ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА” ЗА ПЕРИОДА
ЮНИ 2013 г. – ЮНИ 2014 г.
*Долупосочените мероприятия и дейности са изброени в хронологичен ред.
* В отчета са включени само най-значимите информации и тези, които са ни
изпратени от училищата в чужбина .

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. По молба на МOМН през месец май 2014 г. Асоциацията извърши
допитване относно номиниране на учители по повод 24 май с грамота
„Неофит Рилски” от МОМН.
4. Подготви се необходимата документация за провеждане на годишното Общо
събрание на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските
училища в чужбина”, юли 2014 г.
5. На 28.07.2014 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски” се
проведе семинар на тема „Адаптирани програми за обучение по български
език в чужбина”.

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”; БНТ2, БНТ „Свят
и региони”, 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”.
5. Продължава сътрудничеството с Народната библиотека „Св. Св. Кирил и
Методий” в София.
6. Протича ползотворно сътрудничество между вестник „България СЕГА”
и Асоциацията.
7. Налице е сътрудничество между Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски” и АБУЧ.
8. Установен е контакт и се провеждат съвместни мероприятия с
ръководството и колектива на Първа английска езикова гимназия в
София, с Математическата гимназия в гр. Пловдив.
9. Продължава съвместната дейност на АБУЧ с Общобългарския комитет и
Фондация „Васил Левски”, както и с музея на Левски в гр. Карлово.
10. Продължава сътрудничеството между Радио „Татковина” и АБУЧ.
11. Българският Сити клуб в Лондон, Великобритания, и лично неговият
председател, принц Кирил, са в контакт с АБУЧ.
12. Сътрудничество с фондация „Димитър Бербатов” в България. И през тази
година Асоциацията бе поканена да бъде съорганизатор на конкурса
„Награди за успелите деца на България 2013 г.” В него взеха участие
български деца от чужбина.
13. 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. 10.07.2013 г. - Среща в МОМН на членовете на УС на АБУЧ г-жа Боянка Иванова
и г-жа Снежина Мечева с г-н Лазар Додев – директор на дирекция ОКИ, г-жа

Наталия Михалевска – началник отдел „Училищна система” и г-жа Румяна
Тошкова –държавен експерт. Разговор за предстоящите семинари, обсъждане
на въпроса за дистанционното обучение и др.
2. 11.07.2013 г. Среща на г-жа Боянка Иванова и г-жа Снежина Мечева със зам.ректора на ПУ „П. Хилендарски” – разговор за възможността за дистанционно
обучение и преквалификация на преподавателите в чужбина он лайн.
По-късно следобед – среща на г-жа Боянка Иванова с доц. Красимира
Кръстанова, Исторически факултет,Философска
катедра, ПУ „Паисий
Хилендарски”. Разговор за възможностите за съвместна дейност с училищата
ни и осъществяване на програми за разпространение на информация, свързана
с културата, традициите и фолклора на България.
3. 14.07.2013 г. Среща на г-жа Боянка Иванова с г-жа Атанаска Тенева – зам.министър на образованието и г-н Кирчо Атанасов – съветник на министъра по
въпросите на средното образование. Обсъждане на предстоящите съвместни
мероприятия между АБУЧ и МОМН в края на месец юли 2013 г.
4. 23.07.2013 г.
Среща на представители на УС на АБУЧ (д-р Боян Кулов, д-р Ирина Владикова,
г-жа Снежина Мечева) с ръководството на МОМН – г-н Л. Додев, г-жа Н.
Михалевска, г-жа Р. Тошкова . Обсъждане на въпроса за въвеждане на
дистанционното обучение в нашите училища и уточняване на детайли за
семинара за ръководители на училища.

24 – 26. 07.2013 г.
СЕМИНАР ЗА АДМИНИСТРАТОРИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ
БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА С УЧАСТИЕТО НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
5. 24.07.2013, Семинар, организиран от АБУЧ и СУ „Кл. Охридски” на тема:
-

„Електронно обучение по български език ” - лектор
„Кабината” БГ ООД .

-

„Българския език – фактор за интеграция на имигранти в българското
общество” – лекторите доц. Росица Пенкова и Мая Падежка (преподавател
по методика на обучението в СУ „Кл. Охридски”) споделиха опита си от
изпълнението на проекта „Образователна подкрепа за имигранти в
България”.
Среща на преподаватели от българските училища в гр. Солун и Виена, а
също на представителите на УС на АБУЧ , г-жа Боянка Иванова и г-жа
Снежина Мечева, с представители на Нов български университет: проф.
Сергей Игнатова - бивш министър на образованието и гл. асистент д-р
Евелина Христова – връзки с обществеността на НБУ. Обсъждане на
възможността за бъдещо сътрудничество между АБУЧ и НБУ, участия в

-

Живко Георгиев,

съвместни семинари и форми на дистанционно обучение или
преквалификация на преподаватели.
6. 25.07.2013, „Специфика на обучение по българска история и култура

зад граница” и „Преподаване на Български език в предучилищна и
детска възраст в чуждоезикова среда”. Лекции на тема:

- „Особености на обучението по история в българските училища в чужбина ” –
разговор с доц. Тома Томов, Нов български университет, за проблемите в
обучението по история -проблемът за обяснение на понятието „Родина“;
предимства и недостатъци на хронологичното представяне на историята и
проблемното обучение с фокус върху едно събитие, историческа личност
или управление на отделен владетел и др
-

„Български традиции и култура“ - доц. д-р Красимира Кръстанова, ФИФ на
Пловдивския
университет
„Паисий Хилендарски” – представяне на
платформа за дистационна специализация по темата, с придобиване на
професионална квалификация в областта на българската традиционна
култура

-

„Интерактивното обучение по история“ - гл.ас. Бистра Стоименова, СУ „Св.
Кл. Охридски”, ДИУУ - примери за обучителни практики с използване на
интернет и електронни платформи; значението на „ученето чрез правене“;
предимства на дистационното обучение ; използване на YouTube и online
библиотеки и др.

- „Съвременни методики за ограмотяване по български език в детска възраст”
– доц. д-р Кристина Танева, Катедра по предучилищна педагогика,
Педагогическия факултет на Пловдивския университет
- „Методи на преподаване на Български език в предучилищна и детска
възраст в чуждоезикова среда” – доц. д-р Кристина Танева, Катедра по
предучилищна педагогика, Педагогическия факултет на Пловдивския
университет
7. 26.07.2013,

Семинар за директории администратори в
българските училища в чужбина

9-10.00 ч. Официално приветствие на министъра на образованието г-жа
Анелия Клисарова , поднесено от зам.-министър Атанаска Тенева. Приветствие
и от г-жа Танева към представителите на българските училища в чужбина и
благодарност за дейността на АБУЧ.
10.30 – 13.00 ч. Семинар за ръководителите на българските училища в чужбина
– доклад от г-жа Наталия Михалевска – началник отдел „Училищна система” в
МОМН. Беседа с директора на дирекция ОКИ – г-н Лазар Додев и с
финансистката на МОМН – г-жа Румяна Генова.

