ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА”
ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ 2015 г. – ЮЛИ 2016 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.

2.
3.

4.

5.
6.

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.
АБУЧ активно работи за основаването на нови български образователни
центрове в чужбина и съдейства за тяхното укрепване и развитие.
Петиция на АБУЧ до Комисията по петиции на Европейския парламент относно
насърчаването на европейското многоезичие и признаването на българския език
и на всички официални езици на Европейския съюз като матуритетни в
държавите членки.
Създаване на Работна група "Нормативна уредба" с цел изработване на
законодателни предложения за гарантиране на достъп до обучение по български
език зад граница. В дългосрочен план ще се решават следните въпроси:
- предложения по българското законодателство (закон и подзаконови актове)
- предложения по чуждо и общностно европейско законодателство
- евентуални възможности за защита интереса на децата чрез извънсъдебни
(жалби, медиаторски процедури, омбудсмани) или съдебни пътища.
По молба на МOМН през месец май 2016 г. Асоциацията извърши допитване
относно номиниране на учители по повод 24 май с грамота „Неофит Рилски” от
МОМН.
Подготви се необходимата документация за провеждане на годишното Общо
събрание на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските училища в
чужбина”, юли 2016 г.

II. Контакти с институции и организации
1.

2.

AБУЧ ползотворно си сътрудничи с МОМН, ДАБЧ, МВнР в лицето на редица
български посланици, генерални консули и дипломати, с кабинета на
Вицепрезидента на България, евродепутатите на България в Европарламента,
Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Пловдивския университет
„Св. Паисий Хилендарски”, Българска академия на науките (БАН), Българската
патриаршия, Средно и Западноевропейската митрополия,
Поддържат се ползотворни контакти с БНТ ; БНТ2, БНТ „Свят и региони”, Бтв, ТВ
СКАТ - предаването „Облаче ле бяло”, което отразява събития от българските
училища зад граница и АБУЧ; BiТ; БНР – радиостанция „Хр. Ботев”, радиостанция
„Хоризонт”; „Радио България”, в. „Аз Буки”; в. „24 часа”, в. „Труд”; в. „Монитор”;

3.

4.
5.
6.
7.

8.

в. „Марица”, в. „БГ Бен” и в. „Будилник” – Лондон, в. „ България сега”- Чикаго,
информационен портал „Еврочикаго” и др.
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.
Продължава съвместната дейност на АБУЧ с Общобългарския комитет и
Фондация „Васил Левски”, както и с музея на Левски в гр. Карлово.
Продължава сътрудничеството между „Радио Татковина” и АБУЧ.
Българският Сити клуб в Лондон, Великобритания, и лично неговият
председател, Кирил Сакскобургготски, са в контакт с АБУЧ.
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 2015 г.”
Членове на АБУЧ осъществяват благотворителна дейност, която е насочена към
подпомагането на училища, както и домове за деца в неравностойно положение
в България, включиха се в акцията по Коледа за подпомагане на български
пенсионери в Северозападна България.

III. Участия във форуми, конференции, церемонии, срещи
Дейност на Управителния съвет на АБУЧ
1.

11.07. 2015г. СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АБУЧ С ПАТРИАРХ НЕОФИТ
На срещата от страна на АБУЧ присъстваха : д-р Адриана Любенова, Боянка
Иванова, Меглена Любенова, Велислава Дърева . От страна на Светия синод : НС
патриарх Неофит, НВП европейски митрополит Антоний, гл. секретар на Св.
синод - архим. Герасим, завеждащата отдел връзки с обществеността Александра Карамихалева Преди официалните разговори НС патриарх Неофит
благослови дейността на българските училища зад граница и АБУЧ.

2.

20.07.2015 г. Среща на УС на АБУЧ с българските евродепутати г-н Георги
Пирински, г-н Светослав Малинов, г-н Ангел Джамбазки, г-н Илиян Кючук в
кабинета на вицепрезидент г-жа Маргарита Попова. Присъстваха представители
на МОН от дирекция ОКИ (г-жа Наталия Михалевска и г-жа Румяна Тошкова),
представители на ДАБЧ (г-н Борис Вангелов-председател и г-жа Кони
Димитрова), г-н Йончев от Комисията по образованието в Парламента. Взе се
решение да се внесе Петиция от името на АБУЧ в Европарламента с искане
българският език да бъде въведен като матуритетен в образователните системи
на страните-членки от ЕС.

