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ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ЗА ПЕРИОДА ЮНИ 2012 г. – ЮНИ 2013 г.
*Долупосочените мероприятия и дейности са изброени в хронологичен ред.
* В отчета са включени само най-значимите информации.

І. Организационни дейности
1. Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) продължaва да поддържа
контакти с българските училища по света, както и да установява контакти с
нововъзникващи български образователни звена зад граница.
2. АБУЧ активно работи за основаването на нови български образователни центрове в
чужбина и съдейства за тяхното укрепване и развитие.
3. Асоциацията организира тържество по повод нейния 5-годишен юбилей.
4. Подготви се необходимата документация за провеждане на годишното Общо
събрание на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските училища в
чужбина”, юли 2012 г.
5. На 26.07.2012 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе
Тържествена конференция в чест на 5-годишнината от основаването на АБУЧ.
Мероприятието беше организирано с подкрепата на Университетския комплекс по
хуманитаристика „Алма Матер” към Софийски университет „Св. Климент
Охридски”. Сред официалните лица бяха г-н Сергей Игнатов, министър на
образованието, младежта и науката; г-н Георги Пирински, зам.-председател на 41-то
Народно събрание; г-н Росен Иванов, председатeл на Държавната агенция за
българите в чужбина (ДАБЧ); г-н Кирчо Атанасов, бивш зам.-министър на
образованието и науката; г-жа Надежда Захариева бивш зам.-министър на
културата; г-жа Снежана Йовева, съветник на вицепремиера и финансовия
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министър г-н Симеон Дянков; г-жа Лидия Данева, началник на кабинета на г-н
Сергей Игнатов; г-жа Евелина Христова, съветник на министър Игнатов; г-н Лазар
Додев, г-жа Наталия Михалевска, г-жа Румяна Тошкова, г-жа Керка Андонова от
дирекция „Контрол и координация на средното образование” в Министерство на
образованието, младежта и науката (МОМН), г-жа Димитринка Ходжева, директор
на Фондация „Димитър Бербатов”; г-жа Надя Барух, директор на издателство „Аз
Буки”; представители на издателствата „Просвета”, „Анубис”, „Булвест”;
преподаватели, директори и настоятели от редица български образователни
центрове в чужбина; представители на различни организации; медии; гости.
6. По молба на МOМН през месец април 2013 г. Асоциацията извърши допитване
относно номиниране на учители по повод 24 май с грамота „Неофит Рилски” от
МОМН.
7. Беше подготвена документацията за провеждане на годишното Общо събрание на
сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските училища в чужбина”, юли
2013 г.

II. Контакти с институции и организации
1. AБУЧ ползотворно си сътрудничи с МОМН, Софийския университет „Свети
Климент Охридски”, Българска академия на науките (БАН), ДАБЧ.
2. Осъществени са контакти с дипломатически представителства на Република
България в чужбина.
3. Създадени са контакти с български евродепутати в Брюксел.
4. Поддържат се ползотворни контакти с БНТ – редакция „Новини”, предаванията
„България днес” и „Часът на зрителите”; бТВ, ТВ СКАТ, предаването „Облаче
ле бяло”, което отразява събития от българските училища зад граница и АБУЧ;
„ТВ Европа” , БНР – радиостанция „Хр. Ботев”, радиостанция „Хоризонт”;
„радио България”, вестник „Аз Буки”; вестник „24 часа”, вестник „Труд”;
вестник „Монитор”; сайта Bulgaria News; вестник „БГ Бен” и вестник
„Будилник” – Лондон, вестник „ България сега”- Чикаго, информационен портал
„Еврочикаго”, „България СЕГА” в Чикаго.
5. Продължава сътрудничеството с Народната библиотека „Св. Св. Кирил и
Методий” в София.
6. Налице е сътрудничество
Хилендарски” и АБУЧ.