14.30 – 18.00 ч. Общо събрание на АБУЧ. По лично желание за оттегляне
на г-жа Ваня Велкова, която в продължение на 6 г. бе член на УС на

АБУЧ събранието прие молбата й. Г-жа Адриана Любенова,
преподавател в ПУ „П. Хилендарски”, бе избрана за нов член на УС.
Отчетоха се успехите, споделиха се проблемите, начертаха се основните
пътища, по които да се върви. Изразена бе огромна благодарност от
колегите към членовете на УС за извършеното.
19.00 – 23.00 – Работна вечеря с три презентации:
Песнопойка „Гергана” на училище с хор „Гергана” в Ню Йорк с автори – г-жа
Нели Хаджийска – директор на училището и превод от г-н Валентин
Хаджийски. Най-популярни български и училищни песни с ноти и текстове на
български и английски. Представена от известната оперна певица г-жа Стефка
Евстатиева.
Книжка - буквар за оцветяване с българските букви – автор Ада Митрани.
Представена от писателя Владимир Левчев
Литературна аудиоколекция - аудиозаписи на класически произведения,
изучавани в училище. Представена от Красимир Воскресенски – директор на
„Малък театър – Пловдив” и председател на Народно читалище „Хр. Ботев” в
гр. Пловдив.
Официални гости на вечерта бяха: г-жа Маргарита Попова – вицепрезидент на
България; г-н Росен Иванов – председател на ДАБЧ; г-жа Атанаска Тенева –
зам.-министър на образованието, г-н Сергей Игнатов – бивш министър на
образованието, г-н Кирчо Атанасов – съветник на министъра по въпросите на
средното образование и бивш зам.-министър, доц. Грозев от СУ „Кл Охридски”,
г-жа Надя Кантарева – Барух – гл. редактор на издателство АзБуки; г-жа Нели
Петрова – директор на Първа английска гимназия в гр. София, много
представители на българските училища в чужбина и медиите.
8. На 1.08.2012 г. 10.00 – 11.00 ч. Среща на д-р Боян Кулов – председател на АБУЧ
и г-жа Снежина Мечева – говорител в МВнР с постоянния секретар на МВнР г-н
Георги Димитров и посланик Елена Поптодорова. Връчване на официално
писмо с исканията на АБУЧ за по-тясна връзка с МВнР, включване в стратегията
на министерството въпроса за опазването на българския език като основен
национален интерес, определяне на конкретен служител, който да поеме като
служебен ангажимент въпросите, свързани с българите в чужбина и в частност
българските училища зад граница.
13.15 – 14.20 ч. – Среща на представители на УС на АБУЧ – г-жа Боянка Иванова
и г-жа Снежина Мечева с главния секретар на МОМН г-н Красимир Вълчев, г-н
Лазар Додев – директор на дирекция ОКИ, г-жа Наталия Михалевска и г-жа
Румяна Тошкова от същата дирекция . Обсъждане на въпроса за електронно и
дистанционно обучение, измененията и допълненията към ПМС334 и др.
9. На 7.08.2013 г. д-р Боян Кулов проведе разговори с двете фирми, които
представяха продукти за дистанционно обучение - Сирма медиа и Кабината, на
които представи виждането си за платформа на АБУЧ - с или без МОН, с или
без СУ. Обещаха предложения от тяхна страна, които ще продължим да
дискутираме с участието на УС на АБУЧ и всички останали, които се
интересуват.

10. В резултат от проведените разговори на членове на УС на АБУЧ в МВнР и
МОМН, главният секретар на МОМН – г-н Красимир Вълчев проведе разговор с
постоянния секретар на МВнР – г-н Георги Димитров и се взе решение да бъде
съхранен статутът на трите посолски училища в Европейския съюз – училището
към посолството в Лондон, към посолството в Брюксел и към ПП на ООН в
Женева. Взе се решение за координирани действия на двете министерства. За
координатор бе определена г-жа Румяна Митрева, пълномощен министър,
началник отдел „ЮНЕСКО и научно-техническо сътрудничество” в дирекция
„ООН и сътрудничество за развитие”.
11. Разговор за възможностите за дистанционно обучение на преподаватели в
чужбина с г-н Христо Чукурлиев – директор на Центъра за дистанционно и
електронно обучение на Нов български университет. Центърът има и
академичен ръководител - деканът доцент д-р Венцислав Джамбазов.
Предлагат обучение чрез електронната система Мудъл (Moodle), за хора в
България и извън нея. В рамките на това обучение предлагат магистърски и
бакалавърски
програми,
при
които
обучението
е
напълно
дистанционализирано - учебни материали, записани видео лекции и
консултации, самостоятелни работи, предавани електронно и тестове за
време. При този метод на обучение, посещенията в кампуса на НБУ се свеждат
до две в годината, в края на всеки семестър, за провеждане на окончателното
оценяване.
12. 19.08.2013 г. Разговор на г-жа Сн. Мечева с пълномощен министър Румяна
Митрева, която е упълномощена да бъде координатор по въпросите на
българските училища в чужбина от страна на МВнР. Запознаване на г-жа
Митрева с основните проблеми, които трябва да бъдат решени преди да се
публикуват последните изменения в ПМС 334 за учебната 2014 -2015 г.
Изясняване на проблемите, които са възникнали в МВнР във връзка с
финансовия отчет на министерството и парите, превеждани на посолските
училища.
13. 20.08.2013 г. Разговор на г-жа Сн. Мечева с г-н Красимир Вълчев – гл. секретар
на МОМН за изясняване на проблемите, които МВнР има от правен и
финансов характер във връзка с финансирането на посолските училища.
14. 23.08.2013 г. Разговор с г-жа Наталия Михалевска – информация за
проведената среща този ден в МОМН с представителите на МВНР: началника
на правния отдел на МВнР, началника на финансовия отдел на МВНР,
пълномощен министър г-жа Румяна Митрева. От страна на МОМН са
присъствали г-н Красимир Вълчев, г-жа Наталия Михалевска и финансистите на
МОМН. Обсъдени са всички проблеми и е взето решение за съхраняването на
посолските училища, съществуващи до момента. МВнР се е изказало, че не
може да стимулира разрастването на бъдещи посолски училища, поради
много ограничения дипломатически състав на много места в посолствата. Но
ще поддържа съхраняването на тези, които са създадени отдавна и са се
утвърдили.

15. На 26.11.2013 г. в Министерство на външните работи от 15.00 часа се състоя
среща на г-жа Снежина Мечева – говорител на АБУЧ с :
1. Г-н Красимир Вълчев – финансов директор на МВнР
2. Посланик Румяна Митрева – отговорник в МВнР за българските училища в
чужбина.
3. Г-н Лазар Додев – директор на дирекция ОКИ в МОН.
4. Г-жа Наталия Михалевска - началник отдел „Училищна система” в МОН.

Обсъдени бяха следните въпроси:
-

Новите разпоредби (промени и допълнение по ПМС 334) за
следващата учебна 2014-2015 учебна година ;

-

Конференцията на тема адаптирани програми и определяне на
нива на компетенетност на българския език във Виена;

-

Курсът преподаване на български език като чужд на СУ „Кл.
Охридски” (департамент за квалификация на учители );

-

Въпросът за срещата на 21 декември по въпросите на българите в
чужбина в Нар. събрание по инициатива на вицепрезидент
Попова;

-

Проблеми с училищата в чужбина.

