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Изх. номер: А32, 29.06.2011            

 
О Т Ч Е Т 

 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

 
„АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА” 

 
ЗА ПЕРИОДА юни 2010 – юни 2011 г. 

 
 
Долупосочените мероприятия и дейности са изброени в хронологичен ред. 
 
 
І.  Организационни дейности 
 

1. Проведе се допитване до членовете на Асоциацията на българските училища в 
чужбина (АБУЧ) относно препоръки за подобряване на Националната програма 
„Роден език и култура зад граница”. Предложенията бяха изпратени през месец 
февруари 2011 г. до Министерство на образованието, младежта и науката 
(МОМН).  
 

2. По молба на МOМН през месец април 2011 г. Асоциацията извърши 
номиниране за грамота „Неофит Рилски” от МОМН по повод 24 май. 

 
3. Продължихме да поддържаме контакти с по-стари български училища по света, 

както и да установяваме контакти с нововъзникващи български образователни 
звена зад граница 

 
4. Продължихме да подпомагаме се създаването на български училища зад граница 

 
II. Контакти с други организации 
 

1. AБУЧ ползотворно си сътрудничи с МОМН, Софийския университет, Българска 
академия на науките (БАН), Държавната агенция за българите в чужбина 
(ДАБЧ), както и редица други институции в България и зад граница, сред които 
е и генералният директор на ЮНЕСКО- г-жа Ирина Бокова. 
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2. Задълбочава се сътрудничеството с фондация „Димитър Бербатов” в България.  
 

3. Продължава сътрудничеството с Общобългарския комитет и фондация „Васил 
Левски”. На 9 юни 2010 г. в Българското училище към Посолството на България 
в Лондон пристигна на посещение делегация на Общобългарския комитет и 
фондация „Васил Левски”, която откри специална изложба, посветена на 
Апостола. Гостите  посетиха часове по история в 5 и 6 клас. 

 
4. Продължава сътрудничеството с Народната библиотека „Кирил и Методий” в гр. 

София.  С помощта на двете български училища в Лондон – училище „В. 
Левски”, с директор  г-жа Милена Везенкова и Българското училище към 
Посолството в Лондон, с директор г-жа Снежина Мечева, по линия на 
безплатния международен обмен бяха транспортирани книги, които Народната 
библиотека дължи на Британската библиотека в Лондон, както и на библиотека 
„Бодлеана”  в Оксфорд. 

 
5. За втори път беше организиран национален конкурс за детска карта на света на 

тема: „Живеем в глобализиран свят” съвместно с Националният институт по 
геофизика, геодезия и география при БАН.     

 
6. Поддържат се ползотворни контакти с БНТ –  редакция „Новини”,     

предаванията „България днес” и „Часът на зрителите”;  ТВ СКАТ, предаването 
„Облаче ле бяло”, което отразява събития от българските училища зад граница; 
БНР – радиостанция  „Хр. Ботев”, радиостанция „Хоризонт”; вестник „Труд”; 
вестник „Монитор”; сайта Bulgaria News; вестник „Нова дума” – Испания;  
вестник „БГ Бен” и вестник „Будилник” - Лондон. 

 
7. Успешно се развива сътрудничеството с Асоциацията на българите в Испания 

„Балкан”. 
 
8. Протича изключително ползотворно сътрудничество между вестник „България 

СЕГА” и Асоциацията. 
 
9. В процес на установяване е сътрудничество между Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски” и АБУЧ. 
 

10. Интернет-радио „Татковина” в България интензивно популяризира дейността на 
Асоциацията. 

 
11. Членове на АБУЧ осъществяват благотворителна дейност, която е насочена към 

подпомагането на училища, както и домове за деца в неравностойно положение 
в България. 

 
12. Сити Клуб в Лондон, Великобритания и лично неговият председател, принц 

Кирил, са в контакт с АБУЧ. 
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III. Участия във форуми, конференции, церемонии, срещи и други 
 
1. По покана на фондация „В. Левски” на 18 юли 2010 г. представители на 

Управителния съвет (УС) на АБУЧ, г-жа Боянка Иванова, г-жа Петя Цанева, г-жа 
Снежина Мечева, както и почетният член на АБУЧ - г-жа Велислава Дърева, 
присъстваха на Празника на град Карлово и участваха в тържествата по случай 
173-тата годишнина от рождението на Левски.   

 
2. През месец юли 2010 г. г-жа Силвия Стаменова, член на УС на АБУЧ, организира 

среща между български учители в чужбина с български автори. Бе открита 
изложба. 

