
 

 

 

„Българското училище в Испания: 

организация, опит, трудности” 

 

Oпит 

 

Ще започна с опита и ще се опитам да пресъздам картината 

на създаването, развитието и актуалността на българското 

неделно училище в Испания. 

Началото се постави през 2003г. със създаването на Първо 

българско неделно училище "Св. Иван Рилски" в Мадрид, като 

проект на асоциация на българи в Испания "Балкан". Смятах да не 

го правя, но последните книги които прочетох за преиначаване на 

нашата история, ме накараха да променя мнението си и ще 

цитирам четири  имена: Хриска Дончева, Петя Цанева, Пенка 

Христова, това са хората, (за съжаление две от тях не са тук днес), 

които поставиха триъгълния камък и още едно важно име oтец 

Димитрии от православната църква в Мадрид, който пръв подаде 

ръка, окуражи и благослови благородното дело. 

Училището отвори врати в православната църква в Мадрид 

с 9 ученика, деца на наши приятели, на които благодарим, че ни 

повярваха. До края на годината се записаха 27 деца и всички 

бяхме щастливи и доволни. 

На следващата година, с подкрепата на посланик Василий 

Такев, написахме писмо да Министерството на образованието в 

България, за извършеното от нас дело и запитване за 

процедурата по узаконяването му. 

Господи, колко неща не знаехме тогава! 

Едва на третата додина успяхме да се сдобием с така 

дъгоочакваното "лицензиране" Установи се, че няма друга форма 

освен да сме училище към посолството, с една подробност, че 

зависим от добрата воля на посланика, защото не му влиза в 

задълженията. Наложи се да напиша писмо до МОН, където да 

"обещая" че сами ще се финансираме и когато всичко беше готово,  

 



 

учениците ни 52 на брой тогава, получиха първите си 

удостоверения за завършен клас по предмет, подписани и 

подпечатани от посолството. Годината е 2005/2006 учебна. 

За следващата учебна година 2006/2007 се отвори 

училището в Гандия,  към асоциация "Мадара". Тогава от 

посолството казаха, че не може да има едно посолство с много 

училища и че училището трябва да е едно. Така се роди първия 

филиал на училище "Св, Иван Рилски" в Мадрид, "Св, Иван 

Рилски", Гандия. 

Последваха 2007/2008 учебна година "Св, Иван Рилски" 

Хатива, Сеговия, Палма де Майорка, Мостолес, Тенерифе и до 

2008/2009 учебна година бяхме едно училище към посолството 

със 7 филиала. 

По късно се отвориха училища в Барселона, Валенция, 

Тарагона и др. градове, в посолството съкратиха длъжността, 

както ние я наричаме "културно аташе", отвори се генерално 

консулатво във Валенция и ясно пролича административния 

пародокс в който се намирахме и до това време успявахме да 

балансираме.  От една страна училищата са към организациите, 

от друга към посолството, от трета МОМН не ни разпознава като 

училища, просто ни няма в закона за образование в България и в 

същото време разпознава издаваните от нас удостоверения. 

Трябваше да се намери формула не само за нашето 

съществуване, но и за облекчение на посоството при 

подписването на дипломите и при връзката му с нас. Предложих 

да се групираме в “посолски” и “консулски” училища и по един от 

нас дa е координатор за връзката посолство/консулство - 

училища. Изготвих подробен списък нa всички български 

неделни училища, изпратих го в посолството и генералното 

консулството, на всички вас за допълване на данните и това е 

днешната актуалност 27 училища, 14  към посолството и 13 към 

генералното консулство. Две нови училища са добавени в 

последствие. 

 

 

 



Организация,  трудности 

 

Тъй като тук символично сме две групи, организатори и 

учители, някъде разбира се съвпадат, което е по-добър вариант 

на други места не. 

Искам да се спра на самата дума организация. Тази дума 

може да се отнася за конференция, курсове, мероприятие, но 

съвсем неправилно я отнасяме към неделните училища. Едно 

училище не се организира, то се създава, то се твори, 

организацията е следствие, организират се административния и 

учебния процес.  

Изхождайки от личния си опит мога да кажа, че един от 

основните проблеми в неделните училища е разделението на 

координатор или директор и учители. В училищата, където не е 

взет впредвид този факт има тежки последствия и за двете 

страни. 