16. Среща на д-р Боян Кулов с г-н Георги Пирински и г-н Любомир Кючуков.
Обсъждане на дейността на АБУЧ и предстоящата среща в Народното
събрание на тема: Българите в чужбина.
17. 16.11.2013 г. – д-р Боян Кулов присъства като представител на АБУЧ на
Обществения съвет на МВнР. Присъства висшето ръководство на
министерството и медиите, включително телевизии, които следят
работата на МВнР. Гост - Генералният секретар на ЧИС, посланик д-р
Виктор Цвигун. В изказването си д-р Кулов подкрепи разширяването на
чисто икономическата тематика чрез включване на въпросите на
младежта и спорта.
18. 21.12.2013 г. Първа работна среща в Парламента на тема “Национален
съвет на българите в чужбина” с участието на д-р Боян Кулов –
председател на АБУЧ и г-жа Таша Малешкова- член на УС на АБУЧ:
http://www.eurochicago.com/2013/12/savet-na-balgarite-v-tchuzhbinazvukozapis/
19. 16.01.2014 г.Среща на министъра на външните работи г-н Вигенин с
българската общност във Великобритания. Предадено му е писмо от името на
Българското училище към Посолството в Лондон с исканията на АБУЧ за поактивно сътрудничество на Външно министерство по отношение работата на
българските училища в чужбина, издигане авторитета на българския език като
настояване пред чуждите правителства за въвеждането в техните системи на
обучение правото на изучаване на майчиния ни български език.

20. 17.01.2014 г. Посещение в Българското училище към Посолството на България в
Лондон на делегация на МВнР, водена от министър Вигенин. В делегацията
присъстваха: г-н Росен Руфев – началник на кабинета на министъра на
външните работи, г-н Руси Иванов – генерален директор на дирекция
„Европейски въпроси”; г-жа Татяна Петрова- пълномощен министър, началник
отдел в дирекция „Европа (двустранни отношения)”. Гостите бяха придружени
от дипломатите в Българското посолство в Лондон: посланик Константин
Димитров, г-н Димитър Пампулов – консул и г-н Цветин Спасов – културен и
прес аташе. Посрещнати бяха от г-жа Снежина Мечева – директор на
училището и д-р Валентина Александрова – преподавател и административен
отговорник на училището. Запознати бяха с основните проблеми в работата на
повечето училища в чужбина, с историята на създаването на АБУЧ и на
Българското училище към посолството, както и с приноса на другите български
училища във Великобритания и на общността ни в Лондон като цяло.
21. 28.02.2014 г. Изпращане на писмо до Генералния консул в Ню Йорк с
предложение да бъдат поздравени от ДАБЧ, МОН и МВнР и отличени за
дейността си две училища – в Ню Йорк – училище с хор „Гергана” по случай 10
годишния им юбилей и училището в Бостън, по случай тяхната 15-та
годишнина.
22. Предложение от УС на АБУЧ към ДАБЧ за награждаване на училища – юбиляри
по случай навършване на кръгли годишнини: Българското училище към
Посолството на България в Москва, Русия (40 години); Българското училище
към ПП на България в ООН в Женева, Швейцария (30 години); Българското
училище „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Бостън, САЩ (15 години); Българското
училище с хор „Гергана” в Ню Йорк, САЩ (10 години).
23. 7.03. 2014 г. Тържествено връчване на званието на ДАБЧ „Българка на годината
– 2013” от и.д. председателя на ДАБЧ г-н Йордан Янев на г-жа Снежина Мечева
– говорител на АБУЧ и директор на Българското училище към Посолството в
Лондон в Националната библиотека „Кирил и Методий” в гр. София в
присъствието нa официалните гости: посланик Иван Станчов, бивш министър
на външните работи, Почетен член на АБУЧ, посланик Любомир Кючуков, бивш
зам.-министър на външните работи, бивш посланик в Лондон и носител на
Почетна благодарствена грамота на АБУЧ, посланик Румяна Митрева началник отдел „ЮНЕСКО и научно-техническо сътрудничество” в дирекция
„ООН и сътрудничество за развитие”; г-н Красимир Вълчев – директор на
финансовата дирекция в МВнР и бивш гл. секретар на МОН, предсатвителите
на МОН – г-н Лазар Додев, директор на дирекция ОКИ заедно с г-жа Наталия
Михалевска и г-жа Румяна Тошкова, проф. Сергей Игнатов – бивш министър на
образованието и бивш ректор на Нов български университет, д-р Евелина
Христова от Нов български университет, г-жа Екатерина Генова – директор на
БНТ Свят и региони, Димитър Дерелиев – бивш зам.-министър на културата,

г-жа Димитринка Герганова – беневолен адвокат на АБУЧ. По-късно към празника
се присъединиха и другите двама Почетни членове на АБУЧ: г-жа Велислава
Дърева – журналист и общественик и г-н Георги Пирински – председател на 40тото и зам.-председател на 41-то Народно събрание. Бе поднесено приветствие от
вицепрезидент Маргарита Попова.
24. 31.03.2014 г. – Обществен съвет в МВнР с участието на г-жа Таша Малешкова –
член на УС на АБУЧ. Изказване и писмо с 2 основни искания: 1. По-активно
участие на МВнР наравно с МОН в дейността на българските училища в
чужбина. 2. Съдействие за установяване на матури по български език в
образователните системи на страните от ЕС и в други страни.
25. От 25 до 27 април 2014 г. КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО
НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ЧУЖБИНА,
В залите на Българския културен институт „Дом Витгенщайн” във Виена
представители на 35 училища с преподаване на български език в чужбина
дискутираха по въпроси, свързани с проблемите за качественото изучаване
на българския език в чужбина. Конференцията се организира от
Министерството на образованието и науката на Република България и
Асоциацията на българските училища в чужбина, с любезното съдействие
на посолството на Република България, Българския културен институт „Дом
Витгенщайн” и Българо-австрийското училище „Св.св.Кирил и Методий”
във Виена, Австрия.