 
3. На 29.07.2010 г. в Софийския университет „Климент Охридски” се проведе третата 

Конференция на АБУЧ. Съорганизатори бяха МОМН и ДАБЧ. Асоциацията бе 
активно подкрепена от Софийския университет и Центъра за върховни 
постижения „Диалог Европа”. Темата на конференцията беше: „Българските 
училища в чужбина. Специфика, проблеми, перспективи”. На конференцията 
присъстваха г-н Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката; 
г-н Божидар Иванов, министър без портфейл; представители на МОМН, 
Комисията по образование в Парламента на Република България, Софийския 
университет, МВнР; преподаватели, директори и настоятели от многобройни 
български училища в чужбина; журналисти, гости. Програмата на Конференцията 
съдържаше три работни панела: „Проектозакон за училищното образование”, 
„Програма „Роден език и култура зад граница””, „Мисия завръщане”. 

 
4. През август 2010 г. членовете на УС на АБУЧ- г-жа Боянка Иванова и г-жа 

Снежина Мечева посетиха Националното училище по фолклорни изкуства в 
Широка Лъка, организатор на лятната академия за изкуство „Огънят на Орфей”. Те 
проведоха разговор с директорката на училището г-жа Стоянка Тенова и 
направиха лични дарения за училището и лятната академия.  

 
5. Първи ноември Денят на народните будители бе отбелязан в редица български 

училища в чужбина. 
 
6. На 2 ноември 2010 г. в Лондон пристига г-жа Диди Ходжева – директор на      

фондация „Димитър Бербатов” заедно с 4 от номинираните ученици в конкурса 
„Успелите деца на България”, които участват в гала-концерт съвместно с 
„Мистериите на българските гласове”. Г-жа Ходжева, както и учениците, бяха 
посрещнати от члена на УС на АБУЧ, г-жа Снежина Мечева и посетиха 
Българското училище към Посолството в Лондон.  
 

7. Д-р Ирина Ботева-Владикова, директор на Българското училище във Виена  и член 
на Управителния съвет на АБУЧ прие на 10.11.2010 г. г-жа Дора Чаушева, 
директор на Националния музей „В.Левски”, Карлово, проф. Иван Стоянов, 
началник на отдел „Научноизследователска, художествено-творческа и издателска 
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дейност” във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” и д-р 
Стоян Джавезов, председател на фондация "Васил Левски". 

 
8. С Асоциация на българи в Испания „Балкан” АБУЧ бе съорганизатор на първата 

двудневна конференция, третираща проблеми на българските училища в чужбина, 
осъществена извън границите на България. Темата на конференцията беше 
„Българското училище в Испания. Специфика, постижения, предизвикателства” и 
се състоя в Мадрид на 20 и 21 ноември 2010 г. Инициативата беше на г-жа Петя 
Цанева, президент и Асоциацията на българите в Испания „Балкан” и директор на 
ПБНУ „Св. Иван Рилски", Мадрид и Първа българска гимназия „Йордан Йовков”, 
Мадрид, член на Управителния съвет на АБУЧ. Целта на форума, в който 
участваха 95 представители на 23 съботно-неделни български училища от цяла 
Испания, както и представители на училищата в Лондон, Париж, Лисабон и 
Букурещ, бе да се развие диалогът между българските училища в Испания; да се 
обмени опит, както и да се подкрепят новосъздадените училища в Кралство 
Испания, които за първа година са бенефициенти по Националната програма 
„Роден език и култура зад граница” на МОМН; да се представят и обсъдят идеи за 
сътрудничество не само между училищата в Испания, но и между всички 
български училища в чужбина; да се идентифицират трудностите и 
предизвикателствата. На Форума присъстваха г-н Росен Иванов, председател на 
Агенцията за белгарите в чужбина, представители на български държавни 
институции, дипломатически мисии, журналисти,  както и трима от членовете на 
Управителния съвет на АБУЧ. Приветствия към организаторите и участниците 
изпратиха г-н Георги Първанов, президент на Република България и г-н Николай 
Младенов, министър на външните работи на Република България. 
 

9. По случай Коледа и Нова година се проведоха семинари, тържества, концерти, 
театрални представления. 
 

10. Г-жа Снежина Мечева, член на Управителния съвет на АБУЧ, присъства на 
семинар на българските училища в Република Ирландия, проведен на 05.02.2011 г. 
в Дъблин. 

