
 

                                 О Т Ч Е Т 
                        ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

                      „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА”  

                               ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ 2014 г. – ЮЛИ 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 2015 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. 

 

 

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 2014 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. 25.07.2014 г. Среща в МОН на УС на АБУЧ с ръководството на МОН (представителите на 
дирекция ОКИ, г-н А. Трингов от дирекцията за учебните  програми и представители на 
финансовата дирекция на МОН) - обсъждане на въпросите за адаптираните програми и 
учебници, които ще се разискват на семинара в СУ „Кл. Охридски”. Oбсъждаха се също 
финансови въпроси и въпроси за комуникацията „МОН – бенефициент”. 
 

2. Годишната работна среща на преподаватели от българските училища в чужбина – 
28.07.2014 г. СУ „Св. Климент Охридски”.  На 28 и 29 юли СУ отново бе домакин и 
съорганизатор, заедно с Асоциацията на българските училища в чужбина и със 
съдействието на Министерството на образованието и науката на Годишната работна 
среща на преподаватели от българските училища в чужбина.  Тържественото откриване 
започна с приветствие на  д-р Боян Кулов, председател на Асоциацията на българските 
училища в чужбина. След него д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на София поздрави 
участниците от името на г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на София и бивш министър 
на образованието. 

 
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=79172&nxt=0 (на този линк 
– съобщение на сайта на Столичната община). Следваха приветствия от официалните гости: 
г-жа Милена Дамянова – депутат  в Комисията по образованието на Народното събрание и 
бивш зам.-министър на образованието, г-жа Атанаска Танева – зам.-министър на 
образованието, г-жа Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, доц. 
Костадин Грозев от СУ „Св. Климент Охридски”; г-н Лазар Додев – директор на дирекция 
ОКИ в Министерство на образованието и науката.  

 
3. 29.07.2014 г. Общо събрание на АБУЧ. 
 
4. 29.07.2014 г. Празнична вечер с представители на училищата и държавните институции 

На този линк – два видеоматериала: 
1. От официалното откриване на семинара на българските учители в чужбина (част от 
приветствието на г-н Чобанов – зам.-кмет на София и на зам.-министър Атанаска 
Тенева). 
2. Работната вечеря след семинара и част от приветствието на вицепрезидент 
Маргарита Попова.  
https://drive.google.com/folderview?id=0B5386rzmeCiCY1cyX29XcFQycUk&usp=sharing 
 

5. 8.09. 2014 г. Среща в МОН на представители на УС на АБУЧ (Петя Цанева и Сн. Мечева) 
с г-н Лазар Додев и г-жа Михалевска (обсъждане на решенията на общото събрания на 
АБУЧ и предложения за изменения в начина на финансиране на училищата в чужбина).  
 

6. Септември 2014 г. – изпращане на писмо на базата на решение на Общото събрание на 
АБУЧ от юли 2014 г. с предложения за промяна в начина на финансиране на бг 
училищата в чужбина по ПМС 334. Получен отговор до УС на АБУЧ на 7.10.2014 г. 
 

7. 19-22.10.2014 г. Участие на д-р Боян Кулов в Десетата световна  среща на българските 
медии в София-Босилеград- Цариброд на тема „Родолюбие в глобалния свят”.  

  

http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=79172&nxt=0
https://drive.google.com/folderview?id=0B5386rzmeCiCY1cyX29XcFQycUk&usp=sharing


8. 2.11.2014 г. Събрание на УС на АБУЧ.  
 

9. 9.12.2014 г. Поднови се партньорството на АБУЧ с фондацията „Димитър 
Бербатов” в седмото издание на националната кампания „Награди за 
успелите деца на България» - 2014.  

 
 
10. Декември 2014 г. Велислава Дърева – Почетен член на Асоциацията на българските 

училища в чужбина, бе удостоена с наградата на Съюза на българските журналисти 
„Йосиф Хербст” за цялостен принос към българската журналистика: 
http://www.blitz.bg/photoshow/16/year/2014/month/12 

 
11. 7.01.2015 г. Среща на д-р Боян Кулов с бившия министър на образованието Р. Коларова 

и обсъждане на предложенията на АБУЧ за допълнения към новия проектозакон за 
средното училищно образование, които предложения да се предложат  и обсъдят с г-

жа Милена Дамянова, член на Комисията по образованието в Парламента.  
 

 
12. Януари 2015 г. Номиниране на д-р Ирина Ботева – Владикова, директор на Българо-

австрийското училище за занимания в свободното време „Св.Св. Кирил и Методий” в 
гр. Виена, Австрия и зам.-председател на АБУЧ за званието на ДАБЧ „Българка на 
годината-2014”,  
 

13. 21.01.2015. Среща на д-р Боян Кулов със зам.-министъра на образованието г-жа Ваня 
Кастрева. Обсъждане на предложенията на АБУЧ за допълнения към проектозакона за 
средното образование.  
 

14. 26.01.2015 г. В НДК в София се състоя голямо тържествено честване на 80-годишния 
юбилей на Българското национално радио, отбелязан с три мероприятия:Годишни 
награди на БНР „Сирак Скитник”; Тържествен коцерт; Коктейл. По специална покана, 
отправена към АБУЧ, на мероприятията присъства представител на УС на АБУЧ – г-жа 
Таша Малешкова. Тя засвидетелства признателността на нашата асоциация към БНР, 
което нееднократно е отразявало дейността на българските училища в чужбина. 

 

15. 10.02.2015 г. Среща на членовете на УС на АБУЧ, г-жа Силвия Стаменова и г-жа Таша 
Малешкова с представители на видеосайта „Уча се” . Обсъждане на възможностите за 
сътрудничество  между тях и училищата, членове на АБУЧ. 

 

16. 25.02.2015 г. На тържествена церемония в Националния дворец на културата в София 
със званието „Българка на годината-2014” бе удостоена д-р Ирина Ботева – Владикова, 
директор на австрийско-българското училище за занимания в свободното време 
„Кирил и Методий” във Виена и зам.-председател на АБУЧ. За четвърта поредна година 

http://www.blitz.bg/photoshow/16/year/2014/month/12


това звание се връчва на член на УС на АБУЧ, което доказва извоювания голям престиж 
на организацията ни: http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/189-2015-02-26-09-44-
45; http://www.eurochicago.com/2015/02/d-r-irina-boteva/ 

 

17. 17.03.2015 г.  Среща на д-р Боян Кулов с представител на Образователната комисия в 
Нар. събрание. Обсъждане на предложенията на АБУЧ за Закона за предучилищното и 
училищното образование.  

 

18. 25.03.2015 г. Благовещение: на второ четене в Парламента бе гласувано: БЪЛГАРСКИТЕ 
НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА СТАВАТ ЧАСТ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА 
БЪЛГАРИЯ! ПОБЕДА ЗА АБУЧ! http://www.eurochicago.com/2015/03/utchilishta-v-
tchuzhbina-stavat-tchast/ 

 

19. 31.03.2015 г. Среща на членовете на УС на АБУЧ, г-жа Адриана Любенова и г-жа Сн. 
Мечева с главния секретар на МОН, г-н Кр. Вълчев, г-н Л. Додев и г-жа Н. Михалевска 
(13.30-15.00 ч.). Обсъдени бяха въпросите за придвижването на Новия закон за 
предучилищното и училищното образование. Уговориха се теми за семинари през 
лятото:  

- среща на учителите с представители на Финансовата дирекция на МОН за 
уточняване на някои проблеми с отчетите, 

- обучителен курс от специалисти на МОНпо въпроса за управлеие на училищата, 
обучение за работа с електронния регистър (последното ще се извърши през април 
и в онлайн уроци).   

20. 31.03.2015 г. Среща на членовете на УС на АБУЧ, г-жа Адриана Любенова и г-жа Сн. 
Мечева с новия председател на ДАБЧ – г-н Борис Вангелов, присъстваше и 
доскорощният изпълняващ длъжността, а сега зам.-председател- г-н Димитър 
Владимиров.  Запознаване с дейността на АБУЧ .  Изразено бе желанието ни да се 
работи в  синхрон между нашата асоциация, МОН и ДАБЧ в интерес на българските 
училища зад граница.   

21. 2.04.2015 г. Членът на УС на АБУЧ, г-жа Адриана Любенова, бе избрана и одобрена за 
представител на АБУЧ в Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и 
жалбите на гражданите в Народното събрание. 

