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Г-жа Наталия Михалевска
Председател на комисия по програма
Роден език и култура зад граница
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Относно: изказвания на министри Игнатов и Дянков по програма РЕКГ

Уважаема госпожо Михалевска,
На 9 март 2011 г. в Лондон, министър Игнатов заявява пред учители от
българските училища в Англия, че за програмата РЕКГ ще бъде отпуснат бюджет от 5
милиона лева. Той дори добавя, че учебниците за училищата в чужбина би следвало
да се предоставят извън тази програма.
На 30 март МС одобрява националните програми за средно образование на
МОМН и бюджетът на РЕКГ е оповестен: 2 150 000 лв.
На 1 април министър Игнатов отговаря на парламентарен въпрос на народен
представител М. Плугчиева, като отново посочва сума от 5 милиона лева за
въпросната програма (по непотвърдена информация, тъй като стенограмата не е
публично достъпна за момента).
Първият ни въпрос е на какво се дължи разликата между сумата, споменавана
от министър Игнатов, и тази, която е гласувана от МС за програмата РЕКГ.
По същото време, 1 април, министър Дянков се среща с българската общност
в Дъблин и дискутира темата за обучението по български език зад граница. Според
директорката на българско училище в този град, на въпроса « Защо средствата за
образователни програми в чужбина не се увеличават, а намаляват?» министърът е
отговорил следното:
« През 2009 година сумата от 5 млн. лв е била отпусната, но е била усвоена
по проекта много малка сума. Това довежда до намаляване на субсидиите за проекта
през следващата учебна година. Сумата от 3 млн. лв също се оказва трудна за
усвояване, макар че 108 училища са били бенифициентите по проекта.
Гласуваната сума от 2 мил. 150 хил. лева е базирана на анализите на резултатите,
направени от експерти по усвояване на средствата от училищата в чужбина. Пари
ще има и ще се отпускат за бъдещи периоди. Смятам, че е нужно да продължи да се
развива проектът "Роден език и култура зад граница"».
Г-жо Михалевска, Вие добре знаете, че сумата от 5 милиона, отпусната от
предишното правителство, не се усвои заради малкия брой кандидати, но най-вече,
заради ограниченията на сумите за възнаграждения, за наеми и за ученик. С други
думи параметрите на първото издание на програмата просто не позволиха
усвояването на отпуснатите пари.
Още по-неразбираемо е обяснението на министър Дянков за следващото
издание на програмата през 2010 г. Нейните параметри бяха силно подобрени по
посока на реалните нужди на училищата, но ограниченото финансиране (първо на 3
милиона, после на 2,4 милиона лв.) наложи на вас, членовете на националната
комисия, да въведете допълнително намаление на възнагражденията, за да
разпределите сумата между всички одобрени бенефициенти. Без тези ограничения,
общата сума на одобрените проекти вероятно е около 5 милиона лева. Както
обикновено разликата между реални финансови нужди на училищата и помощ от
програмата се компенсира чрез родителски такси и доброволен труд, надвишаващи
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предвидените в програмата 20%. Затова не разбираме как е възможно експерти да
твърдят, че има неусвоени средства. На какво се базира подобно заключение? Ето
защо Ви молим да ни изпратите експертните анализи, послужили за основа на
решението на Министерския съвет относно бюджета на националната програма
РЕКЗ. Молим да ни информирате, ако за получаването на въпросните документи е
необходимо да следваме процедурата, предвидена в закона за достъп до публичната
информация.
Имаме и още един въпрос. На споменатата среща министър Дянков твърди, че
«България е единствената страна от Европейския съюз, в която държавата
спонсорира училищата си зад граница». Експерти на МОМН ли са подали тази
информация ? Ако е така, ще си позволим да ви предоставим данни за държавно
финансиране на различни типове училища от страна на множество страни в Европа
и по света.
С уважение,

Париж, 3 април 2011 г.
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