 
11. Денят на майчиния език, 21 февруари- ден на АБУЧ, беше честван в почти всички 

български училища в Испания с многобройни мултикултурни мероприятия. 
 

12. Националният празник- 3 март бе отбелязан с тържества и поздравителни адреси. 
 
13. На 8 март 2011 г.  г-жа Снежина Мечева, представител на Управителния съвет на 

АБУЧ, организира в Българското училище към Посолството в Лондон  среща на 
служителите на ДАБЧ, г-жа Коянка Димитрова и г-н Светослав Манолов, с 
учителите и  учениците от училището, както и с техните родители. 

 
14. На 09.03.2011 г. в Посолство на Република България в Лондон се състоя среща, 

между директори и преподаватели от българските училища във Великобритания и 
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Република Ирландия с министъра на образованието, г-н Сергей Игнатов и 
посланик Кючуков. Г-жа Мечева представи на министър Игнатов папка с 
информации за дейността на АБУЧ. 

 
15. На 12.03.2011 г. се състоя разговор между ръководители на Педагогически 

факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и г-жа Ваня 
Велкова, член на УС на Асоциацията. На разговора бе обсъдено поставянето на 
основите на сътрудничество между АБУЧ и Пловдивския университет "Паисий 
Хилендарски". 

 
16. Великден бе отбелязан в училищата с организирането на семинари, празници, 

беседи и много други. 
 
17. През април 2011 г. се състоя среща  на д-р Боян Кулов, председател на 

Асоциацията, със служители на МОМН, където бяха обсъдени въпроси, свързани с 
организацията на Форума на българските училища и подкрепящите ги 
организации в САЩ в Чикаго. 

 
18. Заедно с Първото българско лицензирано училище „Джон Атанасов” в Чикаго 

АБУЧ бе съорганизатор на Форума на българските училища и подкрепящите ги 
организации в САЩ, проведен на 30.04.2011 г. в Чикаго. Темата на Форума бе: 
„Мястото и ролята на българските общности в САЩ за запазване на родния език и 
националното самосъзнание”. Главен инициатор на Форума бе г-жа Боянка 
Иванова, директор на Българско училище „Джон Атанасов” в Чикаго и член на 
Управителния съвет на АБУЧ. На Форума присъстваха министър Сергей Игнатов, 
г-н Георги Пирински, зам.-председател на Народното събрание на Република 
България, представители на български държавни институции, дипломатически 
мисии, журналисти. Почетни гости на Форума бяха министърът на образованието 
г-н Сергей Игнатов и зам.-председателят на Народното събрание г-н Георги 
Пирински. Участници във Форума бяха представители на български училища на 
територията на 15 града в 13 щата на Америка: Чикаго, Вашингтон ДС, Ню Йорк, 
Бостън, Шарлот, Филаделфия, Детройт, Минеаполис, Сент Луис, Сарасота, Тампа, 
Сан Антонио, Лас Вегас, Сан Диего, Лос Анжелис, директорите на българските 
училища в Лондон и Париж, представител на УС на АБУЧ от Берлин и 
председателят на АБУЧ от София. Към Форума се присъединиха и представители 
на български медии, културни и духовни институции в САЩ и България, 
обществено активни личности и представители на американската администрация в 
Чикаго. 
 

19. На 01.05.2011 г. членовете на Управителния съвет на АБУЧ: д-р Боян Кулов, г-жа 
Боянка Иванова, г-жа Снежина Мечева и г-жа Ваня Велкова участваха във 
фестивала „Български дни в Чикаго -  пролет 2011”, организиран от Българо-
американската асоциация в Чикаго. 
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20. През май се отбеляза денят на Европа. 
 
21. АБУЧ бе съорганизатор на церемонията за връчване на отличилите се деца в 

конкурса „Награди за успелите деца на България 2010”, състояла се на 31.05.2011 
г. в София. Г-жа Мечева поднесе приветствие от името на АБУЧ. За втори път в 
конкурса на  фондация „Димитър Бербатов” участват български деца от чужбина. 

 
22. Д-р Боян Кулов, председател на АБУЧ, и г-жа Боянка Иванова – директор на 

Българско училище „Джон Атанасов” в Чикаго и член на УС на АБУЧ взеха 
участие в „Дните на Чикаго в София”, състояли се Българо-американския културен 
център на Столична библиотека. На 22.06.2011 г. д-р Кулов поздрави 
организаторите и разказа за последните инициативи на АБУЧ. Бяха представени 
два филма: за историята на създаването на АБУЧ, както и „Гурбетчийство или 
емигрантство”, създаден от училище „Джон Атанасов”.  
 