В Конференцията участваха министърът на образованието и науката на
Република България проф. Анелия Клисарова и представители на български
държавни институции, посланикът на Република България в Австрия н.пр.
Елена Шекерлетова, посланикът на България в Унгария, г-жа Бисерка
Бенишева, посланикът на България в Словакия – г-жа Маргарита Ганева,
ръководители и преподаватели от над 35 български училища в Европа и
Америка, представители на неправителствени организации, на академични
центрове от България и чужбина и журналисти.
Конференцията обсъди образователната политика за българите в чужбина
и перспективите за развитие, дискутира актуални въпроси, посветени на
изучаването на българския език в чужбина и разгледа различни аспекти,
свързани с динамиката в преподаването, разпространението и
функционирането на българския език в чуждоезикова среда. Основните
акценти на конференцията засегнаха проблемите, свързани с: новите
методики в преподаването на български език в чуждоезикова среда;
предизвикателствата и успешните практики в различните образователни
системи; създаването на адаптирани програми, учебници и учебни
помагала за училищата в чужбина; въвеждането на електронно обучение
по български език, история и география на България за училищата в
чужбина; въпросът за включването на българския език като матуритетен

предмет в чуждите образователни програми на страните от Европейския
съюз, САЩ и др. Важен аспект в програмата на конференцията бе обмяната
на добри практики в обучението по български език, история и география на
България в тези училища. Обучението по български език в чужбина
реализира защитата на езиковите права и образователните потребности на
децата с български корени, живеещи в чужбина.
26. 19.05.2014г. Тържествена церемония в резиденция „Лозенец” за
връчването на годишните почетни дипломи на МОН – „Неофит Рилски” на
304 български учители. Награда със статуетка „Св.Св. Кирил и Методий”
получиха над 25 български училища в България с кръгла годишнина
(175,170,160, 150). С почетното отличие бяха наградени следните
преподаватели от български училища в чужбина: Невяна Анастасова,
Лондон, Великобритания; Филка Ананиева, Камбърли, графство Съри,
Великобритания, Лора Рашкова, Женева, Швейцария; Стоян Дечев, Чикаго,
САЩ; Румяна Шибилева – Ронжие – Париж, Франция; София Ушанли –
Тараклийски район, Молдова. На тържеството приветствие от името на
АБУЧ поднесе г-жа Таша Малешкова, член на УС на АБУЧ.
27. 19.05.2014г. Участие на д-р Боян Кулов, председател на АБУЧ в Обществен
съвет на МВнР, ръководен от шефа на политическия кабинет на министъра
и посветен на социологическото проучване от G consulting на тема:
„Обществена оценка на МвнР”. За съжаление, не бе включвано изследване
за българите чужбина, което е отбелязано в изказването на д-р Боян Кулов.
Д-р Кулов наблегна на необходимостта МВнР да приеме съхранението на
българския език и националната принадлежност на сънародниците ни зад
граница като национален приоритет, свързан със сигурността на България.
28. Участие на г-жа Силвия Стаменова и г-жа Таша Малешкова , членове на УС
на АБУЧ, в Конференция на тема :Свободно развитие на образованието,
организирана от НМР /национална мрежа на родителите/ със
специалното участие на Яков Хехт.
29. 25.07.2014 г. Среща на представители на УС на АБУЧ (д-р Боян Кулов, гжа Боянка Иваноява, г-жа Петя Цанева, г-жа Снежина Мечева) с
представители на МОН. Обсъждане на въпроси за дистанционното
обучение, финансови въпроси, свързани с отчетите по ПМС 334 и др.

IV.

Медийни изяви:

1. Среща на д-р Росен Димитров, директор на българското училище „Св.Св. Кирил
и Методий” в гр. Бостън, САЩ, с Райна Манджукова в Предаването „Облаче ле
бяло” – Какво се случва в българското училище в Бостън от 2007 г. досега:
http://www.skat.bg/products.php?type=10&genre=2344
2. Интервю с представители на УС на АБУЧ пред „Академика БГ” – за дейността на
училищата зад граница и най-належащите въпроси, които чакат своето
разрешение.
http://akademika.bg/2013/08/%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%87/

3.

Интервю на д-р Боян Кулов пред в. АзБуки (брой 30.25-30.07.2013 г. ) под
заглавие „Посланици на България” (Организацията на нашите неделни училища
в чужбина стана на 6 години).

4. Интервю на г-жа Снежина Мечева пред „Дарик радио” – българските училища
в чужбина, организация, структура, перспективи.
5. Участие в студиото на ТВ СКАТ на г-жа Петя Цанева – президент на асоциация
„Балкан” в гр. Мадрид, Испания, г-жа Ани Калинчева – преподавател по
история в българското училище „Св. Великомъченик „Георги Зограф” в гр.
Солун и включване по телефона на д-р Ирина Владикова – директор на
българското училище „Кирил и Методий” в гр. Виена, Австрия в предаването за
българите в чужбина „Облаче ле бяло”на г-жа Райна Манджукова:
http://www.youtube.com/watch?v=mqOWU6Uy9Gc
6. Репортаж по БНТ – 2 за работната вечеря на АБУЧ с презентации и реч на
вицепрезидент М. Попова, която поздрави присъстващите и изрази
благодарност към учителите и ръководителите на училища зад граница:

На този линк– репортаж за работната вечеря с презентации на Асоциацията
на българските училища в чужбина (26.07.2013 г. – СУ „Кл. Охридски”).
Можете да видите и чуете част от речта на официалния ни гост – г-жа
Маргарита Попова – вицепрезидент на България.
http://bnt.bg/bg/productions/141/edition/33564/bylgarija_19_30_novinite_na_bnt
2_27_uli_2013
/Репортаж за срещата в Брюксел, проведена през ноември 2012 г., под
патронажа на вицепрезидент Маргарита Попова, на която се обсъждаха
политиките за българите в чужбина и централно място бе отделено на
работата на българските училища в чужбина
http://bnt.bg/bg/news/view/88441
7. Статия на г-жа Снежина Мечева за традиционната годишна среща на
преподаватели и ръководители на български училища от цял свят, членове на

АБУЧ, с представители на държавните институции и с хората, които през
годините са помагали в дейността на асоциацията, публикувана в
интернет:http://www.eurochicago.com/2013/07/balgarski-utchiteli-v-tchuzhbinase-sabraha-v-sofiya-na-traditsionna-godishna-sreshta/
8. Статия от журналистката Теодора Йолчева във в. „Преса” за българските
училища в чужбина – 24.08.2013 г.: „Звънецът бие за 250 емигрантски училища”
- http://pressadaily.bg/publication/21894%D0%97%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8A%D1%82%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-250%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0
%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0
9. Интревю в предаването „Витамин” на „Дарик радио” (1.09.2013 г. ) със
Снежина Мечева – говорител на АБУЧ, за началото на новата учебна
година в българските училища в чужбина.
10. Интервю по „Дарик радио” със Снежина Мечева– говорител на АБУЧ, за
опровержение на неверните данни за обучението в чужбина,
разпространявани напоследък в медиите (5.09.2013 г. ). От него за
съжаление публикувани само 4 изречения в сайта на Дарик нюз:
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1139794

11. 6.09.2013 г. - Интервю със Снежина Мечева– говорител на АБУЧ,
по Радио „България” (он лайн) – в празничното предаване по
случай 6 септември – Ден на Съединението:
http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/FullEmissions/Pages/060913_audio.aspx

12. 7.09.2013 г. Интервю с представители на УС на АБУЧ: д-р Боян Куловпредседател, д-р Ирина Владикова – зам.-председател; Снежина
Мечева – говорител,г-жа Боянка Иванова и г-жа Петя Цанева по БНР –
„Нощен хоризонт”. За българските училища в чужбина и началото на
новата учебна година.
13. 12.09.2013 г. – в. „Азбуки” – “Български звънец бие и в Лондон” - статия
от Десислава Джонова.
14. 15.09.2013 г. по „Хоризонт за вас” на БНР, интервю с г-жа Петя Цанева –
президент на Асоцоация „Балкан” за първия учебен ден на българските
училища в гр. Мадрид, Испания.
15. 14.09.2013 г. - Статия на г-жа Сн.Мечева във в. „Бг Бен” по случай
началото на учебната година във Великобритания.