между

Пловдивския

университет

„Паисий

7. Установен е контакт и се провеждат съвместни мероприятия с ръководството и
колектива на Първа английска езикова гимназия в София.
8. Продължава съвместната дейност с Американския университет в Благоевград.
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9. Продължава съвместната дейност на АБУЧ с Общобългарския комитет и
Фондация „Васил Левски”, както и с музея на Левски в гр. Карлово.
10. В рамките на сътрудничеството между Радио „Татковина” и АБУЧ бе създадена
рубриката „Нашата азбука”, чиято цел е да популяризира дейността на
българските образователни звена, членове на АБУЧ, както и дейността на
Асоциацията.
11. Българският Сити клуб в Лондон, Великобритания и лично неговият
председател, принц Кирил, са в контакт с АБУЧ.
12. Задълбочава се сътрудничеството с фондация „Димитър Бербатов” в България. И
през тази година Асоциацията бе поканена да бъде съорганизатор на конкурса
„Награди за успелите деца на България 2012 г.” В него взеха участие български
деца от чужбина.
13. Асоциацията поддържа контакт с Детско студио „Телевизионери” в Чикаго,
САЩ. Създател, продуцент и ръководител на детското студио е г-жа Мария
Илиева-Муцуна.
14. Редовно изпращане на информация от говорителя на АБУЧ за всичко, свързано с
дейността на българските училища в чужбина до МОМН, МВнР,
Президенството, до членове на Парламента, на дипломатическите мисии, до
всички медии и български училища в чужбина, известни културни дейци,
членове на АБУЧ.
15. Членове на АБУЧ осъществяват благотворителна дейност, която е насочена към
подпомагането на училища, както и домове за деца в неравностойно положение
в България.

III. Участия във форуми, конференции, церемонии, срещи
1. Среща на г-жа Боянка Иванова, член на Управителния съвет (УС) на АБУЧ, с др Жоржета Чолакова, зам.-ректор на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски”, по повод сътрудничество между АБУЧ и Пловдивския
университет, август 2012 г.
2. Участие на членове на Управителния съвет на АБУЧ (председателя на АБУЧ –
д-р Боян Кулов, говорителя на АБУЧ - г-жа Снежина Мечева, г-жа Петя
Димитрова-Цанева, председател на Асоциация на българите „Балкан” в
Испания) в Конференцията на тема: „Политики за българите в чужбина”.
Конференцията премина под патронажа на вицепрезидента Маргарита Попова;
домакин бе евродепутатът Емил Стоянов. Форумът се състоя от 07.-08.11.2012 г.
в Европейския парламент в Брюксел. Събитието бе уважено от г-н Николай
Младенов, министър на външните работи на Република България; г-жа Петя
Евтимова, зам.-министър на образованието, младежта и науката; дипломати;
представители на български образователни центрове зад граница; представители
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на български общности в чужбина; журналисти; гости и др. Д-р Боян Кулов
изнесе презентация, с която призова Президентството да поеме координацията
между държавните институции. Той подчерта факта, че през последните години
МОМН активно подкрепя българските образователни звена зад граница.
Конкретни изрази на подкрепа са въвеждането на Националната програма
„Роден език и култура зад граница”, както и Постановление 334 на
Министерския съвет на Република България от 08.12.2011 г. Бяха поставени
също въпросите: създаване на Институт за българския език и култура в чужбина,
въвеждане на електронно обучение по български език, история и география на
България и др.
3. На 24.02.2013 г. се състоя интронизацията на новия български патриарх –
Неофит. На официалната церемония присъства д-р Боян Кулов.
4. На 01.03.2013 г. се проведе среща на Консултативния съвет, който бе свикан от
г-н Росен Плевнелиев, президент на Република България. Бе отправена покана
до председателят на АБУЧ. За участието си в Консултативния съвет д-р Боян
Кулов бе упълномощен от Временните обществени съвети на българите в
чужбина и от АБУЧ. Бяха обсъдени бъдещи задачи, както и проект на правила за
устройство и дейност на Обществения съвет към служебното правителство.
5. На 08.03.2013 г. в Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” в София се
състоя церемония за връчване на отличието „Българка на годината 2012”.
Присъстваха г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София; г-н Росен Иванов,
председател на ДАБЧ; представители на МОМН, ДАБЧ; учители от България и
чужбина; журналисти; гости и др. От страна на АБУЧ на празника присъстваха
д-р Боян Кулов, г-жа Боянка Иванова, г-жа Силвия Стаменова, г-жа Таша
Малешкова. Наградата „Българка на годината” бе връчена на г-жа Боянка
Иванова, директор на Българско училище „Джон Атанасов” в Чикаго.
6. Г-жа Силвия Стаменова, член на УС на АБУЧ, присъства на церемонията за
връчване на наградите в петото юбилейно издание на конкурса „Награди за
успелите деца на България”, организиран от Фондация „Димитър Бербатов”,
01.06.2013 г.
7. Д-р Ирина Ботева-Владикова, зам.-председател на АБУЧ, участва в
редакционната колегия на списание „Български език и литература” на
Национално издателство за образование и наука „Аз Буки”.
8. Д-р Ирина Ботева-Владикова участва в състава на журито на литературния
конкурс „Разкази от класната стая”, организиран от вестник „Аз Буки”.
9. По покана на Почетния член на АБУЧ – посланик Иван Станчов - участие на
говорителя на АБУЧ г-жа Снежина Мечева в Лекция на британския посланик в
Република България – н. пр. Джонатан Алън, организирана от Атлантическия
клуб в България,съвместно с Института за културна дипломация и разговор за
сътрудничество с г-н Соломон Паси.
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Семинари, премиери на образователни продукти