3.

30.07.2016 г. Годишна конференция на АБУЧ в СУ „Кл. Охридски”:

Презентации:
Д-р Ирина Владикова:
http://www.eurochicago.com/2015/08/doklad-irina-vladikova/
Здравка Владова – Момчева
http://www.eurochicago.com/2015/08/problemi-gimnazialno-obutchenie/
Валентина Александрова
Любов Георгиева
http://www.eurochicago.com/2015/08/savremenni-detsa-obrazovanie/

4.

31.07.2015 г. Семинар за българските училища в чужбина и приятелска вечеря по
случай закриването на годишната конференция.
http://www.eurochicago.com/2015/08/abutch-sled-konferentsiya/

5.

1 и 2 .08.2015 г. Семинар в Троянския манастир, организиран от Българската
патриаршия за българските учители в чужбина. Заглавие: Работа с учебно
помагало за интегриране знанието за християнството в учебната програма на
началното училище (1 и 2 клас). http://dveri.bg/9h499;
http://www.eurochicago.com/2015/08/duhovno-zaedno-mozhem/
4.09.2015 г. Получена по и-мейл стенограмата от срещата на УС на АБУЧ с
българските евродепутати , състояла се в кабинета на вицепрезидент М. Попова.

6.

7.

7.09.2015 г. Среща на членовете на УС на АБУЧ – Петя Цанева, д-р Адриана
Любенова, Снежина Мечева с г-н Иван Кръстев (бивш зам.-министър на МОН) –
представител на евродепутат Г. Пирински в София. Обсъждане на участие на
АБУЧ в конференцията „Образованието в България 2023” и подаването на
петицията в Европарламента.

8.

8.09.2015 г. – Среща на членовете на УС на АБУЧ - Петя Цанева, д-р Адриана
Любенова, Снежина Мечева, на д-р Боян Кулов – почетен член на АБУЧ и на г-жа
Надя Кантарева – гл. редактор на АзБуки и член на АБУЧ с представителите на
Патриотичния фронт - членове на Комисията по образованието в Парламента.
Обсъждане на въпроса за включването на нашите училища като институции в
Закона за предучилищното и училищното образование, запознаване с дейността
на АБУЧ – минала, настояща, бъдеща.
http://www.eurochicago.com/2015/09/deputati-utchiteli-vtchuzhbina/http://www.vmro.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8
2%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BC%D1%80%D0%BE/

9.

9.09.2015 г. (10.00-15.00 часа) – Аулата на СУ „Кл. Охридски” : Участие на Мира
Янишевска по заръка на УС на АБУЧ в петата национална конференция
“Иновативни решения на информационните технологии в българското
образование”, организирана от НИМЕРО и Факултета по начална и
предучилищна педагогика на СУ, с подкрепата на Микрософт – България и
ДЖЪМПИДО

10.

1.10.2015 г. Среща в Чикаго на членовете на УС на АБУЧ - г-жа Боянка Иванова и
г-жа Мария Лабова с министъра на външните работи г-н Даниел Митов.
Обсъждане на въпроса за невключването ни в Закона за образованието.
Министърът се ангажира да отнесе това до парламентарната комисия по
образованието. На този линк статия от в. „България сега”:
http://www.bulgariasega.com/interesting_facts/balgarski_uchilishta_usa/26952.html

11.

Октомври 2015 г. След успешната изложба на личната колекция на български
народни носии, накити и др. в етнографските музеи в гр. Пловдив и гр. София на
г-жа Ваня Велкова (основател, дългогодишен директор на училището в Хамбург,
Германия и дългогодишен член на УС на АБУЧ), успешно международно участие
в Швейцария:
http://www.eurochicago.com/2015/10/balgaro-yaponska-izlozhba/

12.

Октомври 2015 г. Международна конференция на тема: „Учебникът в контекста
на обществените очаквания и потребности“:
http://anubis.bg/новини/Държавата-оборудва-пилотно-40-смарт-класни-стаи-159
http://bulvest.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%94%
D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-40%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B8-162

13.