23. Сключено бе споразумение за ползване на класни стаи в държавни училища, за 
нуждите на българските съботно-неделни училища между област Мадрид и 
Република България - г-жа Петя Цанева, президент и Асоциацията на българите в 
Испания „Балкан” директор на ПБНУ „Св. Иван Рилски", Мадрид и Първа 
българска гимназия "Йордан Йовков", Мадрид, член на Управителния съвет на 
АБУЧ. 

 
24. По случай празника- 24 май се организираха концерти, тържества, лекции и други.  

 
25. ПБНУ „Св. Иван Рилски", Мадрид, Първа българска гимназия "Йордан Йовков", 

Мадрид и ПБУ"Димитър Димов", Виалба, поднесоха цветя на паметната плоча на 
Д. Димов в Мадрид. 

 
26. На 23 юни в галерия „Кольо Карамфилов” в Пловдив г-жа Боянка Иванова се 

включи в представянето на книгата „От Пловдив до Чикаго” на Иван Тодоров – 
Доктора. Беше представен филмът „Първи випуск осмокласници на училище 
„Джон Атанасов” в Чикаго, в който герой е дъщерята на автора.  
 

27. На 24.06.2011 г. се състоя среща на доц. д-р Жоржета Чолакова, зам.-ректор на 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” с г-жа Ваня Велкова, член на УС 
на Асоциацията. Бе обсъден въпросът за оформянето на необходимата 
документация относно бъдещото сътрудничество между Пловдивския университет 
и АБУЧ, както и параметрите на взаимната дейност. Предвижда се началото на 
сътрудничеството да бъде поставено през есента на 2011 г. 

 
28. На 25.06.2011, за втора поредна година, АБУЧ, съвместно с Асоциация на 

българите в Испания „Балкан”, е съорганизатор на второ издание на български 
събор в Испания „Всички българи заедно”. Това макросъбитие събира повече от 
1000 ученици от българските неделни училища в Испания по повод завършване на 
учебната година.  



 
АСОЦИАЦИЯ 

НА БЪЛГАРСКИТЕ 

УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА  

ASSOCIATION 

OF BULGARIAN  

SCHOOLS ABROAD 

 

 
 

БАН, Институт по география, ул. „акад. Г. Бончев“, бл. 3, 1113 София 
Телефон: (+359) 2 979 3367, Факс: (+3592) 870 0204, Internet: www.abgschool.org, E-mail: info@bgschool.org  

Регистрирана в Софийски градски съд с решение №14857/2007. Булстат:175392819 
Първа инвестиционна банка, BIC: FINVBGSF, IBAN: BG71FINV91501200252210 

7

 
29. Г-жа Димитрина Ходжева, управляващ директор на фондация "Димитър 

Бербатов” и г-н Христо Стефанов от комуникационната компания маркетинг  
извършиха презентация на електронни учебници. 
 

30. Г-жа Ваня Пенчева, директор на ПБНУ „Св. Иван Рилски", Хатива, изнесе открит 
урок на тема: „Преподаване на литература  в смесена паралелка в 11 и 12 клас”. 

 
31. Беше проведено състезание-викторина съвместно с родителите по случай деня на 

семейството, ПБНУ „Св. Иван Рилски", Мадрид. 
 

32. Прожекция на български филми в училищата-членове на АБУЧ  
 
IV. Изнесени доклади от членове на АБУЧ 
 

1. „Творчески проект „Училище в бъдеще”, г-жа Екатерина Гержик,  Български 
културно-просветен център  «Аз Буки Веди» при Всеукраинската обществена 
организация «Конгрес на българите в Украйна», 29.07.2010 г., София  

 
2. «Опит и актуални проблеми - Българско неделно училище в град Приморск, 

Украйна”, г-жа Донка Николова, 29.07.2010 г., София 
 

3. Българско училище «Св.Кирил и Методий» Париж, Франция, г-жа Елена 
Сачкова,  29.07.2010 г., София 

 
4. „Нормативно-правови актове в системата на средното образование в Украйна в 

контекста на реализиране правата на националните малцинства”, г-жа Жанна 
Суслина,  Областно учебно заведение «Специализирано общообразователно 
училище-интернат  «Болградска гимназия «Г.С.Раковски», 29.07.2010 г., София 

