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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЕНОВ, 

 

Съгласно българското законодателство за осигурителен стаж се зачита времето, 

през което лицата упражняват трудова дейност, попадаща в обхвата на разпоредбата на 

чл. 4 или чл. 4а на Кодекса за социално осигуряване – КСО (напр. работят по трудово, 

служебно или друго правоотношение, по т.нар. граждански договори и др.) и получават 

възнаграждение, върху което са внесени или са дължими осигурителни вноски.  

На основание разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския 

парламент и на Съвета от 29 април 2004 за координация на системите за социална 

сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 

септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) 

№  883/2004 за координация на системите за социална сигурност, осигурителен стаж може 

да бъде зачетен и ако български гражданин упражнява трудова дейност в държава членка 

на Европейския съюз, в държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП) или 

в Конфедерация Швейцария.  
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Осигурителен стаж може да бъде зачетен и при осигуряване в държава, с която 

страната ни има сключена спогодба в областта на социалната сигурност: Албания, Израел, 

Канада, Корея, Македония, Молдова, Руската федерация, Сърбия, Украйна, Черна гора, 

Босна и Херцеговина. В тези случаи българските граждани, които са придобили 

осигурителни периоди по законодателството на някоя от тези държави, при завръщане в 

страната ни биха могли да ползват правата, включени в обхвата на конкретната спогодба. 

При настъпване на някое от събитията, предвидени в спогодбите, при необходимост ще 

бъде извършено сумиране на периодите с оглед преценяване на правото на лицето да 

получи съответното обезщетение или пенсия.   

Според предвиденото в разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно 

образование (ЗПУО), институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно 

развитие и специализираните обслужващи звена. В ЗПУО е предвидено, че българските 

училища в чужбина се създават и осъществяват дейността си на територията на друга 

държава в съответствие с този закон и при условията на международни договори, по които 

Република България е страна. Те са държавни училища, а министърът на образованието и 

науката сключва трудови договори с педагогическите специалисти, които работят в тях. 

На това основание преподавателите в българските училища в чужбина, като всички 

останали лица, работещи по трудово правоотношение, подлежат на осигуряване за всички 

осигурени социални рискове и това време им се зачита за осигурителен стаж. 

По различен начин е уреден въпросът с т.нар. неделни училища в чужбина.  С 

Постановление № 334 на Министерския съвет от 8 декември 2011 г. за българските 

неделни училища в чужбина, се създава възможност за осъществяване на обучение в 

чужбина, организирано от:   

1. организации на българи, живеещи извън Република България, регистрирани 

съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-

културна дейност; 

2. дипломатическите представителства на Република България в чужбина; 

3. български православни църковни общини; 

4. Славянобългарския манастир "Св. Вмчк. Георги Зограф" – Атон, Гърция. 

Българските неделни училища в чужбина могат да извършват обучение само по 

български език за деца от предучилищна възраст; обучение по български език за деца в 

училищна възраст, които не владеят български език или подготовка на кандидат-студенти 

за прием в български висши училища по български език и литература, по история и по 

география на България. Те могат да провеждат и извънкласни дейности, свързани със 

съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура. Това е така, тъй като те са 

създадени преди всичко с тази цел.  

Българските неделни училища в чужбина осигуряват завършване на обучение 

само по български език и литература, по история и по география на България за определен 

клас, но не осигуряват придобиване на степен на образование. На учениците се издава 

удостоверение за проведеното обучение. Учениците, на които е признат завършен клас по 

документи, издадени от училище от чужда държава, които имат такова удостоверение и 
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продължат обучението си в училища в Република България, не полагат приравнителни 

изпити по български език и литература, по история и по география на България. 

В тази връзка и според отменения през м. август 2016 г. Закон за народната 

просвета, и според новия ЗПУО, създадените с ПМС № 334 неделни училища нямат 

статут на българско държавно училище в чужбина, от което може да произтекат и 

съответните трудови и осигурителни права по българското законодателство за работещите 

в тях лица. Няма пречка обаче да бъде зачетен осигурителен стаж на работещите в 

неделните училища, ако те подлежат на осигуряване по законодателството на съответната 

държава, в която се осъществява обучението, ако тя е държава членка на Европейския 

съюз, държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Конфедерация 

Швейцария или държава, с която страната ни има сключена спогодба в областта на 

социалната сигурност.  
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