16. 15.09.2013 г. – Интервю на г-жа Сн.Мечева по радио „България” във
връзка с първия учебен ден. www.bnr.bg;
http://bnr.bg/Audio.aspx?lang=1026#http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/FullEmission
s/Pages/Programa_150913.aspx
17. 17.09.2013 г. Интервю с г-жа Сн. Мечева по БНТ – 2 за началото на
учебната година в Българското училище към Посолството в Лондон:
http://www.youtube.com/watch?v=Sq7lb9jf2Y8
18. Статия на д-р Ирина Владикова в изданието на АзБуки – „Български
език” .
19. 2.10.2013 г.На сайта на ФОКУС – интервю с г-н Д. Карарусинов (ДАБЧ) за
началото на учебната година в българските училища по света – цитира
бройката им над 280: http://www.focus-news.net/?id=f25869

20. 1.11.2013 г. – интервю по БНТ на Сн. Мечева – говорител на АБУЧ по БНТ 2 по
случай Деня на Будителите:
http://bnt.bg/bg/productions/141/edition/35524/bylgarija_18_00_novinite_na_bnt
2_1_noemvri_2013
21. 1.11.2013 г. – интервю с д-р Ирина Владикова, директор на българското
училище във Виена и зам.-председател на АБУЧ, дадено по повод 1 ноември Деня на Будителите , публикувано в блога на българите в Австрия - Melange
Bulgaren.
http://www.bulgaren.org/melangebulgaren/2013/11/02/%D0%B8%D1%80%D0%B
8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC/#more-8039
Публикувана и в брой 45 (5.11.11.2013 г. ) на българския вестник в Лондон –
„Будилникъ”:
http://www.budilnik.com/images/stories/budilnik_pdf/2013/45/budilnik_45.pdf?ml
=5&mlt=&tmpl=

22. Статия на г-жа Ваня Велкова (съосновател на АБУЧ, основател на българското
училище в Хамбург, член на УС на АБУЧ до юли 2013 г.) във в. „България сега”
по случай 1 ноември – Ден на Будителите:
http://www.bulgariasega.com/interesting_facts/culture/19658.html

23. 23.12.2014 г. Интервю с д-р Боян Кулов във Фокус нюз: http://www.focus-

news.bg/opinion/2013/12/23/26730/d-r-boyan-kulov-

balgarskite-uchilishta-v-chuzhbina-sa-neobiknovenopolozhitelno-yavlenie-v-balgarskiya-obshtestven-zhivot.html
24. 9.01.2014 г. Интервю на д-р Боян Кулов по въшросите на образованието по

роден език в чужбина пред бТВ – в предаването „Репортерите”.
http://www.btv.bg/shows/btv-reporterite/videos/video/1135632238bTV_Reporterite_Az_sam_balgarche.html

25. 13.02.2014 г. Сн. Мечева – говорител на АБУЧ: Опровержение на факти за
българските училища в чужбина, изнесени във в. Труд и препубликувани в
Еврочикаго: http://www.eurochicago.com/2014/02/utotchneniya-na-abutch/
26. 14.02.2014 г. Предаване по BITelevision, Чикаго, САЩ . За българските училища в
чужбина. Участват г-н Лазар Додев – директор на дирекция „Организация,
контрол и инспектиране” в МОН и д-р Ирина Владикова – директор на
българското училище „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Виена, Австрия и зам.председател на Асоциацията на българските училище в чужбина (АБУЧ).
http://new.livestream.com/accounts/5627058/events/2741872/videos/42389308

27. 15,02,2014 г. Вестник „Будилник” – гр. Лондон, статията на г-жа Боянка Иванова,
член на УС на АБУЧ: „Разказът на едно сираче”, привлякъл вниманието на
Президенството, след публикацията му във в. България Сега – Чикаго, САЩ:
http://www.budilnik.com/images/stories/budilnik_pdf/2014/6/budilnik_06.pdf?ml=
5&mlt=&tmpl=
28. 4.12.2013 г. – интервю на журналистката Виктория Павлова с д-р Боян
Кулов по BiT (Bulgarian International Television)- българската телевизия в
Чикаго на тема: Българските училища в чужбина, по-специално тези в
Съединените щати.
Какви са основните цели на Асоциацията, какви са проблемите на
българските училища зад граница и каква е процедурата по
лицензирането им.

29. 26.02.2014 г. интервю по БНР във връзка с удостояването на г-жа Снежина
Мечева – говорител на АБУЧ и директор на Българското училище към със
званието на ДАБЧ „Българка на годината – 2013”.
30. 7 март 2014 г. В новините на БНТ – съобщение за награждаването на две
българки със званието на ДАБЧ „Българки на годината – 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=ME0JPRBcVqs

31. 12.03.2014 г. Статия във в. „24 часа” по повод връчване на званието Българка на
годината – 2013” на г-жа Снежина Мечева, говорител на АБУЧ под заглавие:
„Снежина Мечева и Иван Станчов спасиха БГ училищата в чужбина”
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=3615827

32. 14.03.2014 g. Интервю със Снежина Мечева и учениците от 8 клас в Българското
училище към Посолството на България в Лондон пред вестник „Родина” и сайта
Родина Нюз – Лондон по повод награждаването на г-жа Мечева с отличието на
ДАБЧ:
33. 15.03.2014 г. – Интервю със Сн. Мечева във в. БГ Бен:
http://www.bgben.co.uk/data/web_BGBEN_280.pdf

34. 16.03.2014 г. Статия във в. БГ Бен – Лондон за награждаването на г-жа Сн.
Мечева с отличието на ДАБЧ „Българка на годината – 2013”:
http://www.bgben.co.uk/data/web_BGBEN_280.pdf

35. 20.03.2014г. – в. „България сега” в Чикаго: Информация за трите Българки на
годината, членове на УС на АБУЧ – Петя Цанева-2011, Боянка Иванова- 2012 и
Снежина Мечева-2013, снимани с принц Кирил Сакскобургготски и
поздравлението му към г-жа Сн. Мечева:
http://www.bulgariasega.com/sviat_novini/bulgaria/20947.html

36. 28.03.2014 г. във в. АзБуки – брой 13/2014 г. Интервю с д-р Боян Кулов във
връзка с новите изменения на ПМС 334 за учебната 2014-2015 г.
37. 4.04.2014 г. Конференция „Модели за качествено изучаване на български език в
чужбина”- интервю в сп. „Български език и литература” на БАН с д-р Ирина
Владикова – зам.-председател на АБУЧ и директор на българо-австрийското
училище за занимания в свободното време „Св.Св. Кирил и Методий” .
38. На тези линкове– интервюта от Конференцията на МОН и АБУЧ във Виена:
1. С д-р Ирина Владикова, директор на българското училище „Св. Св. Кирил и
Методий” във Виена: http://www.duma.bg/node/76687
2. Със Снежина Мечева, директор на Българското училище към Посолството на
България в Лондон: http://www.duma.bg/node/76686
39. На 24 май 2014 г. интервю и видеоматериал по БНТ 2 с г-жа Снежина Мечева –
директор на Българското училище към Посолството в Лондон и говорител на
АБУЧ, с г-жа Лили Паслиева – директор на БУЧ „Знание” в Чикаго, с г-жа

Кристина Кронин – директор на училище „Св. Климент Охридски” във
Вашингтон по повод 24 май. http://bnt.bg/part-of-show/24-maj-zad-granitsa.