1.11.2015 г. Тържествено честване на 1 ноември – Ден на Будителите в Лондон
по инициатива на АБУЧ , Българското училище към Посолството на България в
Лондон и училище „Звънче” в графство Съри и с участието на митрополит
Антоний: http://www.eurochicago.com/2015/10/tchestvane-1-noemvri-london/
http://www.eurochicago.com/2015/11/za-buditelite/
https://www.youtube.com/watch?v=UuSxxlkcsxM- обект в „Облаче ле
бяло”

14.

29.11.2015 г. Семинар на преподавателите по история и география в българските
училища във Великобритания. Инициативата е на Българското училище към
Посолството на България в Лондон със съдействието на АБУЧ и Българското
посолство във Великобритания. Водещ – д-р Валентина Александрова,
преподавател в Българското училище към Посолството на България в Лондон.
http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/229-2015-12-03-11-22-08

15.

4.12.2015 г. Зам.-министър Ваня Кастрева на посещение в българското училище
„Св. св. Кирил и Методий”, Виена, Австрия. Проведе се разговор с д-р Ирина
Владикова, председател на АБУЧ. Засегнати бяха важни въпроси, свързани с
бъдещата съвместна работа между АБУЧ и МОН.
- програми и учебно съдържание;
- обучение по български език като чужд език (втори-, трети говорим език);
присъединяването му към програмите по чуждоезиково обучение, които в
момента се изработват в МОН.
http://www.eurochicago.com/2015/12/zam-ministar-utchilishte-viena/

16.

18.12.2015г. Българските училища в област Мадрид, Посолството на Република
България в Кралство Испания, Министерството на образованието и науката и
Асоциация на българските училища в чужбина проведоха работна среща в
присъствието на: г-н К. Коджабашев, посланик, г-жа Д. Парушева- първи
секретар,г-н Л. Додев, директор на дирекция ОКИ, г-жа К. Андонова, гл. експерт;

АБУЧ – г-жа П. Цанева, зам. председател; Български училища – г-жа А. Мишева
(у-ща „Св. Иван Рилски“, Мадрид, Мостолес, Фуенлабрада и гимназия
„Й.Йовков“) ; г-н Воислав Йочев ( у-ща„ Д.Димов“ „И. Бешков“ и „П.
Хилендарски“, Коядо Воялба,Галапагар);г-жа Нели Кочева у-ще „ Св.св. Кирил и
Методий“, Хетафе; представител на у-ща „ Бачо Киро“ и „ Елин Пелин“, Парла,
Алкоркон; г-жа Деана Иванова (у-ща „ Христо Ботев“, Аранхуез, Алкала де
Хенарес,Леганес, Уманес де Гуадалахара); г-жа Латинка Хинкова (у-ща „
Азбукарче“, Торехон де Ардоз, Азукека де Хенарес.
17.

22.01. 2016 г. По инициатива на говорителя на АБУЧ г-жа Снежина Мечева и
Българското училище към Посолството в Лондон в Българския културен институт Лондон, за първи път пред публика бе прожектиран филмът на режисьора Жезко
Давидов „Ботев – в сянката на паметника”, разкриващ болезнените проблеми,
свързани с убийството на Ботев. На следващия ден режисьорът гостува в
гимназиалния курс на училището и се срещна с учениците от нашето училище.
Гостуваха ученици и преподаватели от българското училище „Звънче” в графство
Съри. Благодарение на АБУЧ филмът бе прожектиран преди премиерата си в
България в Оксфорд, Кеймбридж,Брюксел, Чикаго :
http://www.eurochicago.com/2016/01/botev-v-syankata-na-pametnika/

18.

По повод 170 годишнината от основаването на СОУ „Васил Левски“ в гр.
Хасково, и по молба на г-жа Милена Михайлова, директор на училището, екип от
художници с ръководител д-р Адриана Любенова, член на УС на АБУЧ и
преподавател в Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски” изпълниха
стенопис с образа на Васил Левски. Другите двама участници в екипа са Светлин
Колев (ГХГ Пловдив) и Галина Тодорова, студентка от втори курс специалност
Теология в ПУ "Паисий Хилендарски".
http://www.eurochicago.com/2016/01/stenopis-na-apostola-v-haskovo/

19.