22. 8.04.2015 г. Среща на г-жа Снежина Мечева – говорител на АБУЧ д г-н Лазар Додев, 
дирекция ОКИ в МОН: Обсъждане на новите положения, които ще произтекат от 
въвеждането на електронен регистър и приемането на закона за Общоучилищното 
образование. Предложения за семинарите през лятото за членовете на АБУЧ.  

23. На 19.04.2015 г. на заседание на Управителния съвет на АБУЧ, г-жа Адриана Любенова 
бе избрана за представител на АБУЧ в Обществения съвет към Комисията  по 

http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/189-2015-02-26-09-44-45
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взаимодействие с неправителствение организации и жалбите на гражданите в 
Парламента. В този Обществен съвет има 22 области на компетентност (постоянно 
заседаващи работни групи). Г-жа Адриана Люнебова е председател на работната група 
за българите в чужбина.  

24. Поздрав на АБУЧ по случай 24 май 2015 г.: 
http://www.eurochicago.com/2015/05/abutch-za-24-may/ 

25. Българските училища по света се събраха в Рим и Микулчице за 24 май 2015 г.  

За първи път миналата година училище „Кирил и Методий” в Париж постави началото на 
индивидуално поклонение и обиколка на местата във Вечния град, наречена „По 
българските следи в Рим”.  

Тази година Асоциацията на българските училища в чужбина, по инициатива на г-жа Петя 
Цанева, президент на асоциация „Балкан” в гр. Мадрид, Испания, и член на УС на АБУЧ, 
отправи призив към всички желаещи за участие в идеята да побългарим Рим на най-
българския ден – 24 май, и заедно да отдадем почит към  делото на Солунските братя. 17 
български училища по света от Италия, Испания, Австрия, Германия, Кипър, САЩ, 
Великобритания  огласиха площада пред Ватикана с химна на Кирил и Методий и  го 
разкрасиха с присъствието си и с националния флаг на България. 
http://www.eurochicago.com/2015/05/rim-s-balgarskoto-zname/ 

Иконата на Паисий, творба на д-р Адриана Любенова, дарена от името на АБУЧ на папа 
Франциск: http://www.eurochicago.com/2015/06/ikonata-sv-paisiy/ 

26. В настоящата 2015-та година, 1350 години след смъртта на Методий,други 4 български 
училища отдадоха почит на Светия брат в Микулчице, където се предполага, че 
почиват тленните му останки. Представителни групи от училища-партньори в 
европейски проект по програмата "Еразъм плюс" участваха в чешкия събор. СОУ "Д-р 
Петър Берон" гр. Прага бе домакин на втората среща по проекта "Пролетни празници в 
Европа" - първата се състоя в Париж с домакин училище "Кирил и Методий" в Париж. 
От 22 до 25 май ученици, родители и учители от българското училище за роден език в 
Будапеща, от българско училище "Азбука" в Дъблин, от училище "Кирил и Методий" в 
Париж и от СОУ "Петър Берон" в гр. Прага гостуваха в Микулчице. На 24 май те се 
присъединиха към официалните тържества, които ежегодно се провеждат на гроба на 
Методий. http://www.eurochicago.com/2015/05/poklonenie-v-mikultchitse/ 

27. 24.05.2015 г. АБУЧ – съорганизатор на инициативата за издигане на паметника на 
Левски в гр. Чикаго. Идеята е на г-н Милчо Томов, създал фондация „Ние българите по 
света”и възложил изработването на паметника на скулпторите  Христо Георгиев и 
Милен Каменов. Реализацията на идеята е подкрепена най-активно от училище „Джон 
Атанасов” в Чикаго с директор Боянка Иванова.  

28. По повод 24 май АБУЧ номинира 5 учители и директори за годишната Почетна грамота 
на МОН „Н. Рилски”., които бяха отличени за учебната 2014-2015 г. : 
http://www.eurochicago.com/2015/06/gramota-neofit-rilski/ 

29. Май, 2015 г. : Включване на членовете на Управителния съвет на АБУЧ: д-р Боян Кулов, 
г-жа Боянка Иванова, г-жа Петя Цанева, г-жа Снежина Мечева в Консултативния съвет 
по въпросите за българите в чужбина, организиран от ДАБЧ.   

http://www.eurochicago.com/2015/05/abutch-za-24-may/
http://www.eurochicago.com/2015/05/rim-s-balgarskoto-zname/
http://www.eurochicago.com/2015/06/ikonata-sv-paisiy/
http://www.eurochicago.com/2015/05/poklonenie-v-mikultchitse/
http://www.eurochicago.com/2015/06/gramota-neofit-rilski/


30. 2.06.2015 г. Обявяване на наградените деца в кампанията „Успелите деца на България 
– 2014”. За поредна година АБУЧ е медиен партньор на Фондация „Д. Бербатов” в тази 
им кампания.  http://www.eurochicago.com/2015/06/berbatov-za-uspelite-detsa/ 

31. 8.06.2015 г. Среща на д-р Боян Кулов с председателя на ДАБЧ – г-н Б. Вангелов. 
Обсъждане на съвместни действия между АБУЧ и ДАБЧ за хармонизиране на работата, 
свързана с образованието в чужбина. Включване на д-р Боян Кулов в Експертния 
консултативен съвет за българите в чужбина. Г-н Вангелов прие поканата на д-р Кулов 
да участва в откриването на годишната конференция на АБУЧ на 30 юли 2015 г. в 
София. 

32. 16.06.2015 г. Среща на д-р Боян Кулов с представители на дирекция ОКИ в МОН и 
обсъждане на въпросите, които трябва да се поставят в Комисията по политиките за 
българите в чужбина на Парламента.  

33. 24.06.2015 г.  Д-р Боян Кулов присъства в Комисията по политиките за българите в 
чужбина и в изказванията си заявява становището на АБУЧ относно проектозакона за 
предучилищното и училищното образование:  
http://www.eurochicago.com/2015/06/stanovishte-na-abutch/ 

34. 1.07.2015 г. Г-жа Снежина Мечева, говорител на АБУЧ,  проведе разговор в Лондон с г-н 
Георги Пирински – евродепутат. По време на посещението му в Българското училище 
към Посолството на България в Лондон бяха обсъдени възможностите и начините за 
представяне в Европарламента на искане за въвеждане на българска матура в 
образователните системи на страните, членки на ЕС. 
http://www.eurochicago.com/2015/07/evrodeputat-balgarskoto-utchilishte/ 

35. 10.07.2015 г. Представители на Асоциацията на българските училища в 
чужбина (АБУЧ) се срещнаха днес с Негово Светейшество Българския 
патриарх Неофит и получиха първосветителското му благословение за 
тяхното родолюбиво дело. Г-жа Боянка Иванова - член на УС на АБУЧ 
и директор на българското училище „Джон Атанасов” в Чикаго, САЩ, 
д-р. Адриана Любенова - член на УС на АБУЧ, Меглена Любенова - 
зам. директор на у-ще "Св. Климент Охридски" във Вашингтон, САЩ 
и Велислава Дърева - почетен член на АБУЧ, които са сред 
основателите на Асоциацията, създадена преди 8 години, бяха приети 
днес от Негово Светейшество в Патриаршеския му дом. По време на 
срещата, в която взеха участие и Западно- и Средноевропейски 
митрополит Антоний, гл. секретар на Св. Синод архим. Герасим, нач. 
отдел „Връзки с обществеността” Александра Карамихалева и Ангел 
Младенов, секретар на Софийска митрополия. http://www.bg-
patriarshia.bg/news.php?id=178900 

36. 29.07.2015 г. Среща на Управителния съвет на АБУЧ с евродепутати от Комисията по 
образованието в Европарламента и с г-н Георги Пирински в кабинета на вицепрезидент 

http://www.eurochicago.com/2015/06/berbatov-za-uspelite-detsa/
http://www.eurochicago.com/2015/06/stanovishte-na-abutch/
http://www.eurochicago.com/2015/07/evrodeputat-balgarskoto-utchilishte/
http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=178900
http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=178900


Маргарита Попова. Обсъждане на възможностите за поставяне на въпроса за статут на 
българския език в образователните системи на страните-членки на ЕС. 

37. Посещение на египетската изложба от Лувъра в Музея на София с гид – египтолог 
номер 1 на България, проф. д-р Сергей Игнатов, бивш министър на образованието.  