 
5.  „Предложения и поправки по проектозакона за училищното образование”, д-р 

Боян Кулов, председател на УС на АБУЧ, 29.07.2010 г., София 
 
6. „Завръщането на децата на България – крайна цел в дейността на АБУЧ ”, г-жа 

Боянка Иванова,  Българско училище „Джон Атанасов”, Чикаго, САЩ,  
29.07.2010 г., София 

 
7. „Мисия «Завръщане» - мисия на дело, а не на думи и хартия. Фактори за 

успешната й реализация», г-жа Снежина Мечева, Българско училище към 
посолството на Република България в Лондон, 29.07.2010 г., София 

 
8. „Личният опит на емигрант завърнал се след 15 години, трудности, бюрокрация 

и защо си заслужава да се завърнеш в България.”, г-жа Адриана Любенова, 
България, 29.07.2010 г., София 
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9. „Практики и идеи за участие в съвместни проекти с училища в България”, г-жа 

Ваня Пенчева, АИБЕ Балкан, Хатива, ПБНУ „Св. Иван Рилски”, 29.07.2010 г., 
София   

 
10. „Предизвикателството да бъдеш дете - пътешественик  по неволя , проблеми с 

адаптирането на децата в новата среда, опитът  на интернационалните училища 
в тази посока”, г-жа Силвия Стаменова, България, 29.07.2010 г., София 

 
11. „Българското училище в чужбина, посланик за разпространяване на българската 

култура по света”, г-жа Петя Димитрова, Мадрид, Испания, 29.07.2010 г., София 
 
12. „Българското училище в Испания: организация, опит, трудности”, г-жа Петя 

Цанева, председател на Асоциация на българите  в Испания „Балкан”, директор 
на ПБНУ „Св. Иван Рилски", Мадрид и Първа българска гимназия "Йордан 
Йовков", Мадрид, член на УС на АБУЧ, 20.-21.11.2010 г., Мадрид 

 
13. Българското училище в Испания: образователен процес” - г-жа Ваня Пенчева, 

директор, ПБНУ „Св. Иван Рилски", Хатива, 20.-21.11.2010 г., Мадрид 
 
14. „Българското училище в чужбина: посланик за разпространяване на българската 

култура по света - извънкласна дейност” - г-жа Камелия Митева, ПБНУ „Св. 
Иван Рилски", Хатива, и г-жа Ваня Топузова, ПБНУ „Св. Иван Рилски", Енгера, 
20.-21.11.2010 г., Мадрид 

 
15. „Специфика, резултати, перспективи на националната програма „Роден език и 

култура зад граница”  -  г-жа Силвия Стаменова, г-жа Снежина Мечева  и г-жа 
Петя Цанева, членове на УС на АБУЧ, 20.-21.11.2010 г., Мадрид 

 
16. „Българското училище в Испания. Специфика, постижения и 

предизвикателства.”, г-жа Петя Цанева, председател на Асоциация на българите  
в Испания „Балкан”, директор на Българско училище „Св. Иван Рилски” в 
Мадрид, 20.-21.11.2010 г., Мадрид 

 
17. „За необходимостта от взаимодействието между българските училища в 

чужбина и държавните институции в България”, г-жа Снежина Мечева, 
директор на Българското училище към Посолството на Република България в 
Лондон, член на Управителния съвет на АБУЧ, 20.-21.11.2010 г., Мадрид 

 
18. „Ролята на българските общности по света в запазването и разпространението на 

българския език зад граница, в съхранението на българската национална 
идентичност”, г-жа Боянка Иванова, директор на Българско училище „Джон 
Атанасов” в Чикаго, член на Управителния съвет на АБУЧ, Форум Чикаго, 
30.04.2011 г. 
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19. „Специфика на новите образователни структури в чужбина. Българско училище 

„Джон Атанасов” пред своя десетгодишен юбилей”, г-жа Елена Липкова, зам.-
директор и преподавател в Българско училище „Джон Атанасов” в Чикаго, 
Форум Чикаго, 30.04.2011 г. 

 
20. „Българските светилища зад граница – вчера, днес и утре!”, г-жа Снежина 

Мечева, директор на Българското училище към Посолството на Република 
България в Лондон, член на Управителния съвет на АБУЧ Форум Чикаго, 
30.04.2011 г. 