2.02.2016 г. В Българското посолство в Лондон се състоя среща на министърпредседателя г-н Бойко Борисов с българската общност. От името на УС на АБУЧ
г-жа Снежина Мечева връчи на министър-председателя писмо с искане за
подкрепа в Европа на акцията на АБУЧ за издигане статута на българския език и
въвеждане на българска матура в страните –членки на ЕС. На този линк – пълен
запис на срещата: http://www.eurochicago.com/2016/02/balgarite-v-london-vsboyko/comment-page-1/#comment-317705
Изказване на Сн. Мечева, говорител на АБУЧ, на 37.58 до 41.20 мин.
Репортажи от срещата с Бойко Борисов в Лондон:
http://www.bitelevision.com/misiya-london-kakvo-se-sluchi-na-sreshtata-spremiera/
http://www.novini.london/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/338
9-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD-%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%BB%D0%B8

22.

23.03.2016 г. Д-р Ирина Владикова – председател на АБУЧ, директор на БУ”Св. св.
Кирил и Методий” във Виена и г-жа Снежина Мечева – говорител на АБУЧ,
директор на Българското училище към Посолството на България в Лондон се
срещнаха с вицепрезидент Маргарита Попова, г-жа Маринела Радева - началник
на кабинета на вицепрезидента, г-жа Мария Цанкова – член на Комисията по
българско гражданство и българи в чужбина.
С вицепремиер и министър на образованието, г-жа Миглена Кунева и
г-н Красимир Вълчев. Дискутирани бяха въпросите:
1. Подкрепа на Петицията на АБУЧ до Комисията по петиции на Европейския
парламент относно насърчаването на европейското многоезичие и признаването
на българския език и на всички официални езици на Европейския съюз като
матуритетни в държавите членки.
2. Създаване на отдел в структурата на МОН, отговарящ за българските училища
в чужбина.
3. МОН да предостави възможност учениците от българските училища в чужбина
да държат държавни зрелостни изпити в определени центрове на Европа и САЩ.
4. Възможност за участие на наш(и) представител(и) в работните групи при
разработването на необходими стандарти за учебния план, учебните програми
(например „български (роден/чужд) език в чужбина” или „народознание”) и за
учебни книжки, учебници и учебни помагала.
5. АБУЧ да стане член на Обществения съвет към МОН.
6. Създаване на институт по български език и култура в чужбина (Институт
„Вазов” например).
7. Участие във Втория форум на българските училища в Западното полукълбо,
който ще се проведе в Чикаго на 23 и 24 април 2016 г.
По-късно бяха дадени интервюта по повод срещите на членове на УС на АБУЧ с
вицепрезидент Маргарита Попова и с вицепремиер и министър на
образованието, г-жа Миглена Кунева както следва:
1. По Bit с д-р Ирина Владикова, председател на АБУЧ 23.03.2016 г.
http://www.bitelevision.com/bit-novinite-s-ralitsa-vasileva-na-24-mart/ на 19.30
минута.
2. По Дарик радио – с г-жа Снежина Мечева, говорител на АБУЧ – 24.03.2016г.
http://darikradio.bg/za-maturi-po-balgarski-i-v-drugi-chlenki-na-es-nastoavaasociaciata-na-uchilistata-v-chuzbina.html
Само текст: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1562516
20. 31.03.2016 г. Сн. Мечева – говорител на АБУЧ, предаде Петицията на АБУЧ до
Европарламента на г-н Красимир Каракачанов – зам.-председател на Нар.
събрание, на г-н Мони Паси, на президента Г. Първанов.
21.

Писмо до Симеон Сакскобургготски и г-н Николай Василев за подкрепа на
Петицията на АБУЧ в Европарламента. Разговор с г-н Н. Василев по въпроса. За
осъществяване на контакт между българските училища в чужбина и
новосъздадената организация „Милениум”, в която членуват млади българи,
завършили най-престижните световни университети и имат желание да работят
за България.