 
 

IV. Дейност на училищата по света: 
 

1. 20 септември 2014 г. Посещение на проф. Сергей Игнатов (бивш министър на 
образованието) в Българското училище към Посолството в Лондон и лекция пред 
гимназистите на тема: Древният свят (Египет, Гърция, Древна Тракия): 
https://www.youtube.com/watch?v=ch_goep8iJ0&feature=em-
upload_owner#action=share 

2. Септември 2014 г. Среща на г-жа Лора Рашкова – директор на Българското училище 
към ПП на България в ООН , Женева, с министъра на образованието г-жа Коларова и 
нейния кабинет.Обърнато бе особено внимание на запитването от името на АБУЧ за 
списъка на лицензираните  училища на сайта на МОН и за създаването на нови 
училища, там където има вече достатъчно такива. 

 
3. 13.10.2014 г. Среща на г-жа Лора Рашкова – директор на Българското училище към ПП 

на България в ООН , Женева с президента на България, г-н Росен Плевнелиев.  
 

4. http://bnr.bg/radiobulgaria/post/100471782/britansko-balgarskoto-drujestvo-v-london-
iniciira-seminar-diskusia-za-tradiciite-v-balgarskoto-i-angliiskoto-obrazovanie На 18 
октомври 2014 година в Българския културен институт към Посолството в  Лондон се 
проведе семинар на тема“ Предизвикателства пред английската и българската 
образователни системи в условията на глобализация“. Събитието беше част от 
текущите инициативи на Британско – Българското дружество, свързани със 
сближаването на двете култури, а самата идея за него бе инициирана година по-рано 
от господин Кристофър Бъкстон, английски писател, преводач и автор на един от най-
четените блогове във Великобритания. Освен това г-н Бъкстон има 35-годишна 
практика като преподавател в английската образователна система, с известен 
педагогически стаж в Норвегия и България.Председател на семинара беше професор 
Славик Табаков, вицепрезидент на „Световната Организация по Медицинска Физика“ 
и професор в „Кралския колеж“, Лондон, а водещи от английска и българска страна 
бяха Кристофър Бъкстон и Здравка Владова-Момчева, преподавател по български език 
и литература в Българското училище към Посолството на България в  Лондон. На 
събитието присъстваха представители на Британско - Българското дружество, сред 
които проф. Соня Руф, съпруга на г-н Петър Увалиев, директори и преподаватели от 
българските училища във Великобритания, както и родители, ученици, и студенти от 
българската общност в страната. http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/171-2014-
10-20-08-54-34 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ch_goep8iJ0&feature=em-upload_owner%23action=share
https://www.youtube.com/watch?v=ch_goep8iJ0&feature=em-upload_owner%23action=share
http://bnr.bg/radiobulgaria/post/100471782/britansko-balgarskoto-drujestvo-v-london-iniciira-seminar-diskusia-za-tradiciite-v-balgarskoto-i-angliiskoto-obrazovanie
http://bnr.bg/radiobulgaria/post/100471782/britansko-balgarskoto-drujestvo-v-london-iniciira-seminar-diskusia-za-tradiciite-v-balgarskoto-i-angliiskoto-obrazovanie
http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/171-2014-10-20-08-54-34
http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/171-2014-10-20-08-54-34


5. Първи учебен ден в едно с избори в Мадрид: 
http://www.eurochicago.com/2014/10/parvi-utcheben-den-i-izbori/ 

 
6. По призива на г-жа Валентина Найденова – директор на българското училище „Пейо 

Яворов” към Посолството на България в Брюксел, Кралство Белгия, за финансово 
подпомагане на семействата на пострадалите в Горни Лом, на 24.10.2014 г. в сметката 
на Община Чупрене бе направено дарение от учителите в Българското училище към 
Посолството в Лондон за семействата на пострадалите при избухването на завода за 
боеприпаси в Горни Лом.  

 

7. 2.11.2014 г. http://youtu.be/KgojqE5bu2Y - В чест на Деня на 
народните будители българският посланик в САЩ г-жа 

Елена Поптодорова посети Българско училище „Родна реч” 
в Сарасота, Флорида, САЩ 

 

8. 2.11.2014 г. Среща на посланик Е. Поптодорова с представители 
на българската общност в гр. Сарасота: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Y-
HvzffTGc&feature=youtu.be 

 
9. 21-23 ноември: Фестивал "Аз съм българче" - Будапеща, Унгария 

 
10. Ноември/декември 2014 г. Изложба на български национални костюми. Колекцията е 

притежание на г-жа Ваня Велкова, основател на българското училище в Хамбург и 
дългогодишен негов директор, съосновател е на Асоциацията на българските училища 
в чужбина (АБУЧ) и дългогодишен член на Управителния ни съвет. На този линк: 
Репортаж  за изложбата и интервю с г-жа В. Велкова. Обектът е дело на г-жа Райна 
Манджукова в рубриката за българите в чужбина: „Обалаче ле бяло” 
https://www.youtube.com/watch?v=akD0OKpFVWQ 

На този линк: Репортаж за изложбата във в. „България сега” (български вестник в 
Чикаго, САЩ). http://www.bulgariasega.com/interesting_facts/culture/23312.html 

 
11. 14.12.2014 г. Среща на учениците от Българското училище към Посолството на 

България в Лондон с певицата Поли Генова: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q0iZSKaN9Ig&feature=youtu.be; 
http://www.rodinabg.net/?action=news&id=3153; За срещата: 
http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/181-2015-02-02-12-17-12 Снимки: 
http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/176-2014-12-05-10-39-23 

 
12. 13.01.2015 г.: .Хореографът на Българското училище към Посолството на България в 

Лондон, г-жа Елена Роблес, замина за Перу. Заедно с група от 7 души (четири 
българки, една французойка, една нигерийка и една перуанка) се изкачиха в Андите 

http://www.eurochicago.com/2014/10/parvi-utcheben-den-i-izbori/
http://youtu.be/KgojqE5bu2Y
https://www.youtube.com/watch?v=2Y-HvzffTGc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2Y-HvzffTGc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=akD0OKpFVWQ
http://www.bulgariasega.com/interesting_facts/culture/23312.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q0iZSKaN9Ig&feature=youtu.be
http://www.rodinabg.net/?action=news&id=3153
http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/181-2015-02-02-12-17-12
http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/176-2014-12-05-10-39-23


до Мачу Пикчу. 
В продължение на 3 дни извървяха 88 километра, достигнаха и до езерото  
Титикака.  
Групата на тези смели жени се нарича 'INTI'(което на перуански означава  
"Слънце")Дъщери без граници. Експедицията им е с благотворителна цел - да  
съберат средства, които да дарят на UNICEF за фонда, предназанчен да  
подпомогне деца по света, останали без дом и семейство, жертва на военни  
конфликти и природни бедствия. В момента 59 милиона деца от 50 страни имат  
нужда от такава помощ. 

 

13. 1.02.2015 г. Среща на преподаватели от Българското училище към Посолството в 
Лондон с компютърни специалисти от „Бъдеще – 21 век” . Обсъждане на 
възможностите за дистанционното обучение в чужбина: 
http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/182-21 

14. На 5.02.2015 г. се състоя благотворителен бал, организиран от Friends of 
Bulgaria ("Приятелите на България"),Българския Сити клуб в Лондон,  
Българското посолство в Лондон и с участието на Българското училище към 
Посолството в Лондон, посветен на празниците Св.Валентин и Трифон Зарезан. 
Събраните средства отново ще подкрепят нуждаещисе деца в България. 
http://www.eurochicago.com/2015/02/blagotvoritelen-bal-london/ 

15. 7.02.2015 г. Презентация на тема: Масовата култура като анти-култура или приказният 
път към дома , състояла се в гимназиалния курс на Българското училище към 
Посолството в Лондон в часа на г-жа Здравка Момчева, преподавател по български 
език и литература. Гости – British-Bulgarian Society и г-н Росен Иванов – бивш 
председател на ДАБЧ. https://www.youtube.com/watch?v=aU_6glnGL3U; 

http://www.eurochicago.com/2015/02/prikazniyat-pat-kam-doma/ 

16. На 11.02.2015 г. на гости в Българското училище към Посолството в Лондон бе  
една от най-любимите български изпълнителки - певицата Поли Генова: 
http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/185-2015-02-12-16-12-40; 
http://www.eurochicago.com/2015/02/poli-genova-balgarsko-utchilishte/ 

 

17. На 28.02.2015 Мартенска работилница  в Българското училище „Дунав“ в Линц, 
Австрия.  