Обикновено се получава координатора/директорa урежда 

материалната база, подсигурява учителите, грижи се за 

мотивация на родители и ученици, той е връзката с 

институциите, пише проектите, отчита ги, води 

администрацията, понякога търси сценарии за тържества, 

понякога пише разпределения, защото някои учител не може да 

работи с компютър, грижи се за отзиви в медиите и приема 

всички негативи произтекли от горните деиности.  

Учителят преподава. 

Този модел е валиден за институция, но не и за училище в 

контеkста в които сме ги създали.  

Горният модел доведе до разделяне на някои училища, до 

непристойни личностни изяви, до поведение, не отговарящо на 

длъжността учител, до подронване авторитена на всички наши 

училища. 

Тъй като времето напредва, искам да  кажа, че в Испания по 

настоящем живеят близо 23 000 български граждани на 

ученическа възраст, че тези граждани имат права според 

Конституцията на Република България, чиито  чл. 36 определя, че 

"изучаването и ползването на български език е право и 

задължение на българските граждани", а чл. 26 гласи: 



"гражданите на Република България, където и да се намират, 

имат право и задължение по тази Конституция".  

Обучението и поддържането на българския език в чужбина 

е от изключително значение за запазването и възраждането на 

българското национално самосъзнание и един от решаващите 

фактори за взимане на решение за завръщане в родината.  

В настоящия момент общо в нашите училища учат 1 000 

ученика, приблизителна бройка, която можем още сега да 

уточним.  Автоматично си задаваме въпроса къде са останалите 

22 000 и какво направихме, за да ги привлечем. Още една цифра, в 

област Мадрид живеят 3 784 български деца, в 6 те български 

училища учат общо 240. 

Казано това, мисля, че всеки който се е заел да създава и 

работи в българско неделно училище, трябва ясно да осъзнае 

отговорността която волно или неволно е поел. 

Сега разбирате, че нямаме морално право да мислим "на 

парче", т.е. всеки само за своето си училище, че нямаме моралното 

право да  мислим, че можем да сме по-способни от останалите, че 

трябва да обединим усилията си и веднъж завинаги да разберем, 

че един човек колкото и да е велик, никога не може сам да 

постигне това, което могат да постигнат много велики хора 

гледащи в една посока.  

Чака ни голяма работа, запретвайте ръкави. 

Трудностите, на които трябва да се спрем при обсъждането 

са: 

 включването ни в новия закон за средното 

образование в България. 

 генерално разрешаване на въпроса с материалната 

база 

 обща стратегия за мотивация на родители и ученици 

 организация на учебния процес 

 разрешаване въпроса с матурите 

 изискване в МОМН да се сформира отдел за 

българските училища в чужбина 

 изискване към МОМН да се открие длъжност съветник 

по  въпросите на образованието  към посолството в 

Кралство Испания. 



 

 изготвяне на общи статистически данни 

Искам също да фокусирам вниманието ви върху един 

зараждащ се проблем – невъзможността на класическите методи 

на преподаване в училищата да задържат интереса на 

обучаваните от едно поколение, което е уникално по рода си и 

чийто стил на учене е коренно различен от този на 

предхождащите го поколения, а именно – т. нар. „Нет поколение”. 

Това поколение е уникално, тъй като е първото, израснало с 

цифрови технологии. Продължителният контакт с компютърните 

игри, Интернет и телевизията са развили у нашите  ученици  

визуално-кинетичен стил на учене, който е несъвместим с 

академичния стил на преподаване, при който обучението е с 

бавно темпо, линейно, логически последователно, а усилията не 

се възнаграждават своевременно, а след един продължителен 

интервал от време. 

Колеги, не подценявайте този въпрос, защото чука и на 

нашата врата, разпознайте остарялата методика и се постарайте 

да сме в крак с времето и потребностите на учениците ни. 

 

Пожелавaм на всички спорна работа 
 

 
                          

 

 

18 ноември 2010 г. Мадрид 

           

 

 

Петя Цанева 

    Председател на Асоциация "Балкан" 

                                                  Директор на ПБНУ "Св. Иван Рилски" 

 

 

 