1. На 26.07.2012 г., в София, със спонсорството и съдействието на
Университетския хуманитарен комплекс „Алма матер” на Софийския
университет „Св. Климент Охридски”, АБУЧ организира премиера на
образователни продукти.
2. Българското републиканско самоуправление в Унгария, с участието на
Департамента за информация и усъвършенстване на учители при Софийския
университет „Св. Климент Охридски”, под патронажа на АБУЧ, организира
семинар на тема: „Обучението по български език в чуждоезикова среда –
съвременни методи и високи технологии”. Семинарът се състоя от 26.27.10.2012 г. в Будапеща. Присъстваха г-жа Бисерка Бенишева, посланик на
Република България в Унгария; представители на Кметството в Будапеща; д-р
Данчо Мусев, председател на Българското републиканско самоуправление в
Унгария; г-жа Светла Кьосева, директор на Българско училище за роден език в
Будапеща; проф. д.п.н. Албена Чавдарова, зам.-ректор на Софийския
университет „Св. Климент Охридски”; доц. д-р Росица Пенкова и ас. д-р Милена
Легурска от Департамента за учители в София; г-жа Надя Барух, директор на
Национално издателство „Аз Буки”; представител от БНР; представители на
Българското републиканско самоуправление в Унгария; д-р Ирина БотеваВладикова, директор на Българско училище „Св. Св. Кирил и Методий” във
Виена, Австрия, зам.-председател на АБУЧ; г-жа Ваня Велкова, член на УС на
АБУЧ; директори и преподаватели от различни български училища в чужбина,
гости. Участниците в семинара посетиха Българското училище за роден език и
Българската детска градина в Будапеща. На състоялата се изложба бяха
представени български учебници, издадени в Унгария.
3. На 19.04.2013 г., в Посолството на Република България в гр. Мадрид, Кралство
Испания, се състоя Среща-семинар на тема: „Българското училище в Испания.
Специфика, постижения, предизвикателства”. Присъстваха г-н Костадин
Коджабашев, посланик на Република България в Кралство Испания; г-жа
Десислава Парушева, културно аташе в Посолството на Република България в
Испания; г-н Красимир Вълчев, главен секретар на МОМН, г-н Лазар Додев –
директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране” в МОМН; г-жа
Наталия Михалевска – началник отдел „Училищна система” в МОМН; г-жа
Румяна Тошкова – държавен експерт в МОМН; г-жа Петя Димитрова-Цанева,
президент на Асоциация „Балкан” в Испания; г-н Димитър Владимиров, главен
секретар на ДАБЧ; г-н Димитър Карарусинов – представител на ДАБЧ;
преподаватели, гости и др. Съорганизатор на Срещата-семинар бе АБУЧ. От
страна на УС на Асоциацията присъстваха д-р Ирина Владикова - директор на
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Българско училище „Св. Св. Кирил и Методий” във Виена, Австрия и зам.председател на АБУЧ; г-жа Снежина Мечева - директор на Българско училище
към Посолството на България в Лондон, Великобритания, говорител на
Асоциацията. Бяха изнесени приветствия от посланик Коджабашев,
представителите на МОМН, от г-жа Петя Димитрова-Цанева, от ДАБЧ и други.
Преподаватели и ръководители от български училища в чужбина споделиха
многогодишния си опит. Бяха поставени важни въпроси, касаещи както
българските училища на територията на Испания, така и българските
образователни звена по света.
4. АБУЧ, с участието на Министерство на образованието науката (МОН),
организира Семинар за обучение на преподаватели и администратори от
българските училища в чужбина, който ще се състои от 24.-26.07.2013 г. в
Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Семинарът ще се проведе в
рамките на програмата „Национални, европейски цивилизационни измерения на
диалога „Култура – език – медии” към Университетския комплекс по
хуманитаристика „Алма матер” на Софийския университет „Св. Климент
Охридски”. Приветствено слово пред участниците в семинара ще поднесе проф.
Анелия Клисарова, министър на образованието и науката. Присъствие са
заявили доц. д-р Кристина Танева, ръководител на Семинар на Катедрата по
предучилищна педагогика към Педагогическия факултет на Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски”; г-жа Елена Томова, ръководител проекти
„Образование” към РААБЕ, България ЕООД (гост лектор); представители на
МОН; дирекция „Организация и контрол” и „Финанси”; учители и др.