 
21. „Ролята на българската държава в подкрепата на родните училища зад граница – 

ангажименти и отговорности”, д-р Росен Димитров, председател на 
Управителния съвет на „Българско училище „Кирил и Методий” в Бостън, зам.-
председател на Управителния съвет на АБУЧ, Форум Чикаго, 30.04.2011 г. 

 
22. „Нормативна уредба за обучение по български език зад граница”, г-жа Камелия 

Конакчиева-Трибулен, председател на Асоциация „Български език-език 
европейски” в Париж, Форум Чикаго, 30.04.2011 г. 

 
23. „Националната програма „Роден език и култура зад граница” – принос и 

препоръки за усъвършенстване”, г-жа Ваня Велкова, основател на Българското 
училище в Хамбург, член на Управителния съвет на АБУЧ, Форум Чикаго, 
30.04.2011 г. 

 
24. „Дейност и структура на фондация за образование и култура „Васил Левски” 

Сан Диего, Калифорния, САЩ”, г-н Петър Вулев, председател на Фондация 
„Васил Левски” в Сан Диего, Форум Чикаго, 30.04.2011 г. 

 
25. „Българското училище зад граница – мост към Родината”, г-жа Лили Паслиева, 

директор на Български учебен център „Знание” в Чикаго, Форум Чикаго, 
30.04.2011 г. 

 
26. „Предизвикателствата пред малките български училища и общности в САЩ”, г-

жа Христина Маркова, старши финансов анализатор, представител на Българско 
училище „Св. св. Кирил и Методий” в Минеаполис, Форум Чикаго, 30.04.2011 г. 

 
V. Относно закона за училищно образование 
 

1. Предложения от д-р Боян Кулов, председател на Асоциацията, представяне на 
позицията на АБУЧ 
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2. Предложения за изменения от д-р Елена Сачкова, учител в Българско училище 
„Св. св. Кирил и Методий” в Париж 

 
3. Мнение на Българско училище „Пейо Яворов” към Посолството на Република 

България в Брюксел. 
 
VI. Относно Националната програма „Роден език и култура зад 
граница” 
 
 На 21.06.2011 г. до Комисията за Националната програма „Роден език и култура 
зад граница” в изпратен доклад на тема: „Предложения от българските учители зад 
граница относно подобрения и допълнения в Националната програма „Роден език и 
култура зад граница”- Допълнения към писмото от 14.02.2011 г. до Министерство  на 
образованието, младежта и науката от Асоциацията на българските училища в 
чужбина, г-жа Ваня Велкова 
 
VII. Медийни изяви 
 

1. Интервю по радио „Хоризонт” с г-жа Боянка Иванова, директор на Българското 
училище „Джон Атанасов” и член на Управителния съвет на АБУЧ относно 
Конференцията на Асоциацията, август 2010 г. 

 
2. ТВ СКАТ, предаване „Облаче ле бяло”, разговор между водещата на 

предаването, г-жа Манджукова, член на Управителния съвет на АБУЧ и г-жа 
Снежина Мечева, говорител на Асоциацията относно отминалата Конференция 
на АБУЧ, юли 2010 г. 

 
3. Вестник „България СЕГА”, Чикаго, статия за г-жа Снежина Мечева в 

качеството и на директор на Българското училище към Посолството в Лондон, 
октомври 2010 г. 

 
4. БНТ, рубрика „България”, интервю с г-жа Снежина Мечева във връзка със 

срещата на представители на ДАБЧ с представители на Българското училище в 
Лондон, както и разговора на министър Игнатов с представители на 
българските училища в Лондон и Ирландия, 10.03.2011 г. 

 
5. БНТ – „България днес”, 1.04. 2011 г., интервю с члена на УС и говорител на     

              на АБУЧ на тема: „Има ли нужда от преброяване на българите в чужбина”  
 

6. Интернет-радио „Татковина”, България, интервю с г-жа Ваня Велкова относно 
Форум на българските училища в Чикаго, 21.04., 29.04., 10.05.2011 г. 
 

7. Радио България, Линц, интервю с г-жа Ваня Велкова относно резултатите от 
проведения Форум в Чикаго, 07.05.2011 г. 
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8. Интернет-радио „Татковина”, Предаване тема: „Българските учители и 

българските училища зад граница”, 24.05.2011 г.  
 

9. ТВ СКАТ, предаването „Облаче ле бяло”, водещата, г-жа Манджукова, 
разговаря с председателя на АБУЧ, д-р Боян Кулов, както и с г-жа Ваня Велкова 
за резултатите от Форума в Чикаго, 07.05.2011 г.  