 

18. За първи път на 6, 7 и 8 март се проведоха Български дни в Малага посветени на 
националния празник на Република България и 137 годишнината от Освобождението 
на странатa ни. Инициатор на събитието бе Асоциация ''Малага-България-2010'', а 

http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/182-21
http://www.eurochicago.com/2015/02/blagotvoritelen-bal-london/
https://www.youtube.com/watch?v=aU_6glnGL3U
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http://www.eurochicago.com/2015/02/poli-genova-balgarsko-utchilishte/
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http://napred-nazad.com/es/malaga/376


съорганизатори бяха Асоциация ''Българска дружина'' и Асоциация ''Марбея - 
България - 2013'' и. Събитието се осъществи със съдействието и подкрепата на 
Асоциацията на съседите в Каранке, Кметство Малага и Федерацията на асоциациите 
Партисипасион сиудадана.  На събитието присъства госпожа Надя Кантарева - 
директор на издателство “Аз Буки" към МОН. Българските дни в Малага бяха 
открити на 6 март с поздравления от председтателите на 4 асоциации. След 
което бе представена концертна програма. 

 

19. Българското училище “Български език” в град Сейнт Луис, 
САЩ, организира Концерт - парти „България“ 
със специалното участие на българска църква „Света 
Троица“,танцова група „Bulgarian Spirit“, Сейнт Луис и 
танцов ансамбъл „Хоро“, Чикаго. Празникът бе посветен на 
3 март и Петата годишнина от създаването на БУ 
„Български език”.  

 

20. На 7 март 2015 г. мартенски празници в Българското неделно училище " Св.Вмч. Георги 
Зограф" гр. Солун . Празник на СВОБОДАТА с открит урок по история, изнесен от група 
ученици и преподавателя по история г-жа Анна Калинчева .  
Изготвяне на рисунки, есета за Апостола на свободата и табло за 3 март. 

 

21. Март 2015: Българско училище „Кирил и Методий” в Париж организира поредния 
международен конкурс за детска рисунка на тема „Баба Марта”. 

 

22. Март 2015: Конкурс - есе "Моята харизма - България". В идейния проект "Харизмата на 
българина", организиран от  Културна асоциация "Паралел 43"от Рим и Българското 
неделно Училище "Асен и Илия Пейкови" в гр. Рим, Италия. Първи етап - участват 
децата от Българските общности по света. Втори етап -  стартира на 1 ноември 2015г. в 
Деня на народните будители, когато ще обяват идентичен конкурс за децата от  
училищата в България. Трети етап включва  организирането на конференция, на която 
да се представят данните от сравнителния социологичен анализ на двата конкурса. На 
финала - издаване на   книгата "Харизмата на българина", посветена на успелите 
българи в чужбина. 

 

http://napred-nazad.com/es/malaga/1758
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23. Третия международен литературен конкурс на тема „И всеки път, когато мисля за 
България…”, организиран от БНУ " Св. св. Кирил и Методий", Атина и GRReporter.  

 

24. Март 2015 г. : Поставяне на бюст – паметник на Васил Левски в една от българските 
църкви в Чикаго, САЩ. Благотворителна акция на дарители от България и българската 
общност в  Чикаго с участието на представителя на УС на АБУЧ – г-жа Боянка Иванова.  

 

25. 18.03.2015 г. По покана на Българското училище в Брюксел  българският евродепутат 
Ангел Джамбазки изнесе лекция на тема „Ново българско Възраждане и 
утвърждаване на българската държавност след Освобождението от Османско 
робство“.Целта бе българските деца да чуят един анализ и представяне на българската 
история извън суховатото съдържание на учебниците.  
Господин А. Джамбазки набеляза пред тях фундаменталните моменти от българската 
история, които са в основата на българската държавност и нация. 

 

26. 21.03.2015 г. По случай идването на Пролетта в Българското училище в гр. Линц, 
Австрия, гостува поетесата Мая Дългъчева. Учениците изпълниха театрален спектакъл 
по нейната пиеса ” Как един ден белият цвят бил оцветен”, а след това се проведе 
пролетно-великденска работилница за изработването на писани чрез декопаж 
великденски яйца.  

27. От 19 до 23 март 2015 се състоя среща на ученици и преподаватели от училище „Кирил 
и Методий”в Париж с техни партньори от училищата в Дъблин, Будапеща и Прага по 
програмата „Еразъм”. Деца и учители заедно посрещнаха пролетта, споделиха обичаи 
и традиции от страните и училищата им и накрая отпразнуваха пролетта в Дома на 
асоциациите на седми район на френската столица, където се състоя изложбата на V-
тия международен конкурс за детска рисунка „Баба Марта”. 

28. 3.04.2015 г. Лицензиране на обучението по български език  в училище „Джон 
Атанасов“  в Чикаго от Министерството на образованието в щата Илинойс, САЩ, което 
става първото българско училище в САЩ, лицензирано и от американското 
образователно министерство в щата Илинойс.Това дава много предимства за 
учениците, които ще могат да представят владеенето на българския език, като 
кредитен  предмет в документите си за завършен  етап на обучение в американската 
образователна система.  

29. Конкурс за детска рисунка на ПБНУ „Родина” в Малага, Испания, по случай 24 май на 
тема: „Моят любим герой от българска приказка или от книга на български автор”. 

30. Посрещане на Великден в гимназиалния курс на Българското училище към Посолството 
в Лондон: публикация на Еврочикаго: 
http://www.eurochicago.com/2015/04/malak-balgarski-velikden-london/. 

http://www.eurochicago.com/2015/04/malak-balgarski-velikden-london/


31. 23.04.2015 г. Номиниране на г-жа Здравка Владова – Момчева, член на АБУЧ, 
преподавател в гимназиалния курс на Българското училище към Посолството в 
Лондон за наградата „Култура” на гр. Велико Търново – 2015 г. 
http://www.eurochicago.com/2015/04/momtcheva-za-nagradata-kultura/ 

32. 9.05.2015 г. Традиционна среща на група ученици и преподаватели от Първа английска 
гимназия в София, водени от директора на училището – г-жа Нели Петрова, с 
гимназиалния курс на Българското училище към Посолството в Лондон. Делегацията 
от София, 48 души, присъства на честването на Дена на Европа в Българския културен 
институт, където ученикът от 12 клас, Радослав Георгиев (вече и студент в Лондон) 
изнесе презентация на тема : Правата на човека. Част от делегацията на 1АЕГ бе 
приета от посланик К. Димитров: https://youtu.be/LKHcLrOH-Yo 

http://www.eurochicago.com/2015/06/angliyska-gimnaziya-gostuva/ 

 

33. http://www.eurochicago.com/2015/05/evrodeputat-dari-tehnika/ 
На 13 май 2015 година евродепутатът Ангел Джамбазки дари техника за 
прожектиране за българското училище „П. К. Яворов“ в гр. Брюксел, Белгия. 
Дарението бе реализирано с помощта на всички български евродепутати. 

34. Тържествен концерт на Българското училище към Посолството на България в Лондон с 
участието на певицата Поли Генова и почетните гости: посланик К. Димитров, 
пожизнения председател на Българския Сити клуб – Кирил Сакскобургготски, членове 
на УС на Българския Сити клуб: http://www.eurochicago.com/2015/05/24-may-v-
balgarskoto-v-london/ 

35. На тържеството на  училище „Кирил и Методий” във Виена на 24 май 2015 г. присъства посланик Елена 

Шекерлетова: http://www.bulgaren.org/melangebulgaren/2015/05/24/24-
%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-
%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0-2/ 

36. 24-ти май в Българското училище "Н. Вапцаров" - гр. Грац, Австрия 
http://www.bulgaren.org/melangebulgaren/2015/05/25/%d0%b4%d1%83%d1%85%d1%8a%d1%82-
%d0%bd%d0%b0-
%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-
%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86/ 

37. Празник на Български детски хор и училище "Гергана" - Ню Йорк по случай 24 май 2015 
г.: гости: вокална група "Орфея" на прочутата Таня Сърбинска и талантливите пианисти 
Хасан и Ибрахим Игнатови.  
https://www.youtube.com/watch?v=GfkH9I-_fLM&feature=youtu.be 
 
https://www.facebook.com/bulgarianchilderns.chorusgergana/media_set?set=a.49100518
1053779.1073741854.100004329042101&type=1&pnref=story 

38. Майски празници в училище „Джон Атанасов”: http://www.eurochicago.com/2015/05/bu-
dzhon-atanasov/ 
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39. 24 май в Българското училище „Пейо Кр.Яворов” към посолството на Р България в Брюксел 

 