40. 9.06.2014 г. Интервю на г-жа Екатерина Генова, директор на БНТ „Свят“, за филма,
посветен на Българското училище към Посолството в Лондон, излъчен на 9 юни
2014 г. от 22.00 часа българско време по БНТ 1.http://bnt.bg/part-of-show/ekaterinagenova-za-filma-london-ba-lgariya

http://bnt.bg/predavanyia/v-kadur/ochakvajte-v-kada-r-9-yuni-2014
Филмът „Лондон, България” – автор Екатерина Генова, режисьор Росен Елезов,
оператор Пламен Герасимов. За Българското училище в Лондон, за българите в
Лондон, за Лондон-България…..
41. 17.07.2014 г. – статия от д-р Боян Кулов „Историята на една страст” – в. АзБуки.
42. 24.07.2014 г. – “Основна тема остава качеството на преподаване” – интервю с
д-р Боян Кулов във в. АзБуки.
Периодично излъчват и публикуват материали нашите най-редовни сътрудници:
1. Вестник АзБуки - публикува материали за всички събития, които се
случват през годината в българските училища в чужбина;
2. Предаването „Облаче ле бяло” на г-жа Райна Манджукова (ТВ СКАТ)
излъчва интервюта с представители на българските училища в чужбина;
3. „Еврочикаго” – редовно следи и отразява всичко, свързано с живота на
българското училище в чужбина;
4. Българската национална телевизия; БНТ „Свят и региони”;
5. Интернет-радиото на българите по света „Татковина”- в него
сътрудничат редовно редица представители на българските училища в
чужбина. Г-жа Здравка Момчева, преподавател в Българското училище
към Посолството на България в Лондон, е водеща на предаването „Ало,
България” .
6. Вестник „България сега” (САЩ) – в него г-жа Боянка Иванова редовно
отразява събития от живота на българските училища в САЩ и по света;
г-жа Ваня Велкова, дългогодишен член на УС на АБУЧ до 2013 г., е
редовен сътрудник със статии за важни личности и събития в
българската съвременна и по-стара история.

V. Изяви на училищата по места
1. Г-жа Надя Кантарева – Барух, гл. редактор на издателство „АзБуки”,
поднася лично приветствие от министър А. Клисарова на
откриването на учебната година за 1 клас в Българското училище
към Посолството на България в Лондон.
2. На 26.09.2013 г. на посещение в Българското училище към
Посолството в Лондон бе г-жа Екатерина Генова – директор на „БНТ
Свят”.

3. На 28.09.2013 г. по случай началото на новата учебна година
учениците от българското училище „Св.Св. Кирил и Методий” в
гр.Виена, Австрия бяха поздравени от Българското посолство и
Българския културен институт „Дом Витгенщайн” с постановката
„Тумба-лумба” на Бургаския държавен куклен театър.
4. На 5,10.2013 г. в българското училище „Джон Атанасов” в Чикаго се
състоя тържествено честване на 110-тата годишнина от рождението
на техния патрон. Поздравителни писма изпратиха : г-жа Елена
Поптодорова – посланик на България в САЩ, г-н Любомир Кючуков –
бивш зам.-министър на външните работи и бивш посланик във
Великобритания, Управителният съвет на АБУЧ.
5. 12.10.2012 г. - министърът на образованието проф. д-р Анелия
Клисарова на посещение в българо-австрийското училище за
занимания в свободното време „Кирил и Методий”. Обсъждане на
въпросите за: нова концепция за образованието по български език в
чужбина; адаптирани програми и учебници; двустранни
споразумения с правителствата на страните, членки на Европейския
съюз за матурите по български в тези страни; реадаптацията на
децата, завръщащи се в България след престой в чужбина.
Предложено бе да се организира конгрес през следващата година
във Виена по някои от дискутираните проблеми, на първо място за
стандартите и адаптираните програми и учебници.
6. На 9-ти ноември се състоя Юбилейнният концерт по случай пет години
от създаването детска фолклорна формация " Хорце" към училище " Джон
Атанасов" Чикаго с ръководител Ирина Гочева. Ансамбъл " Хоро" и " Хорце"
бяха наградени с паметен медал "Паисий Хилендарски" от ДАБЧ и " Златна
лира " от съюза на музикалните дейци.

http://www.bulgariasega.com/interesting_facts/balgarski_uchilishta_usa/1
9874.html

7. 16.01.2014 г.Среща на министъра на външните работи г-н Вигенин с
българската общност във Великобритания. Предадено му е писмо от името
на Българското училище към Посолството в Лондон с исканията на АБУЧ за
по-активно сътрудничество на Външно министерство по отношение
работата на българските училища в чужбина, издигане авторитета на
българския език като настояване пред чуждите правителства за
въвеждането в техните системи на обучение правото на изучаване на
майзиния ни български език.
8. 17.01.2014 г. Посещение в Българското училище към Посолството на
България в Лондон на делегация на МВнР, водена от министър Вигенин. В
делегацията присъстваха: г-н Росен Руфев – началник на кабинета на

министъра на външните работи, г-н Руси Иванов – генерален директор на
дирекция „Европейски въпроси”; г-жа Татяна Петрова- пълномощен
министър, началник отдел в дирекция „Европа (двустранни отношения)”.
Гостите бяха придружени от дипломатите в Българското посолство в
Лондон: посланик Константин Димитров, г-н Димитър Пампулов – консул и
г-н Цветин Спасов – културен и прес аташе. Посрещнати бяха от г-жа
Снежина Мечева – директор на училището и г-жа Валентина Александрова
– преподавател и административен отговорник а училището. Запознати
бяха с основните проблеми в работата на повечето училища в чужбина, с
историята на създаването на АБУЧ и на българското училище към
посолството, както и с приноса на другите български училища във
Великобритания и на общността ни в Лондон като цяло.
http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/131-2014-01-18-21-28-15
9. На 5.02.2014 г. Асоциация „Балкан“ в гр. Мадрид,Кралство Испания,
проведе двуседмична кампания за обсъждане на проекта за НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА.
Oбобщените резултати бяха изпратени в Президенството и в ДАБЧ.
10. На 17.02.2014 г. от 18.00 до 20.00 часа в Българското посолство в Лондон се
състоя среща на българските училища във Великобритания по покана на
посланик Константин Димитров. От страна на посолството присъстваха : Г-н
Константин Димитров – посланик, г-н Стоимен Велев –пълномощен
министър, зам.-ръководител на мисията, г-н Цветин Спасов – прес и
културен аташе.Присъстваха директорите на следните български училища:
Г-жа Милена Везенкова – директор на българското школо „В. Левски” в кв.
Баркинг, гр. Лондон и на българското школо „Розова долина” в кв. Тотнъм,
гр. Лондон; г-жа Диди Ангелова – директор на Българското училище „Боянь
Мага” в кв. Mейфеър, гр. Лондон (с филиали в няколко квартала);г-жа Филка
Ананиева – директор на българското училище „Звънче” в гр. Камбърли,
област Съри, Югоизточна Англия ( с филиали); г-жа Ирина Петкова –
директор на Българската школа в гр. Медуей, Рочестър към Асоциацията на
българската общност в Медуей, област Кент, Югоизточна Англия, г-жа Искра
Иванова – директор на училище „Българче” – в Перивейл, Западен Лондон
;г-жа Даниела Петкова – директор на училище „Моята Азбука”в кв. Чизик
(Кю бридж) Западен Лондон;от Българското училище към посолството на
България в гр. Лондон: г-жа Снежина Мечева – директор ;г-жа Здравка
Момчева – преподавател по български език и литература в гимназиалния
курс; г-жа Валентина Александрова – преподавател по история и
административен отговорник.
11. На 22.02.2014 г. българското училище „Джон Атанасов” стана домакин на
традиционната викторина в памет на Апостола на свободата В. Левски,
организирана в гр. Чикаго, САЩ с участието на училищата „Нов живот”,