 
10. Интервю във „Фрог Нюз” с г-жа Снежина Мечева – член на УС и говорител на 

АБУЧ на тема: „Какво очакват българските училища зад граница през новата 
учебна година?” 

 
11. Вестник „България СЕГА”, Чикаго, 12.05.2011, статия на тема: „Една българска 

учителка в Чикаго”- статия за г-жа Елена Липкова, зам.-директор на Българско 
училище „Джон Атанасов” в Чикаго, автор: Ваня Велкова 

 
12. Вестник „България СЕГА”, Чикаго, 19.05.2011, статия на тема: „Националната 

програма „Роден език и култура зад граница” – принос и препоръки за 
усъвършенстване”, г-жа Ваня Велкова 

 
13. Вестник „България СЕГА”, Чикаго, май 2011, публикуван „Поздравителен 

адрес до учители, сънародници, ученици по повод 24 май”, УС на АБУЧ 
 

14. Материали във вестник „България СЕГА” относно Форума в Чикаго, май 2011 г 
 

15. Материали във вестник „Евро Чикаго” относно Форума в Чикаго,  май 2011 г. 
 

16. Материали във вестник „България” относно Форума в Чикаго, май 2011 г.  
 

17. Материали във вестник „Старт” относно Форума в Чикаго, май 2011 г. 
 

18. Материали във вестник „Труд” относно Форума в Чикаго, България, май 2011 г. 
 

19. БНТ – „България днес” – интервю с г-жа С. Мечева – член на УС и говорител на 
АБУЧ на тема „Какво искате да променим в българското    училище”. 

 
20. БНТ – „Часът на зрителите”  - 27.05.2011 г. интервю с г-жа Снежина Мечева – 

член на УС и говорител на АБУЧ за най-новото около българските училища в 
чужбина.  

 

VIII. Произведен медиен продукт 
 

„С любов за децата ни” – видео-филм за историята на Асоциацията на 
българските училища в чужбина, автори: г-жа Райна Манджукова, водещ на 
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предаването „Облаче ле бяло”, ТВ СКАТ, член на Управителния съвет на АБУЧ 
и г-жа Снежина Мечева, член на Управителния съвет на АБУЧ, април 2011 г. 

 
IX. Отличени учители с грамота „Неофит Рилски” от МОМН по 
случай 24 май 
 

1. Г-жа Боянка Иванова, директор на Българското училище „Джон Атанасов” в 
Чикаго 

 
2. Д-р Ирина Ботева-Владикова, директор на Българското училище във Виена 

 
3. Г-жа Петя Димитрова-Цанева, директор на Българско училище „Иван Рилски” в 

Мадрид 
 
4. Г-жа Снежина Мечева, директор на Българското училище към Посолството на 

Република България в Лондон 
 

X. Почетна грамота 
 

Посолството на Република България в Държавата Кувейт връчи на г-жа Таша 
Малешкова „Почетна грамота” за големия й принос за създаването, 
популяризирането и развитието на Българското училище в Кувейт, както и за 
укрепването на българската общност в Кувейт. Отличието бе връчено на г-жа 
Малешкова лично от посланика на Република България в Кувейт, г-н Илко 
Шивачев, на 24 май 2011 г.  

 
XI. Изпратени официални писма 
 

1. До министър Симеон Дянков 
2. До министър Сергей Игнатов 
3. До министър без портфейл Божидар Димитров 
4. До Комисията по Националната програма в МОМН 
5. До г-н Георги Пирински, зам.-председател на Народното събрание 
6. До г-н Огнян Стоичков, председател на Комисията по образование  
7. До г-н Димитър Бербатов и фондация „Димитър Бербатов”, София 
8. До Почетното консулство в Хамбург 
9. До вестник „България СЕГА”, Чикаго 
10. До интернет-радио „Татковина” в България 
11. До г-жа Екатерина Генова, журналист в БНТ 
12. До вестник „Емигрант БГ” в Амстердам 
13. До г-н Лазар Додев, МОМН 
14. До посолството на Република България в Берлин 
15. До ДАБЧ относно подкрепа за номинацията на г-жа Петя Цанева за „Българка на 

годината 2010” 
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XII. Благодарствени писма 
  

1. До Асоциация „Балкан“ в Мадрид 
2. До Българско училище „Джон Атанасов” в Чикаго 
3. До Българо-американска асоциация в Чикаго 
4. До всички официални лица, дипломати, журналисти, организатори, спонсори на 