40. 24.05.2015. БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИК В ЖЕНЕВА  
http://www.eurochicago.com/2015/05/balgarski-praznik-v-zheneva/ 

 

41. Български училища в чужбина - на поклонение пред грома на Методйи в Микулчице:  
http://www.eurochicago.com/2015/05/poklonenie-v-mikultchitse/ 

 

42. С иконопис приключиха Кирило-Методиевите дни за БУ "Дунав" в Линц.  
На 30.05.2015 млади талантливи художници от училището рисуваха икони на  
двамата братя просветители Св.Св. Кирил и Методий.  
Няколко дни по- рано 16 представители на българското училище се включиха в  
Поколонението пред гроба на Св. Кирил в Рим. Една прекрасна инициатива на  
Асоциация "Балкан", АБУЧ и БУ "Асен и Илия Пейкови" в Рим. 
http://akademika.bg/?p=108578 

43. 24 май в училищетпо в Лайден, Холандия: 
http://www.eurochicago.com/2015/06/praznikat-na-bukvite-v-layden/ 

44. 24 май в училището „Св. Св. Кирил и Методий” в Лос Анджелис. САЩ: 
http://www.eurochicago.com/2015/06/balgarsko-utchilishte-los-anzhelis/ 

45. 30.05.2015 г. Срещата на българската общност в Чикаго с българския  народен 
представител  г-н Георги Кючуков и връчване на почетен плакет „130 г. Народно събрание” 
на българското училище  "Джон Атанасов" с директор г-жа Боянка Иванова.Плакетът се 
връчва за цялостната дейност на училището и приноса му в съхранението и 
популяризирането на българския език и българските национални ценности зад граница, 
както и за първостепенната му роля в утвърждаване на достойно място на родния ни език 
сред езиковото многообразие на САЩ.http://www.eurochicago.com/2015/06/medal-antim-za-
uchilishte-atanasovv/ 

46. 1 юни 2015: Ден на детето : По покана на образователния сайт Академика Бг – 
Българското училище към Посолството на България в Лондон се включи в масовото 
рецитиране на стихотворението на Иван Вазов „Аз съм българче”. 45 деца от 1 и 2 клас 
изпълниха гласовито любимия стих и развяха трибагреничета, за да видят всички , че 
ТЕ СА БЪЛГАРЧЕТА! 

47.  Денят на детето бе посрещнат  и в гр. Мостолес , Испания, с инициативата на 
Академика Бг за групово рецитиране на Вазовото вечно стихче: 
http://www.eurochicago.com/2015/06/az-sam-balgartche-denyat-na-deteto/  
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48. 6.06.2015 г. Българското училище към посолството в Лондон се присъедини към 
кампания на М-во на културата под патронажа на Президента на България”Чети с 
мен”. http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/202-2015-06-08-10-45-46 

49. 7.06.2015 – Празник на българската общност в Ботаническата градина на гр. Чикаго, 
САЩ, с участието на всички български училища в Чикаго и на всички български 
организации в този град. http://www.bulgariasega.com/usa_canada_bulgari/usa-
central/25538.html 

50. 9.06.2015: РЕЗУЛТАТИТЕ от КОНКУРСА за ПОЕЗИЯ "ЗОРНИЦА-МОНРЕАЛ"2015, проведен 
от българското училище "Св. Св. Кирил и Методий" в Монреал, Канада и Културен 
център "Зорница" 

51. 13.06.2015г. Асоциация „Балкан" Мадрид и ПБНУ„Св.Иван Рилски" в Мостолес 
обявяват резултатите от конкурса за рисунка и литературно сучинение „И 
мойте песни все ще се четат. Иван Вазов и неговите герои": 
http://www.eurochicago.com/2015/06/detsa-zad-granitsa-vizhdat-pesnite/ 

52. 1.07.2015 г. Г-н Георги Пирински– евродепутат в Европарламента, Почетен член на 
АБУЧ,  посети Българското училище към Посолството на България в Лондон.  

53. 2.07.2015 г. Среща на ръководството на българското училище „Пейо Яворов”, Брюксел, 
Кралство Белгия със зам.-председателя на Комосията за образованието в парламента 
– г-н. Милен Михов. Директорът,  Валентина Найденова и Петър Терзийски - 
председател на родителския съвет и финансист на училището, информираха народния 
представител за проблемите в образователния процес на българчетата в 
чужбина. Обсъжданите теми: за дистанционното обучение,да се разреши поне от 4 
клас, за възможността за обучение 2 години в една, ако седмичната програма 
позволява, за това, че до края на юли ще се разглежда и приема законът. 
Срещата е продължение на посещението на доц. Михов в Белгия от преди 
месец, когато той гостува на българското училище. 
https://www.facebook.com/593062064136010/photos/a.594141840694699.1073741831 

54. Посещение на г-н Георги Пирински – представител на България в 
Европарламента, в Българското училище към Посолството на България в 
Лондон. Разговор за срещата на българските евродепутати и УС на АБУЧ в 
София на 29.07.2015 г. при вицепрезидент М. Попова. Обсъждане на 
възможностите за поставяне на въпроса в Европарламента за българските 
матури  и тяхното въвеждане в образователните системи на страните от ЕС. 
http://www.eurochicago.com/2015/07/evrodeputat-balgarskoto-utchilishte/ 

 
 
IV. Медийни изяви: 
 

1. Първи учебен ден във Виена: 13.09.2014.  http://artnovini.com/art-mix/drugi/1552-
rekorden-broi-deca-ste-uchat-v-bulgarskoto-uchiliste-vav-viena.html 
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2. 15.09.2014. Интервю на д-р Боян Кулов пред Дарик радио във връзка с новата учебна 

година. http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1325774 
 

3. 19.09.2014. Посрещане на първолаците в Българското училище към Посолството в 
Лондон: http://www.rodinabg.net/?action=news&id=2901; http://youtu.be/3XQ1FgY0A10 
 

4. 19.09.2014 г. Министерството на образованието и науката (МОН) инициира на 19 септември 2014 г.  публично 

обсъждане на финалната версия на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Публичното 
обсъждане се проведе  в зала „Роял“ на “София Хотел Балкан” (Шератон). В него взеха участие министърът на образованието 

и науката доц. Румяна Коларова и зам.-министър проф.Николай Денков. Д-р Боян Кулов, председател на 
АБУЧ, направи кратко изказване, фокусирано върху интеграцията, като основен 
принцип на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Подчерта 
нуждата българските училища в чужбина да станат интегрална част от 
системата на българското образование, без което няма да бъдат изпълнени 
целите на "Европа 2020" (Стратегията на ЕС до 2020 г.)  
 

5. Октомври 2014 – в. Будилник за срещата на проф. Игнатов с гимназистите в 
Българското училище към Посолството в Лондон: брой 39/2014 – стр. 12: 
http://www.budilnik.com/images/stories/budilnik_pdf/2014/39/budilnik_39.pdf?ml=5&mlt
=&tmpl= 
 

6. 2-8.10.2014 г. Статия във в. Азбуки – брой 40, стр.19,  за посещението на министър 
Коларова в Българското училище в Женева и срещата на членовете на нейния кабинет, 
в присъствието на посланик Иван Пиперков с г-жа Лора Рашкова, директор на 
училището. 
 

7. 22.10.2014 г.  
Публикация във вестник "България сега", Чикаго – на 23 страница статията на г-жа 
Петя Цанева за първия учебен ден и изборите в Мадрид, на стр.33 и продължение на 
стр.56 – статията за семинара по въпросите на българското и английското образование, 
състоял се в БКИ – Лондон на 18.10.2014г:  
http://www.bulgariasega.com/newspaper/index.html  
 

8. 30 октомври 2014 г. Представяне на книгата „Чикаго – българският град” в гр. Чикаго, 
САЩ: Еврочикаго: http://www.eurochicago.com/2014/10/chicago-balgarskiyat-grad/ 
 

9. 1.11.2014 г. – ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ,  репортаж за празника от Българското училище към 
Посолството в Лондон. Интервю с г-жа Здравка Момчева – преподавател в 
гимназиалния курс, и нейните ученици в новините от 19.00 часа по Нова ТВ :  

http://novanews.bg/news/view/2014/11/01/91247/%D0%B8-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1325774
http://www.rodinabg.net/?action=news&id=2901
http://youtu.be/3XQ1FgY0A10
http://www.budilnik.com/images/stories/budilnik_pdf/2014/39/budilnik_39.pdf?ml=5&mlt=&tmpl
http://www.budilnik.com/images/stories/budilnik_pdf/2014/39/budilnik_39.pdf?ml=5&mlt=&tmpl
http://www.bulgariasega.com/newspaper/index.html
http://www.eurochicago.com/2014/10/chicago-balgarskiyat-grad/
http://novanews.bg/news/view/2014/11/01/91247/%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=hot
http://novanews.bg/news/view/2014/11/01/91247/%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=hot
http://novanews.bg/news/view/2014/11/01/91247/%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=hot
http://novanews.bg/news/view/2014/11/01/91247/%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=hot
http://novanews.bg/news/view/2014/11/01/91247/%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=hot


%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5/?ut
m_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=hot 

 
 

10. 4.11.2014 г. Статия на д-р Валентина Александрова, преподавател по история в 
Българското училище към Посолството в Лондон, публикувана в бр.5 на списание 
„История” на издателство Аз Буки, което е сред най-авторитетните научно-методически 
издания в областта на родната хуманитаристика.  
 