V.

Относно проектозакона за българите в чужбина
Управителният съвет на АБУЧ представи Становище относно Проектозакона за
българите и българските общности зад граница, септември 2012 г.

VI.

Участие в програма

АБУЧ участва в програмата „Национални, европейски цивилизационни
измерения на диалога „Култура – език – медии” към Университетския комплекс
по хуманитаристика „Алма матер” на Софийския университет „Св. Климент
Охридски”.

VII. Заседания на Управителния съвет на АБУЧ
25.07.2012 г.
21.10.2012 г.
30.10.2012 г.
20.11.2012 г.

03.02.2013 г.
19.05.2013 г.
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VIII. Нови членове на АБУЧ
Юридически лица
1. Българско училище „Васил Левски” към Българското дружество за насърчаване
на образованието „Васил Левски” в град Франкфурт на Майн, Германия
2. Българско училище „Васил Левски” към Дружество с идеална цел „Васил
Левски” в град Шанън, Ирландия
3. Българско училище „Васил Левски” в Саарбрюкен, Германия
Физически лица – 15

IX. Изпратени официални писма от АБУЧ
•

МОМН във връзка с включване на българските образователни звена зад
граница в Националния образователен портал на МОМН

•

Св. Синод на българската православна църква – българска патриаршия и
Негово светейшество български патриарх Софийски метрополит Неофит

•

ДАБЧ по повод анотация за „Българка на годината 2012”

•

Софийски градски съд относно процедура за промяна на устава на АБУЧ

•

ДАБЧ относно присъждане на отличие на Българско училище „Св. Иван
Рилски” в Мадрид

•

Държавен вестник по повод Общото събрание на АБУЧ 2013 г.