„Слънчогледи”, БУЦ”Знание”, „Малко българско училище”, „Света София”,
„Ново българско училища”- Нейпървил, училище „Алеко Константинов”

http://www.eurochicago.com/2014/02/neobhodim-si-niapostole/
12. На 17.03.2014 г. на посещение в Българското училище към Посолството на
България в Лондон бе президентът на България, г-н Росен Плевнелиев. Той
бе посрещнат от преподавателите , учениците от 1 и 2 клас и група от
учениците в гимназиалния курс, които му връчиха петиция за съдействие
пред Европейския съюз да бъде извоювано правото на българските
ученици да държат матура по български език в образователните системи на
съответните страни - членки на Съюза:
http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini
13. 11.05.2014 г. В Българското посолство на България в гр. Лондон се състоя
тържествено честване на Деня на славянските първоучители Св.Св. Кирил и
Методий. В празника взеха участие 10 от българските училища в
Обединеното кралство на Великобритания: Българското училище към
посолството; школото„В. Левски”- в кв. Баркинг, Лондон; школото „Розова
долина” в кв. Тотнъм, Лондон; училище „Букваран” в кв. Лейтън, Лондон,
училище „Боянь Мага” в кв. Мейфеър, Лондон; училище „Българче” в кв.
Енфилд, Лондон; училище „Моята азбука” в кв. Кю Гардънс, Лондон,
училище „Родна реч” в кв. Палмърс Грийн, Лондон; училище „Звънче” в
Кембърли,област Съри; училище „Климент Охридски” в Годалмигн, област
Съри.

14. 17.05.2014 г. в Българското училище към Посолството на България в Лондон
се състоя среща между учениците от 9.10.11 и 12 клас и г-жа Екатерина
Генова – директор на БНТ „Свят и региони”. В навечерието на 24 май децата
разговаряха с нея за необходимостта българските традиции да бъдат
съхранени и предадени на поколенията, за значението на българското
училище в техния живот, за това какво е да си източноевропеец, по-точно
българин в Лондон. Г-жа Екатерина Генова присъства на репетицията на
ансамбъла ни за нар. танци от 9 клас под ръководството на нашия
хореограф Елена Роблес . Успя да чуе някои от изпълненията на нашите
ученици, които те подготвят за тържествения концерт на училището по
случай Деня на славянските първоучители Кирил и Методий.
https://www.youtube.com/watch?v=BXNAOeVG9SA&feature=youtu.be
15. На 22 май 2014 г. в катедралата „Сент Люк”, кв. Челси, Лондон се състоя
тържественият концерт по случай Деня на славянските първоучители Кирил
и Методий на Българското училище към Посолството на България в Лондон,
заснет от екип на БНТ 1.

„Зелено училище“ на 1 юни 2014: Във връзка с международния ден
на детето 1 юни, учениците, учителите и родители от ПБНУ„Св. Иван
Рилски„ и ПБНГ„Йордан Йовков“, Мадрид се събраха пред централния
вход на парка „Ретиро“,в самия център на космополитния град, за да
проведат заплануваното „зелено училище“. Денят започна с
колективно изпълнение на стихотворението „Аз съм българче“ от Иван
Вазов. Така учениците се включиха в инициативата за едновременно
рецитиране на стиховете, организирана от oбразователния портал
„Академика БГ”.

16.

17. „На

8 юни2014 г. в Мадрид. Испания, бе представен
първият превод на Ботеви стихове на испански
език.Това е второто представяне на двуезичната книга
в Испания (http://www.desant.net/shownews/30235/)Преводът е на Живка Балтаджиева и няколко
години отлежава, защото не се е намерило българско
издателство. Казват, че Ботев е много труден за превод..Но сега,
благодарение на испански издател, България ще разполага с
Ботевото послание на езика на Сервантес.”

18. Тържествено честване на 40-годишния юбилей на
българското училище към Посолството на България в
Москва, Русия – най-старото българско училище,
създадено към дипломатическа мисия. В найголямата Гербова зала на посолството посланик
Бойко Коцев връчи Почетния медал на ДАБЧ „Паисий
Хилендарски” на училището. Прочетен бе
поздравителен адрес от АБУЧ, от Българския
културен институт, от Родителския комитет.
19. Тържествено честване на 30-годишния юбилей на
Българското училище към Постоянното
представителство на България към ООН в Женева,
Швейцария. Посланик Иван Пиперков връчи на
училището паметния медал на ДАБЧ „Паисий
Хилендарски”, а на директора на училището – г-жа
Лора Рашкова, Почетната грамота на МОН „Неофит

Рилски”. Той прочете поздравителен адрес от д-р
Меглена Плугчиева – посланик в Швейцария и
Княжество Лихтенщайн. На тържеството бе събрана
парична помощ за пострадалите от наводнението в
България, която бе преведена в сметката на БЧК.

20. Тържествено честване на 15 - годишния юбилей на
Българското училище “Св.Св. Кирил и Методий” в гр,
Бостън, САЩ. Училището бе отличено със специален
плакет на МОН, с Почетен медал „Паисий
Хилендарски” на ДАБЧ. Поздравления бяха получени
от МВнР, от министъра на образованието д-р Анелия
Клисарова, а също и от посланик Елена Поптодорова.
.
21. Тържествено честване на 10-годишния юбилей на
училище с хор „Гергана” в Ню Йорк, САЩ. На
тържеството присъства посланик Елена Поптодорова,
която връчи на училището Почетен плакет на ДАБЧ по
случай юбилея.

