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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
№……….………………….
……………………. 2022 г.
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
от акад. Николай Денков – министър на образованието и науката

Относно:

проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална научна
програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (ННП
Българистика)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 8, ал. 3 и чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Решение на
Министерския съвет за одобряване на Национална научна програма „Развитие и
утвърждаване на българистиката в чужбина“ (ННП Българистика).
Разработването и изпълнението на национални научни програми и тематични
секторни

програми

за

провеждане

на

научни

изследвания

по

обществени

предизвикателства е заложено като мярка за постигане на Специфична цел 6: „Повишаване
на количеството и качеството на научните изследвания, свързани с проблеми от регионално
и национално значение“ в Националната стратегия за развитие на научните изследвания в
Република България 2017 – 2030 (приета с Решение № 282 на Министерския съвет от
19.05.2017 г. и с Решение на Народното събрание от 7 юни 2017 г.).

В Министерството на образованието и науката (МОН) бе подготвен проект на ННП
Българистика. Темата е изключително важна, тъй като българистиката играе основна роля
както при изграждането на представата за съвременна България, така и за мястото на
страната ни в развитието на европейската и световната цивилизация. Поради новите
геополитически реалности в света през последните три десетилетия се наблюдава понижен
интерес към българистиката и изместването ѝ към периферията на научния интерес от
страна на редица европейски и други чуждестранни изследователи. Това доведе до
намаляване на интереса към разпространението и изучаването на българските език, история
и култура в чужбина за сметка на развитие и утвърждаване на тези на други славянски и
балкански народи. В резултат на това човешкият ресурс в областта на българистиката извън
границите на България сериозно намалява и все повече млади чуждестранни учени се
ориентират към изучаването на други славистични и балканистични профили.
Общата цел на ННП Българистика е преодоляване на негативните нагласи и
изграждане на привлекателен образ на страната ни чрез засилване на интереса към
българистиката в чужбина като научноизследователска област, акцентираща основно върху
българския език и литература, българската история, изкуство и култура (вкл. етнография и
фолклор). Водеща цел ще бъде провеждане на целеви научни изследвания и създаване на
устойчиво партньорство между включените в програмата бенефициенти, както и на мрежа
от изследователи, включваща както преподаватели от България и чужбина, така и студенти,
докторанти и млади учени, с интерес към българистиката и нейното популяризиране.
В резултат на изпълнението на Програмата се очаква да се постигнат следните
резултати:
• Създадено трайно и устойчиво партньорство между научните и образователни
организации-бенефициенти, което ще осигури благоприятна научна среда за привличане
на студенти, докторанти и специализанти с интерес към българския език и литература,
история, наука, изкуство и култура, етнография и фолклор;
• Изградена активна мрежа от български изследователи и чуждестранни българисти
(водещи, утвърдени и млади), които провеждат съвместни научни изследвания и форуми
на българистична проблематика;
• Повишаване на научния и експертен капацитет в областта на българистиката като
важен компонент за утвърждаването ѝ зад граница;
• Засилване на връзката между образователните програми и научните изследвания, с
цел развитие и прилагане на придобитите знания, умения и компетентности в областта на
българистиката, което ще повиши интереса към България, нейния език, история, изкуство
и култура.

Допустими бенефициенти по Програмата ще са акредитирани държавни висши
училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 от Закона за висшето образование (ЗВО) и публични научни
организации по чл. 47, ал.1 от ЗВО, като в Програмата са изброени потенциалните
(предефинирани) бенефициенти, които имат най-голям принос в научните изследвания и
най-голяма продукция в областта на българистиката.
Също така в Програмата подробно са описани конкретните цели, обхватът,
дейностите и обществените предизвикателства, към които тя е насочена, допустимите
разходи (преки и непреки), показателите за изпълнение (с индикативни стойности), както и
процедурите по финансиране и мониторинг.
Програмата ще се изпълнява през периода 2022 – 2025 г. на три етапа, всеки с
продължителност 12 месеца.
Общият индикативен бюджет на Програмата е до 4 000 000 лв., разпределен
съответно за първи етап (финансиране през 2022 г.) – индикативна стойност до 1 200 000
лв.; втори етап (финансиране през 2023 г.) – индикативна стойност до 1 600 000 лв.; трети
етап (финансиране през 2024 г.) – индикативна стойност до 1 200 000 лв.
Финансирането на дейностите по ННП Българистика ще се извършва чрез бюджета
на МОН, в рамките на разчетените средства за наука в централния бюджет и не са
необходими допълнителни средства. За различните етапи на Програмата средствата ще се
разпределят между участниците-бенефициенти, съгласно сключено между тях партньорско
споразумение с приложен работен научен и финансов план за всеки етап.
Предложеният проект на акт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет,
което е видно от приложената финансова обосновка съгласно Приложение № 2.2. към чл.
35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
С проекта на акт не се транспонира европейско законодателство, поради което не се
налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право съгласно чл. 35, ал. 2, т.
5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване на ННП Българистика е
публикуван на основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация на интернет страницата на Министерството на образованието
и науката и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Материалите
са съгласувани и по реда на чл. 32 - 34 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание на чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да
приеме проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална научна
програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“.

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
Министър на образованието и науката