•

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” във връзка с включването
на лектори от университета в Семинара за обучение на преподаватели и
администратори от българските училища в чужбина

•

МОН, както и до министър Анелия Клисарова, относно Семинара за
обучение на преподаватели и администратори от българските училища в
чужбина

X. Получени официални писма в АБУЧ
•

Министерство на външните работи на Република България по повод създаване
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на Център за образователна и социална интеграция на деца от мигрантски
семейства в Пловдив
•

МОН по повод Семинар за обучение на преподаватели и администратори от
българските училища в чужбина

•

Писмо от Софийски градски съд във връзка с одобрените промени в устава на
АБУЧ

XI. Изпратени поздравителни адреси
•

Всички новоприети членове на АБУЧ

•

Българските училища в чужбина по повод 15 септември

•

Лица и институции в България и чужбина относно Националния празник на
Република България

•

Българските училища в чужбина по повод 24 май

•

Лица и институции в чужбина по повод 24 май

•

Българско училище „Св. Иван Рилски” в Мадрид по повод 10-годишния
юбилей на училището

•

Фондация „Димитър Бербатов” по повод 5-годишнината от нейното
създаването

•

МОМН

•

Министерство на външните работи на Република България

•

Държавна агенция за българите в чужбина

•

Народно събрание на Република България

•

Институции и организации в България и чужбина

•

Издателства на вестници в България и чужбина

•

Адв. Димитринка Герганова

•

Фондации

•

Телевизии
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Радио
До почетните членове на Асоциацията:

•

Г-н Иван Станчов

•

Г-н Георги Пирински

•

Г-жа Велислава Дърева

XII. Получени поздравителни адреси по повод 5-годишния юбилей на
АБУЧ
•

Г-н Георги Пирински, зам.-председател на Народното събрание на Република
България

•

Институт по български език „Проф. Любомир Андрейчин” към БАН

•

Кирило-Методиев научен център при БАН

•

Фондация „Българска памет”

•

Интернет радио „Татковина”

•

Първа английска езикова гимназия в София
Празнични приветствия бяха поднесени от:

•

г-н Иван Станчов – бивш министър на външните работи на България, посланик
на България във Великобритания и Почетен член на АБУЧ

•

г-н Любомир Кючуков – бивш посланик на България във Великобритания

•

Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” в София

XIII. Присъдени отличия на АБУЧ
По повод 5-годишнината от създаването на АБУЧ, както и за приноса на
Асоциацията за обединяването на българите по света, за съхраняването на
националната идентичност и култура, на славянската писменост и традиции,
министър Сергей Игнатов удостои АБУЧ с Почетен знак на МОМН.

XIV. Присъдена Благодарствена грамота от името на АБУЧ
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Г-н Костадин Каджабашев, посланик на Република България в Кралство
Испания

XV. Присъдени отличия на членове на АБУЧ
•

Почетен знак на МОМН, като признание за дългогодишната и успешна дейност,
бе връчен на Българското училище към Посолството на Република България в
Лондон, Великобритания.

•

С Почетен знак на МОМН бе удостоено също Българско школо „Васил Левски”
в Лондон, Великобритания.

•

С почетен знак на МОМН бе отличено Българско школо „Розова долина” в
Тотнъм/Лондон, Великобритания.

•

За приноса в развитието на българското образование зад граница, ДAБЧ удостои
д-р Боян Кулов с паметния медал „Паисий Хилендарски”. Д-р Кулов е един от
основателите на Българския образователен център „Св. Климент Охридски” във
Вашингтон, САЩ, един от основателите на Асоциацията и председател на
АБУЧ.

•

ДАБЧ отличи г-жа Боянка Иванова с Почетна грамота и статуетка „Българка на
годината 2012 г.” Наградата е за принос в развитието на българското
образование в чужбина. Г-жа Иванова е директор на Българско училище „Джон
Атанасов” в Чикаго, един от основателите на АБУЧ и член на УС на
Асоциацията.

•

По случай 10-годишния юбилей на Българското училище „Св. Иван Рилски” в
Мадрид ДАБЧ удостои училището с Почетен медал „Иван Вазов”.