11. 6.11.2014 г. Еврочикаго- за посещението на посланик Елена Поптодорова в Сарасота, 
Флорида, САЩ: http://www.eurochicago.com/2014/11/poptorova-balgarsko-utchilishte-
sarasota/ 

 
12. Декември 2014 г. Вестник „България сега”, Чикаго  – бр.52. Статия от Снежина Мечева,  

„За Велислава – с обич и уважение” по повод награждаването на г-жа Велислава 
Дърева с годишната награда на Съюза на българските журналисти „Йосиф Хербс” за 
цялостната й журналистическа дейност.  
 

13. Декември 2014 г.: Репортаж на г-жа Райна Манджукова в предаването „Облаче ле 
бяло” за изложбата „Автентични народни носии и накити от България”, която се състоя 
в Регионалния исторически музей в Пловдив през номеври-декември 2014 г. 
Колекцията от народни носии, ведно с техните истории, е дело на г-жа Ваня Велкова, 
основател и дългогодишен директор на Българското училище в Хамбург, Германия, 
съосновател и дългогодишен член на УС на Асоциацията на българските училища в 
чужбина. Понастоящем г-жа Велкова живее и работи в гр. Берлин, Германия.  
https://www.youtube.com/watch?v=akD0OKpFVWQ 

14. 12.02.2015 г. Интервю на д-р Боян Кулов, председател на АБУЧ, пред Академика БГ; За 
проблемите пред АБУЧ, свързани с изготвянето на новия закон за предучилищното и 
училищното образование.  
http://akademika.bg/2015/02/%D0%B1-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2-
%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D
1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D
1%82%D0%B5-%D0%B5/ 

                  И на сайта на Еврочикаго: http://www.eurochicago.com/2015/02/b-kulov-otgovornost-  
na-darzhavnitsite/ 

15. 18.02.2015 г. Интервю на г-жа Сн. Мечева – говорител на АБУЧ по радио „България”. За 
благотворителната кампания на Българското училище към Посолството на България в 
Лондон, за Деня на Левски - как се чества в Лондон, за поставянето на паметника на 
Левски в Чикаго и за инициативата на г-жа Петя Цанева и АБУЧ да се направи 
традиционно и масово посещение на гроба на Кирил в Рим от ученици, родители и 

http://novanews.bg/news/view/2014/11/01/91247/%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=hot
http://novanews.bg/news/view/2014/11/01/91247/%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=hot
http://www.eurochicago.com/2014/11/poptorova-balgarsko-utchilishte-sarasota/
http://www.eurochicago.com/2014/11/poptorova-balgarsko-utchilishte-sarasota/
https://www.youtube.com/watch?v=akD0OKpFVWQ
http://akademika.bg/2015/02/%D0%B1-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5/
http://akademika.bg/2015/02/%D0%B1-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5/
http://akademika.bg/2015/02/%D0%B1-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5/
http://akademika.bg/2015/02/%D0%B1-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5/
http://akademika.bg/2015/02/%D0%B1-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5/
http://www.eurochicago.com/2015/02/b-kulov-otgovornost-na-darzhavnitsite/
http://www.eurochicago.com/2015/02/b-kulov-otgovornost-na-darzhavnitsite/


преподаватели от българските училища в чужбина. 
http://bnr.bg/radiobulgaria/post/100523760 

 

16. 25.02.2015 г. На този линк – в новините на БНТ2 обект за д-р Ирина Владикова - 
Българка на годината 2014:http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-sofiya/vra-chiha-nagradata-
ba-lgarka-na-godinata-2014 

17. 4 март 2015 г. - радио Татковина:  интервю с г-жа Елена Роблес, хореограф от 
Българското училище към Посолството в Лондон, която участва с благотворителна цел 
в международна група от жени, изкачили връх Мачу Пикчу в Перу. Събраните средства 
са за каузата на ЮНИЦЕФ да подпомогнат деца, останали без семейства в следствите 
на военни конфликти или природни бедствия. 

18. Интервю с д-р Ирина Владикова – Българка на годината-2014 за 
Фрогнюз.бг:http://frognews.bg/news_87088/I-Vladikova-Svetat-e-goliam-i-balgarski-se-
govori-navsiakade 
 

19. Д-р Ирина Владикова - Българка на годината 2014, интервю за австрийската интернет 
страница на българите в Австрия:  
http://www.bulgaren.org/melangebulgaren/2015/03/07/%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B
D%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B2-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#more-13505 

20. 25.03.2015 г. Интервю с г-жа Валентина Александрова и представяне на Българското 
училище в Оксфорд "Слово" в студиото на БНТ2 и БНТ Свят, програма "България днес", 
от 49-та до 54-та минута на предаването: http://bnt.bg/predavanyia/bulgaria-dnes/izla-
chvane-ot-ruse-3;  
http://www.eurochicago.com/2015/03/utchilishte-slovo-oksfort/ 

21. Репортаж по ТВ7 за Българското училилище към Посолството на България в Брюксел 
„Пейо Яворов” от 15:10 мин до 17:30 мин. : 
http://tv7.bg/%D0%95%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%
D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-28-
%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_l.3_i.10188124.html#.VRayvY4gnfc 

22. Интервю на д-р Боян Кулов за в. АзБуки по повод извоюваното право от българското 
училище „Джон Атанасов”  в Чикаго , САЩ, с директор г-жа Боянка Иванова, 
дипломите, издавани от училището за владеене на български език, да се признават 
като кредит при приемане във висши учебни заведения в САЩ.  

23. Интервю в брой 16/2015 г. на в. АзБуки с г-жа Петя Цанева за събитието на АБУЧ в Рим по 
случай 24 май и на сайта на Еврочикаго: Линк към 
препубликацията:http://www.eurochicago.com/2015/04/balgarskiyat-kod-16-utchilishta/ 

http://bnr.bg/radiobulgaria/post/100523760
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http://www.bulgaren.org/melangebulgaren/2015/03/07/%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%23more-13505
http://www.bulgaren.org/melangebulgaren/2015/03/07/%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%23more-13505
http://www.bulgaren.org/melangebulgaren/2015/03/07/%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%23more-13505
http://www.bulgaren.org/melangebulgaren/2015/03/07/%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%23more-13505
http://bnt.bg/predavanyia/bulgaria-dnes/izla-chvane-ot-ruse-3
http://bnt.bg/predavanyia/bulgaria-dnes/izla-chvane-ot-ruse-3
http://www.eurochicago.com/2015/03/utchilishte-slovo-oksfort/
http://tv7.bg/%D0%95%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-28-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_l.3_i.10188124.html%23.VRayvY4gnfc
http://tv7.bg/%D0%95%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-28-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_l.3_i.10188124.html%23.VRayvY4gnfc
http://tv7.bg/%D0%95%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-28-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_l.3_i.10188124.html%23.VRayvY4gnfc
http://tv7.bg/%D0%95%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-28-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_l.3_i.10188124.html%23.VRayvY4gnfc
http://www.eurochicago.com/2015/04/balgarskiyat-kod-16-utchilishta/


24. 15.04.2015 г. Интервю с д-р Ирина Владикова, Българка на годината -2014: „Обратният 
път към родината минава през българските училища в чужбина”- в. „Трета възраст”, 
15.04.2015 г. стр. 17 

