптори и художни-
ци. 

Св. Климент – ученик и учител