XVI. Отличени учители с грамота „Неофит Рилски” от МОМН, 2013
•

Доц. д.ф.н. Димитър Дунков, преподавател в Българско училище „Орфей” в
Линц, Австрия

•

Г-жа Милена Везенкова, директор на Българско школо „Васил Левски” в
Лондон и Българско школо „Розова долина” в Тотнъм/Лондон, Великобритания

•

Г-жа Светла Кьосева, директор, Българско училище за роден език в Будапеща,
Унгария

•

Г-жа Нели Хаджийска, училищен ръководител на Български детски хор и
училище „Гергана” в Ню Йорк, САЩ
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Г-жа Виолета Петрова, преподавател и зам.-директор на Българско училище
„Джон Атанасов” – Чикаго, САЩ

XVII. Отличени ученици в конкурса „Награди за успелите деца на
България”
През 2013 г. в конкурса „Награди за успелите деца на България”, организиран от
Фондация „Димитър Бербатов”, бе отличена в област Изкуства за българските
училища зад граница за изяви в изобразителното изкуство, компютърна графика
и рисунка Стефани Георгиева Георгиева – 5 клас от българското училища в
Хатива, Испания.
Номинирани от чужбина сред Успелите деца на България - 2012 г. бяха
учениците:
•

Даниел Божков – 1 клас, Изобразително изкуство, с. Червеноармейское,
Одеска област, Украйна

•

Виктория Любка Пишманова – 7 клас, Изобразително изкуство, гр. Лондон,
Великобритания

•

Десислава Павлин Йорданова – 4 клас, Спортна гимнастика, гр. Уилямсбург,
САЩ

•

Ева Хьогерл – 3 клас, Литература, Виена, Австрия

•

Илиян Пенчев Стойнов – 5 клас, Бадминтон, Лондон, Великобритания

•

Мина Радославова Здравкова – 8 клас и Хенри Айкън, Фигурно пързаляне,
гр. Лондон, Великобритания

•

Моника Димитрова Азманска – 8 клас, Народно пеене, гр. Дубай, Обединени
арабски емирства

•

Никита Викторович Кара – 8 клас, Футбол, с.Червеноармейское, Одеска
област, Украйна

•

Тонислава Ивайлова Аспарухова – 10 клас, гр. Лондон, Великобритания

•

Юлия Виталиява Румянцева – 6 клас, Народно пеене, с. Червеноармейское,
Одеска област, Украйна

XVIII. Дарение на Националната библиотека „Кирил и Методий” в
София и Софийски университет „Св. Климент Охридски”
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На 26.07.2013 г. на г-жа Красимира Райнова от Народната библиотека „Кирил и
Методий” в София бяха връчени ръкописните преписи на „История
славянобългарска”. 10-те преписа бяха изготвени от ученици в българските
училища в чужбина. Инициативата за преписи на „История славянобългарска”
бе на г-жа Петя Цанева, президент на Асоциация „Балкан” в Мадрид, както и на
г-жа Ваня Пенчева, директор на Българското училище „Св. Иван Рилски” в
Хатива и Енгера, Испания. Инициативата бе посветена на 290-годишнина от
рождението на Паисий, 250-тата годишнина от написването на Историята и 50годишнина от канонизирането на Хилендарския монах.

XIX. Образователен продукт
На 26.07.2012 г. г-жа Здравка Владова – Момчева, поет и писател, преподавател
по български език и литература в Българското училище към Посолството на
България в Лондон представи в София своя „Методическа разработка по
литература”.

XX. Медийни изяви
Медийни изяви на г-жа Снежина Мечева – говорител на АБУЧ:
•

Редовно изпращане на информации и материали до сайта „Родина” на ДАБЧ;
сайта БГ Нюз; Еврочикаго; Емигрант БГ; Блиц, БНТ Свят; в. „АЗ Буки”, , в.
„България сега” , в. „24 часа”, в. „Труд”, в. „Монитор” и др.