Форум Чикаго 
 
XIII. Благодарствени грамоти 
 

1. До г-н Любомир Кючуков, посланик на Република България в Обединено 
кралство Великобритания и Северна Ирландия 

2. До г-н Илко Шивачев, посланик на Република България в Кувейт 
 
XIV. Изпратени поздравителни адреси 
 

1. До всички новоприети членове на АБУЧ 
2. До всички български училища в чужбина по повод 24 май 
3. До лица и институции в чужбина по повод 24 май 
4. До лица и институции в България по повод 24 май: 

 
� Министерство на образованието, младежта и науката 
� Държавна агенция за българите в чужбина 
� Народно събрание на Република България 
� Издателства на вестници 
� Адвокат Герганова 
� Фондации 
� Радио 

 
5. До почетните членове на Асоциацията по повод 24 май: 

 
� Г-жа Велислава Дърева 
� Г-н Георги Пирински 
� Г-н Иван Станчов 
 

6. До фондация „Димитър Бербатов” по повод церемонията на 31.05.2011 г. 
 

 
XV. Получени поздравителни адреси 
 

1. Поздравително писмо от президента на Република България, г-н Георги 
Първанов 
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2. Поздравителен адрес по повод 3 март от зам.-министър  председателя и 
министър на финансите г-н Симеон Дянков 

3. Поздравителен адрес от генералния директор на ЮНЕСКО, г-жа Ирина Бокова 
4. Поздравителен адрес от г-н Росен Иванов, председател на ДАБЧ 
5. Поздравление от д-р Меглена Плугчиева по повод 24 май 
6. Поздравителен адрес от министър Дянков по повод 24 май 

 
XVI. Присъдена грамота 
 

Асоциация на българи в Испания „Балкан” присъди на АБУЧ „Благодарствена 
грамота” за принос в поддържането и разпространението на българския език на 
българския език и култура зад граница, 20.02.2011 г. 
 

XVII. Заседания на Управителния съвет 
 

1. 31.10.2010 г. 
2. 13.02.2011 г. 
3. 17.05.2011 г. 
4. 29.05.2011 г. 
5. 26.06.2011 г. 

 
XVIII. Нови членове на АБУЧ 
 

1. Български образователен и културен център Дъблин, Ирландия 
2. Българско училище „Св. св. Кирил и Методий”, Пекин, Китай 
3. Българско училище „Орфей”, Линц, Австрия 
4. Българско училище „Климент Охридски”, Годалминг, Великобритания 
5. 2 физически лица 
 

XIX. Други дейности 
 

1. Създадена е обща емайл група с цел членовете на Асоциацията да бъдат в 
контакт, както и да получават информация относно срещи, събития; новини от 
Управителния съвет на АБУЧ и много други. 
 

2. На сайта на АБУЧ бе поставен Информационен въпросник за българските 
училища в чужбина, разработен от г-жа Петя Цанева, г-жа Силвия Стаменова, г-
жа Ирина Владикова и г-н Росен Димитров. Чрез информационния въпросник се 
цели набирането на база статистически данни за българските училища в 
чужбина. Официалните данни за училищата се предвижда да бъдат за 
обществено ползване, останалите данни ще бъдат за вътрешно ползване от 
АБУЧ. Публикуването и използването на статистическа информация ще се 
извършва с решение и писмено съгласие от УС на АБУЧ. 
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3. Редовно актуализиране и поставяне на информации на сайта на АБУЧ. 
 

4. На сайта на Асоциацията са оформени нови „папки”, съдържащи информация за 
членовете на АБУЧ, актуални новини от българските училища зад граница и т.н. 

 
5. Поставяне на информация на сайта на Асоциацията за основаването на АБУЧ. 

 

6. Facebook – група, която се  е регистрирана и се поддържа от г-жа Силвия 
Стаменова, член на УС на АБУЧ 

 
7. Архивиране на входящите и изходящите документи, получаване и обработка на 

документи за членство в АБУЧ, регистрация на физически и юридически лица за 
членове на АБУЧ. 

 
8. Подготвяне на документацията, необходима за Софийски съд относно промяна 

на устава на Асоциацията. 
 

9. Редовно изпращане на информации до членовете на АБУЧ в общата група, както 
и до медии, лица и институции. 

 
 
 
 
Изготвил:         
 
Управителен съвет  
 
на Асоциацията на българските училища в чужбина 
 
 
 
София, 29 юни 2011 г. 