25. 23.04.2015 г. Интервю във в. "Аз Буки" - брой 17/2015 г. с г-жа Адриана Любенова, член 
на УС на АБУЧ и преподавател в ПУ „П. Хилендарски” във връзка с иконата на Св. 
Паисий Хилендарски, която тя създаде, за да бъде връчена на Папата в Рим от името на 
АБУЧ на 21.05.2015 г. на специална аудиенция с него за членове на АБУЧ. И на сайта на 
Еврочикаго: http://www.eurochicago.com/2015/04/ikona-na-sv-paisiy/ 

26. 27.04.2015. на сайта на „Уча в Пловдив” (иновативен образователен портал) – статия за 
Адрияна Любенова и иконата, която тя рисува , за да подари от името на АБУЧ на 
Папата в Рим на 21 май 2015 г. : 
http://u4avplovdiv.com/%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1
%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%83-
%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0-
%D0%BF%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0/ 

27. На сайта на Еврочикаго – последна информация за подготовката на посещението в 
Рим: http://www.eurochicago.com/2015/05/balgarskiyat-24-may-v-rim/ 

28. Съобщение на радио Ватикана за събитието, организирано от АБУЧ на 24 май 2015 г.  

http://bg.radiovaticana.va/news/2015/05/18/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1
%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0
%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%
D1%81%D0%B5_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2_
%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%B7%D0%B0_24_%D0%BC%D0%B0%D0%B9/1144848  

29. 3 май 2015 г. от 9.00 сутринта по ТВ+ /ТВ ПЛЮС/ по каналите на Булсатком на 5 програма бе излъчен филмът 
„Думи от дома”, посветен на д-р Ирина Владикова, директор на австрийско-българското училище за занимания в 
свободното време „Кирил и Методий” във Виена, член на УС на АБУЧ и носител на званието на ДАБЧ „Българка 
на годината -2014”.  

 

30. На 23 май 2015 г. по БНР „Хоризонт” в предаването „Събота 150” бе излъчено специално предаване, посветено 
на българските училища в чужбина, с участие на г-жа Сн. Мечева (говорител на АБУЧ) 
http://www.eurochicago.com/2015/05/balgarskiyat-da-stane-maturiteten/ 

 

31. На 23 май 2015 г.    по „Дарик” радио бе излъчено интервю с г-жа Сн. Мечева на тема -  българските училища в 
чужбина и дейността на АБУЧ пред празника на българската просвета и култура – 24 май.  

 

32. На 24.05.2015 г.интервю по БНР Хоризонт с г-жа Камелия Конакчиева – 
основател на училище „Кирил и Методий” в Париж, Франция: 
http://bnr.bg/horizont/post/100560731 

http://www.eurochicago.com/2015/04/ikona-na-sv-paisiy/
http://u4avplovdiv.com/%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%83-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://u4avplovdiv.com/%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%83-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://u4avplovdiv.com/%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%83-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://u4avplovdiv.com/%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%83-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://u4avplovdiv.com/%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%83-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://www.eurochicago.com/2015/05/balgarskiyat-24-may-v-rim/
http://bg.radiovaticana.va/news/2015/05/18/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%B7%D0%B0_24_%D0%BC%D0%B0%D0%B9/1144848
http://bg.radiovaticana.va/news/2015/05/18/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%B7%D0%B0_24_%D0%BC%D0%B0%D0%B9/1144848
http://bg.radiovaticana.va/news/2015/05/18/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%B7%D0%B0_24_%D0%BC%D0%B0%D0%B9/1144848
http://bg.radiovaticana.va/news/2015/05/18/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%B7%D0%B0_24_%D0%BC%D0%B0%D0%B9/1144848
http://bg.radiovaticana.va/news/2015/05/18/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%B7%D0%B0_24_%D0%BC%D0%B0%D0%B9/1144848
http://www.eurochicago.com/2015/05/balgarskiyat-da-stane-maturiteten/
http://bnr.bg/horizont/post/100560731


 

33. https://www.youtube.com/watch?v=BFxfe9A1NJE На този линк – предаването 
„Облаче ле бяло”, посветено на събитията преди празника 24 май. 

 

34. За ползата от изучаването на българския език – статия от д-р Ирина Владикова 
на блога на българите в Австрия Melange Bulgaren: 
http://www.bulgaren.org/melangebulgaren/2015/05/29/%D0%B0%D0%B1%D0%B8
%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-
2015-%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87/ 

 

35. Последни учебни дни в Българското училище към Посолството на България в 
Лондон на сайта на Еврочикаго: http://www.eurochicago.com/2015/06/svarshi-se-
taz-godina/ 

 

36. 24.07.2015 г. Интервю с д-р Боян Кулов по Дарик радио – за предстоящия 
семинар на АБУЧ в края на юли в София и задачите, които стоят за разрешаване 
пред организацията във връзка с институционализирането на училищата в 
чужбина. За предстоящата акция в Европарламента.  

 

37. 21.07.2015 г.; Интервю със Сн. Мечева по радио България. Темата : за Дома за 
деца със специални нужди "Карин дом" във Варна, основан от посланик Иван 
Станчов, съхранител и на Българското училище към Посолството в Лондон. За 
традиционните благотворителни коледни акции на нашето училище за „Карин 
дом”, за ролята на посланик Станчов като съхранител и личност с особено 
значение в подкрепата на делото на българските училища в чужбина и АБУЧ.  

    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” . 

https://www.youtube.com/watch?v=BFxfe9A1NJE
http://www.bulgaren.org/melangebulgaren/2015/05/29/%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-2015-%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87/
http://www.bulgaren.org/melangebulgaren/2015/05/29/%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-2015-%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87/
http://www.bulgaren.org/melangebulgaren/2015/05/29/%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-2015-%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87/
http://www.bulgaren.org/melangebulgaren/2015/05/29/%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-2015-%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87/
http://www.bulgaren.org/melangebulgaren/2015/05/29/%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-2015-%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87/
http://www.eurochicago.com/2015/06/svarshi-se-taz-godina/
http://www.eurochicago.com/2015/06/svarshi-se-taz-godina/


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.  

IV. Заседания на Управителния съвет през отчетния период юли2014-
юли 2015 г.  

02.11.2014  с продължение на 07.12.2014   

10.01.2015   

15.03.2015   

22.03.2015   

19.04.2015   

05.07.2015   

29.07.2015 г.  

30.07.2015 г.   

VII. Списък на новоприетите членове на АБУЧ: 

ФИЗИЧЕСКИ ЧЛЕНОВЕ 

Заседание на 02.11.2014 г. 

86.Мими Михайлова Тошева – Мазнева          mihaylova_m1@abv.bg   

 

Заседание на 15.03.2015 г. 

87.Катя Станчева Котева, директор и учител Първо Българско училище „Алоха АБВ“ в 
Хавай, Хонолулу, Хавай, САЩ;    katiakoteva@aol.com      

88.Даниела Минчева Здравкова, преподавател БУ „Васил Левски“, Москва Русия; 
daniemz@abv.bg           daniemzd@yahoo.com   

Заседание на 05.07.2015 г. 

89.Розина Миланова Вангелова- Чаушева 

90.Маргарита Петрова Дангарова 

91.Виолина Николаева Ялъмова 

92.Дарина Аврамова 

mailto:mihaylova_m1@abv.bg
mailto:katiakoteva@aol.com
mailto:daniemz@abv.bg
mailto:daniemzd@yahoo.com


93.Галя Василиева Дионисиева 

94.Маргарита Пенчова Мавродиева 

95.Ралица Йорданова Йорданова – Славова 

Актуален брой физически лица на АБУЧ: 95 

Последно актуализиране: 05.07.2015 

 ЮРИДИЧЕСКИ ЧЛЕНОВЕ  

Приети на заседание на УС на 15.03.2015  

82.Българско Неделно Училище „Асен и Илия Пейкови”, Рим, Италия  

                    представител Мариола Георгиева, директор на БНУ;  

                    е-майл:  mariolagueorguieva@gmail.com        scuolabulgara@gmail.com       

 Отг. ……………………… 

Приети на заседание на УС на 05.07.2015  

83. БУ„ Св.Св. Кирил и Методий“, град Валядолид, Испания (копия) 

Марияна Борисова, уч.администратор  

е-майл: staraplanina@hotmail.es     

Отг. Петя Цанева 

84. .Първо българско училище „ Св.Св.Кирил и Методий“, Бирмингам, Англия (копия) 

Милен Иванов, Milen Ivanov  

е-майл: cyril.methodiusbg@yahoo.co.uk      

Отг. Снежина Мечева 

85. БУ „Св.Паисий Хилендарски“, Нотингам, Англия (копия) 

Ивелина Маркова  

е-майл: ivmark@abv.bg     

Отг. Снежина Мечева 

86. Първо българско училище „АБВ“ ,Амстердам, Холандия (копия) 

Елица Йорданова – eyordanova@yahoo.com     

е-майл: abvschoolamsterdam@gmail.com     

mailto:mariolagueorguieva@gmail.com
mailto:scuolabulgara@gmail.com
mailto:staraplanina@hotmail.es
mailto:cyril.methodiusbg@yahoo.co.uk
mailto:ivmark@abv.bg
mailto:eyordanova@yahoo.com
mailto:abvschoolamsterdam@gmail.com


Отг. Силвия Стаменова 

Актуален брой юридически лица на АБУЧ:  86 

Последно актуализиране: 05.07.2015 г. 