•

Статия за проведената в Брюксел Конференция на тема: „Политики за българите
в чужбина”, публикувана във в. „Бг Бен” и разпратена до всички сайтове и
медии, с които АБУЧ контактува.

•

Статия за проведената Втора среща на българските училища в Испания в
Българското посолство в Мадрид, публикувана във в. „Бг Бен” и разпратена до
всички сайтове и медии, с които АБУЧ контактува.

•

Статия във в. „БГ Бен” за посещението на делегация от Първа английска езикова
гимназия в Българското училище към Посолството на България в Лондон

•

Статия във в. „Аз Буки” „Сънародниците ни не желаят чужденци в домовете си”

•

Интервю в предаването на Росен Петров „Нека говорят” по бТВ

•

Интервю във в. „Марица” под заглавие – „Българският учител в чужбина е
многорък човек-оркестър”
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•

Интервю на г-жа Сн. Мечева във в. Репортер – рубрика „Слово на свободата”

•

Участие в предаване на радио „Хр. Ботев” , посветено на българите в чужбина.
Медийни изяви на членове на АБУЧ

•

Статия от г-жа Ваня Велкова на тема: „Пет години Асоциация на българските
училища в чужбина”, вестник „България Сега” в Чикаго, САЩ, 26.07.2012 г.

•

Интервю с д-р Боян Кулов, председател на УС на АБУЧ, вестник „Марица”,
22.09.2012 г.

•

Статия от г-жа Боянка Иванова във вестник „България Сега” в Чикаго, САЩ, по
повод мисията на филма, подготвен за конференцията в Брюксел, 01.11.2012

•

Статия от г-жа Ваня Велкова на тема: „Мрежата, наречена АБУЧ”, вестник „Аз
Буки”, брой 35. 2012 г.

•

Предаване за връчване на наградата „Българка на годината 2012 г.” от ДАБЧ, ТВ
СКАТ

•

Интервю по БНР „България” с председателя на АБУЧ д-р Боян Кулов във връзка
с участието му в срещата при Президента и обсъжданите възможности за
създаване на обществени съвети, които да участват в политическия живот на
България, март 2013 г.

•

Ежеседмично представяне на българските образователни центрове зад граница,
членове на АБУЧ, в рубриката „Нашата азбука” на Интернет радио „Татковина”,
автор и водещ Ваня Велкова. Излъчените предавания са поставени в „Архив” на
Радиото. Текстовите материали от излъчените предавания са поставени на сайта
на АБУЧ.

XXI. Други дейности
•

Поддържане на обща емайл група между членовете на УС на АБУЧ.

•

Г-жа Таша Малешкова и д-р Росен Димитров поддържат общата имейл група на
АБУЧ, в която са включени всички членове на Асоциацията. Чрез тази група
членовете са в непрекъснат контакт, получават информация относно важни
срещи, събития в АБУЧ и българските образователни центрове по света, както и
новини от УС на АБУЧ, от български общности в чужбина и много други.

•

На сайта на АБУЧ е поставен Информационен въпросник за българските
училища в чужбина. Официалните данни за училищата се предвижда да бъдат за
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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.
•

Подготвяне на документацията от Общите събрания на сдружението, която се
изисква да се представя в Софийски градски съд.

•

Изготвяне на годишни отчети за дейността на АБУЧ, финансови отчети и други.

•

Получаване и обработване на документи за членство в АБУЧ, извършване на
регистрация на физически и юридически лица - членове на АБУЧ.

•

Архивиране на входящите и изходящите документи в АБУЧ.

•

Регистрирана е Facebook – група на АБУЧ. Отговарящият за нея, г-жа Силвия
Стаменова, осведомява за представени в групата информации.

•

Актуализиране на информациите на сайта на АБУЧ.

Изготвил:
Управителен съвет
на Асоциацията на българските училища в чужбина
София, 07.07.2013 г.
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