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ДО 

МИНИСТЪРА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ПРОФЕСОР ДПН ТОДОР ТАНЕВ 

 

ОБРЪЩЕНИЕ 
от 

АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 

ГЕОГРАФИ И РЕГИОНАЛИСТИ 

 

Относно: Резултатите от срещата между АПГР и МОН на 18.01.2016г. 

и намерението на АПГР да проведе Протестен митинг на 

23.01.2016г. 

Уважаеми професор Танев, 

Управителният съвет на Асоциацията на професионалните географи и 

регионалисти (УСАПГР) обсъди изпратеното от Вас писмо, в което ни 

осведомявате за намеренията на МОН да „се ангажира с оценка на 

въздействието и анализ на прилагането на учебната програма за V клас за 

регламентираното учебно време, който ще се изработи след: 

 обучение на учителите, преподаващи География и икономика в V клас, 

как да преподават учебната програма (тук предполагаме, че експертите на 

МОН са допуснали съществена грешка и имат предвид да преподават учебното 

съдържание); 

 провеждане на външно оценяване в V клас; 

 обсъждане с учителите, преподаващи в прогимназиален етап на 

средното образование изпълнението на учебната програма за V клас“ 

 

УСАПГР проведе консултации с представители на своите регионални 

структури, със специалисти по методика на обучението по география и с 

опитни учители, имащи  дългогодишен стаж при преподаването на География и 

икономика  в Прогимназиален етап на средното училищно образование. На тази 

база си позволяваме да изразим следното становище: 

- Посочените от Вас мерки имат средносрочен характер и на практика 

изместват и отлагат решаването на проблема към време, когато 

вероятно предвижданите от нас тежки последици за училищната 

география в 5-7 клас вече ще имат необратим характер. Според нас 
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предвиденото от МОН „външно оценяване“ само ще може твърде късно 

да констатира огромната пропаст между визията на специалистите от 

повереното Ви ведомство и реалните потребности и възможности на 11-

годишните ученици. 

- В писмото си Вие заемате позиция само по отношение на малка част от 

поставените на Срещата ни на 18 януари проблеми на училищната 

география, както и на механизмите в общуването между географската 

колегия в страната и МОН. 

- Мерките, които решавате да предприемете, изискват много време и 

обществени средства, но според нас не гарантират очакванията  на 

учителската колегия. Убедени сме, че нашите предложения предполагат 

много по-малък разход на обществена енергия и ще доведат до 

очакваното от десетилетия намаляване на тежката училищна преса над 

децата ни. 

- Географската колегия е на мнение, че нарушената по вина на МОН 

комуникация (визираме липсата на отговор на редица наши официални 

писма през цялата 2015 г.) и практическата липса на ефективен 

двустранен диалог с най-представителното сдружение на географи в 

България вече е довело до „пропуснати ползи“. Последното Ви решение 

не предвижда дори частичното им справедливо компенсиране. 

Уважаеми професор Танев, 

УСАПГР  провежда  на  23  януари  (събота)  от  11.00  часа  Протестен 

митинг пред сградата на Президентството (прилагаме картосхема на мястото, 

определено за Митинга). Протестът е срещу неравнопоставената позиция на 

училищната География и икономика, отредена в последните наредби на МОН, 

подписани от Вас. На Митинга ще присъстват учители по география от много 

региони на страната, университетски преподаватели и приятели на географията. 

Надсловът на Митинга е „ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА не е 

третостепенен учебен предмет“. На Митинга географската колегия ще се 

възползва от предвиденото в Конституцията на Република България право на 

всеки гражданин „да изразява мнението си, да да търси, получава и 

разпространява информация“. 

Изборът на съботен ден е продиктуван от желанието ни Протестът да не 

пречи на нормалното провеждане на учебни занятия по География и икономика 

в основните и средните училища в България. 
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Обръщаме се със следната молба към Вас – да уважите правото на 

българските географи да изразят мнението си чрез Подписка. Молим Ви на 

23.01.2016 г. между 12 ч. и 13 ч. да приемете наша делегация, която официално 

да Ви връчи Подписката, събирана в продължение на около 1 месец във всички 

административни области на страната. До този момент вече са ни изпратени 

подписките на 11 регионални клона на АПГР с общо над 1500 подписа. До 

съботния ден очакваме подписите да достигнат над 3000.  

 

 С уважение ! 

 

 

 

 
 

София, 21.01.2016г. 

 

Доц. д-р Марин Русев, 

председател на Асоциацията на 

професионалните географи и регионалисти 
 

 

 