VIII. Изпратени официални писма от АБУЧ 2014 – 2015  

1. До г-н Лазар Додев, директор дирекция „ Организация, контрол и инспектиране” – 
МОН, с предложения на АБУЧ относно направено по време на Общото  събрание на 
Асоциацията на 29.07.2014г. предложение за „премахване на механичното 
финансиране на училищата“ с цел рационално използване на бюджетните средства от 
една страна и ограничаване в определена степен на случаите на разцепление на 
училищата с цел финансово облагодетелстване от друга. 

2. До доц.Румяна Коларова,  министър на образованието и науката, с предложения на 
АБУЧ относно направено по време на Общото  събрание на Асоциацията на 
29.07.2014г. предложение за „премахване на механичното финансиране на училищата“ 
с цел рационално използване на бюджетните средства от една страна и ограничаване в 
определена степен на случаите на разцепление на училищата с цел финансово 
облагодетелстване от друга. 

3. До г-жа Д.Ходжева, изп.директор на Фондация „Димитър Бербатов” относно покана за 
медийно сътрудничество на шестото издание на националната кампания „Награди за 
успелите деца на България» - 2014, на Фондация „Димитър Бербатов”. 

4. До комисията за избор на носител на званието на ДАБЧ „Българка на годината – 2014“ с 
предложение на АБУЧ за д-р Ирина Николова Ботева- Владикова, директор на Българо-
австрийското училище за занимания в свободното време „Св.Св. Кирил и Методий” в 
гр. Виена, Австрия и зам.-председател на Асоциацията на българските училища в 
чужбина. 

5. До г-жа Милена Дамянова, председател на Комисия по образованието в 43-тото 
Народно събрание относно позицията на АБУЧ относно проектозакона за 
предучилищното и училищното образование. 

6. До г-жа Надя Кантарева-Барух, директор на национално издателство„АЗ БУКИ“, 
МОН,относно продължаване на абонамента за научно - методическите списания, 
издавани от НИ „Аз Буки“ – МОН. 

7. До г-н Бойко Борисова,министър-председател на РБългария,относно инициатива на 
АБУЧ за съвместно поклонение на представители на български училища в чужбина на 
гроба на Св. Кирил в базиликата „Сан Клементе“ в Рим на 24 май 2015 г. 

8. До проф.д-р Тодор Танев, министър на образованието и науката, относно Инициатива 
на АБУЧ за съвместно поклонение на представители на български училища в чужбина 
на гроба на Св. Кирил в базиликата „Сан Клементе“ в Рим на 24 май 2015 г. 

9. До доц. д-р Владимир Пенчев, заместник-директор на Института по етнология и 
фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, относно 
сътрудничество по проект "Културно наследство в миграция. Модели на консолидация 
и институционализация на българските общности в чужбина", финансиран от фонд 
„Научни изследвания” на МОН на Република България. 

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, относно възникнали въпроси по време на уебинара проведен от АдминСоф на 



18.04.2015 за обучение за работа с Регистъра на удостоверенията за проведено 
обучение в БНУЧ. 

12. Май 2015 г. Официално писмо до папа Франциск, в което се характеризира накратко 
дейността на АБУЧ и българските училища в чужбина.  Съобщава се за инициативата 
350 ученици, родители и учители от тези училища да се поклонят на гроба на Св. Кирил 
на 24 май 2015 г. и за дарението на иконата на Св. Паисий Хилендарски, което АБУЧ 
прави на папата.  

13. До Западно и Средноевропейския митрополит Антоний с покана за участие в 
тазгодишната конференция на АБУЧ  на 30.07.2015. 

14. До Българския патриарх и митрополит Софийски Неофит с покана за участие в 
тазгодишната конференция на АБУЧ  на 30.07.2015. 

15. До генералния секретар на ЮНЕСКО – г-жа Ирина Бокова, по случай удостояването й с 
френския орден на Почетния легион.  

16. Поздравителни адреси и благодарствени писма.  
 

VIII. Получени официални писма в АБУЧ 2014 – 2015  

1. Благодарствено писмо от Маргарита Маринова, директор и преподавател в БУ в 
Москва, Русия, по повод избирането й за почетен член на Асоциацията на българските 
училища в чужбина. (17.02.2015 – 22.02.2015) 

2. Писмо от Борис Вангелов по повод встъпването му в длъжност като председател на 
ДАБЧ. (26.03.2015) 

3. Писмо от г-н Лазар Додев, директор дирекция „ Организация, контрол и инспектиране” 
– МОН до Б.Кулов за предложения за удостояване на учители, уч.ръководители и 
директори на български училища в чужбина с почетното отличие на „Неофит Рилски” 
за 2015 година. (16.04.2015) 

4. Писмо от Ангел Джамбазки, български представител в Европейския парламент и член 
на Комисията по култура и образование, относно установяване на контакт и съвместни 
действия с Европейските институции и обсъждане на законопроекта за 
образованието.(28.04.2015) 

5. Писмо от г-н Лазар Додев, директор дирекция „ Организация, контрол и инспектиране” 
– МОН до българските организации в чужбина относно обучение за въвеждане на 
Регистър на удостоверенията за проведено обучение в БНУЧ. (14.04.2015 - 02.05.2015) 

6. Писмо-отговор от г-н Лазар Додев, директор дирекция „ Организация, контрол и 
инспектиране” – МОН, до г-жа Владикова, относно възникнали въпроси по време на 
уебинара проведен от АдминСоф на 18.04.2015 за обучение за работа с Регистъра на 
удостоверенията за проведено обучение в БНУЧ. (13.05.2015) 

7. 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 2015 година. 
(04.06.2015) 

 

XI. Присъдени отличия на български училища: 

1. Училище „Джон Атанасов” – гр. Чикаго, САЩ, с директор г-жа Боянка Иванова, е 
удостоено от Комисията за външна политика и българите по света към Народното събрание на 
Република България с Почетен плакет „130 години Учредително народно събрание”. 
Наградата се присъжда за цялостната досегашна дейност за запазване на българския език и 
национална принадлежност зад граница, както и за последното постижение – извоюване на 
статут на българския език в САЩ, щата Илинойс. Благодарение на това  стана възможно 
вписването на българския език в американските дипломи за средно образование на учениците, 



обучавани в български съботно-неделни училища, признати от американската образователна 
система. 
Наградата бе връчена на 31 май 2015 г. от проф.д-р Георги Кючуков, член на Парламентарната 
комисия за външна политика на Народното събрание по време на посещението му в Чикаго в 
присъствието на генералния консул на България в Чикаго – г-н Стоилов, общественици и 
медии. 
 

XII. Присъдени отличия на членове на АБУЧ: 

1. На д-р Ирина Ботева - Владикова – отличието на ДАБЧ 
„Българка на годината- 2014” ; 

 

XIII. Отличени учители с грамота „Неофит Рилски” от МОМН, 2015: 

1.     Веселина Георгиева Семерджиева - Митърчева  

начален учител в Българското  школо ,,В. Левски’’ и в Българското школо ,,Розова долина’’, 
Лондон, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия;  

2.     Антоанета Мишева  

съосновател и директор на Първо българско неделно училище "Св. Иван Рилски"  в град 
Мостолес  обл. Мадрид, Кралство Испания; 

3.     Красимира Шарф  

начален учител и музикален педагог в Българо-австрийското училище "Св.Св.Кирил и Методий" 
, Виена, Австрия; 

4.     Мария Лабова – Бургграф   

съосновател и директор на Ново Българско Училище в Нейпървил, Илинойс, САЩ;     

5. Дарина Тонкова   

училищен ръководител  и  преподавател по български език, литература и история  в  Българско 
училище „Дунав“  в град Линц,  Австрия 

XIV. 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, 27.07.2015г. 
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