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
1. 27.10.2013 г.;
2. 9.03.2014 г.;
3. 29.06.2014 г.;
4. 29.07.2014 г.
VIII. НОВОПРИЕТИ ЧЛЕНОВЕ НА АБУЧ ОТ ЮЛИ 2013 ДО ЮЛИ 2014
ГОДИНА

І. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Приети на заседание на УС на 27.10.2013 г.
66. Българско училище „Св.Св.Кирил и Методий”, Лос Анджелис, САЩ
– Живка Костова
67. Българско училище „Българче”
директор Искра Георгиева,
Приети на заседание на УС на 09.03.2014
68. Български просветен център „Иван Вазов”, Копенхаген, Дания –
представител Светла Живкова Якобсен
69. Първо Българско Неделно Училище „Родина”, Малага, Кралство
Испания към Асоциация „Малага –България 2010” –
представител Гълъбина Георгиева Първанова, директор на
училището
70. Българска школа Медуей, Великобритания представител Ирина Петкова
Приети на заседание на УС на 29.06.2014
71. Българско училище в Мюнхен „Дора Габе”, Германия
– Яна Дечева-Книпелмайер
72. Център за Обучение и Изкуства „Родина” , Сеговия, Испания
– Веселина Николаева Маринова
73. Ново Българско Училище в Нейпървил, САЩ
- Мария Лабова Бъргграф
74. БУ „Родна реч” – Лондон, Англия
- Добринка Късаиванова rodnarech.bg@gmail.com

ІІ. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Заседание на 29.06.2014 г.
79. Камелия Трибулен

IX. Изпратени официални писма от АБУЧ
1. До проф. А.Клисарова, министър на образованието, относно: Участие в
Обществения съвет.
2. До г-жа Екатерита Генова, директор на БНТ „Свят и региони” за изработване на
поледица от филми за български автори
3. До г-жа Д.Ходжева, изп.директор на Фондация „Димитър Бербатов” относно
покана за медийно сътрудничество
4. До г-жа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители относто
сътрудничество.
5. До проф.А.Клисарова, министър на образованието, и чл.кор.проф. Иван Илчев,
ректор на СУ „Кл-Охридски, относно Провеждането на дистанционно –
присъствен курс за квалификация на учители „Преподаване на български език
като чужд“, в департамента за подготовка на учители, СУ „Свети Климент
Охридски“.
6. До г-н Лазар Додев, директор дирекция „ Организация, контрол и
инспектиране” – МОН, с предложения на АБУЧ относно Проекта за изменение
на ПМС 334.
7. До г-н Милен Люцканов, ген.консул на Република България в Ню Йорк, САЩ, с
предложение за награждаване на бълг. училища „Св.св.Кирил и Методий” в
Бостън и „Гергана” в Ню Йорк по случай юбилейни годишнини.
8. До г-н Лазар Додев, директор дирекция „ Организация, контрол и
инспектиране” – МОН, във връзка с организирането провеждането на
конференция за българските училища в чужбина на тема „Модели за
качествено изучаване на български език в чужбина” във Виена от 25 до 27
април 2014 г.
9. До Обществения съвет на МВнР с предложения и мотиви за стратегия на
външната политика на България по отношение на дейността на българските
училища в чужбина.
10. До г-н Лазар Додев, директор дирекция „ Организация, контрол и
инспектиране” – МОН, с номинации на АБУЧ за удостояване на петима учштели
с грамота „Неофит Рилски” по повод 24 май – Деня на славянската писменост и
българската култура и просвета.
11. До г-н Лазар Додев, директор дирекция „ Организация, контрол и
инспектиране” – МОН, с предложения за участие на учители от бълг.училища в
чужбина в комисиите на МОН по изработване на адаптирани програми.
12. Поздравителни адреси и благодарствени писма

X. Получени официални писма в АБУЧ
1. Покана от Фондация „Димитър Бербатов” за партньорство и на шестото
издание на националната кампания „Награди за успелите деца на България» 2013, на Фондация „Димитър Бербатов”.
2. От г-н Лазар Додев, директор дирекция „ Организация, контрол и
инспектиране” – МОН, със списък на учители, уч.ръководители и директори на
български училища в чужбина, удостоени с почетното отличие на „Неофит
Рилски” за 2014 година.

3. От г-н Лазар Додев, директор дирекция „ Организация, контрол и
инспектиране” – МОН, относно постъпило писмо с вход.№ 0421 -81/08.04.2014
от проф. дин Иван Илчев относно провеждането на дистанционно – присъствен
курс за квалификация на учители „Преподаване на български език като чужд“, в
департамента за подготовка на учители, СУ „Свети Климент Охридски“.
4. От Светла Кьосева, директор на БУ по роден език в Будапеща, Унгария, с молба
за съдействие по повод организирането на мероприятия по отбелязването на
100-годишнината от основаването на Дружеството на българите в Унгария.
5. От г-н Лазар Додев, директор дирекция „ Организация, контрол и
инспектиране” – МОН, относно предложения на АБУЧ на учители от БНУ в
чужбиназа участие в комисиите на МОН по изработването на адаптирани
програми.

XI. Присъдени отличия на български училища:
Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет на
Р България удостои с отличия следните български училища в чужбина:
1. Българско училище към Посолството на Република България в
Москва - с паметен медал на ДАБЧ „Паисий Хилендарски” по случай 40годишния му юбилей.
2.
Българско училище към Постоянното представителство на
Република България при Службата на ООН и другите международни
организации в Женева - с паметен медал на ДАБЧ „Паисий Хилендарски”
по случай 30-годишния му юбилей.
3. Българското неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий” в Бостън с
паметен медал на ДАБЧ „Паисий Хилендарски” по случай 15годишнината от неговото създаване.
4.Български детски хор и училище „Гергана“ в Ню Йорк – с почетен
плакет на ДАБЧ по случай 10-годишната му дейност.
Отличията са по повод дългогодишната им родолюбива дейност,
посветена на съхраняването на българския език, култура и традиции,
както и на предстоящите им юбилеи.
5. Българското неделно училище „Св. Кирил и Методий” в Бостън, САЩ
бе отличено с плакета на МОН и с поздравителен адрес от Министъра
на образованието по случай 15-годишнината от неговото създаване..

XV. Присъдени отличия на членове на АБУЧ:
5. На Снежина Мечева – отличието на ДАБЧ „Българка на
годината- 2013” ;

6. На г-жа Милена Везенкова – отличие на М-во на
културата за заслуги към развитието на културната
дейност във Великобритания.
XVI. Отличени учители с грамота „Неофит Рилски” от МОМН,
2014:
Невяна Анастасова - преподавател в БУ към Посолството на Р България

в Лондон, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия ;
Филка Ананиева - преподавател и директор на училище ,,Звънче''

Камбърли, графство Съри, Обединено кралство Великобритания и
Северна Ирландия ;
Лора Рашкова - преподавател и училищен ръководител на БУ при
Постоянното представителство на Република България при Службата на ООН
и другите международни организации в Женева, Швейцария;
4. Стоян Дечев - преподавател по история в Българското училище „Джон

Атанасов” – Чикаго, САЩ;

5. Румяна Шибилева-Ронжие - преподавател в БУ „Кирил и Методий”,

Париж, Франция.

XXI. Други дейности
•

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

•

Поддържане на обща имейл група, в която са включени всички членове
на Асоциацията. Чрез нея 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.

•

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.

•

Редовен контакт в групата на АБУЧ във Фейсбук

•

Актуализиране на информациите на сайта на АБУЧ.

Изготвил:
Управителен съвет
на Асоциацията на българските училища в чужбина
София, 27.07.2014 г.