22.

Участие на д-р Боян Кулов, Почетен член на АБУЧ, в Националния форум на
12.04.2016 г. в Благоевград по случай 40 години от създаването на Югозападния
университет „Н. Рилски” и 25-тата годишнина от създаването на Филологическия
факултет към него. АБУЧ е съорганизатор.

23.

ВТОРИ ФОРУМ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЗАПАДНОТО ПОЛУКЪЛБОЧИКАГО 23-24 април 2016 г. Програма на форума:
http://www.eurochicago.com/2016/04/programa-na-vtoriya-forum/
Информация за провеждането: http://www.eurochicago.com/2016/04/vtoriforum/#
24 май 2016 г. На церемонията по връчване на наградите за дарителство „Евлоги
и Христо Георгиеви” присъства почетният член на АБУЧ д-р Боян Кулов, който
поднася приветствие от името на АБУЧ към номинирания г-н Иван Станчов
(почетен член на АБУЧ) и към организаторите на наградата.
4. 06.2016 г. Ден на българската традиция и култура, организиран от БУ „Звънче”
в кв. Сатън, Лондон, с участието на АБУЧ и на Българо-британското дружество:
https://www.youtube.com/watch?v=06tp8kUU0BM&feature=youtu.be;
https://drive.google.com/file/d/0Bxdtito1nF3VYXZZaTBES2g0S28/view
12.07.2016 г. Среща на г-жа Петя Цанева – зам.председател на АБУЧ и г-жа
Снежина Мечева – говорител на АБУЧ с г-н Лазар Додев и г-жа Наталия
Михлевска в МОН. Уточняване на някои въпроси във връзка с предстоящата
конференция и новите учебни програми за 2016-2017.
25. 07.2016 г. Среща на УС на АБУЧ със зам.-министър Деян Стаматов, г-н
Красимир Вълчев и представители на дирекция ОКИ.

24.

25.

26.

27.

Заседания на УС:
1.
31.07.2015 г. – избор на председател и зам.-председател на Управителния
съвет.
2.
11.10.2015 протокол № 59
3.
13.12.2015 протокол № 60
4.
20.02.2016 протокол № 61
5.
13.03.2016 протокол № 62
6.
15.03.2016 протокол № 63
7.
10.05.2016 протокол № 64
8.
29.05.2016 протокол № 65
9.
19.06.2016 протокол № 66
Предстоят:
10.
26.07.2016 протокол № 67
11.
Общо събрание 27.07.2016
Поздравителни писма и адреси
Входящи:
1.
28.08.2015 г. Поздравително писмо от гл. редактор на издателство АзБуки до д-р
Ирина Владикова по случай избирането й за председател на АБУЧ.
2.
8.09.2015 г. Поздравително писмо от колектива на издателство АзБуки до д-р
Ирина Владикова по случай избирането й за председател на АБУЧ.
3.
4.09.2015 г. Получена по и-мейл стенограмата от срещата на УС на АБУЧ с
българските евродепутати , състояла се в кабинета на вицепрезидент М, Попова.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

11.10.2015 г. Получено писмо от зам.-министъра на труда и социалната политика,
г-н Гълъб Донев, във връзка с невъзможността на учителите в чужбина да им се
признава трудов стаж за пенсия.
18.10.2015 Писмо от ДАБЧ до АБУЧ за номиниране на кандидат за годишното
отличие „Св. Злата Мъгленска” – Българка на годината.
Поздравителен адрес от вицепрезидент М. Попова по случай 1 ноември – Ден на
Будителите.
12.12.2015 Писмо от Фондация „Български книги“ за партньорство при
провеждането на четвъртото издание на „Бисерче вълшебно“ 2016 - наградата за
най-добра детска книга, избрана от децата.
Коледен поздравителен адрес от АБУЧ:
http://www.eurochicago.com/2015/12/pozdravitelen-adres-abutch-3/
Поздравителен адрес от вицепрезидент М. Попова по случай Коледа и Нова
година: http://www.eurochicago.com/2015/12/pozdravitelno-pismo/
26.01.2016 Писмо от МОН за участие във фотоконкурса „Аз снимам моята
България“, организиран от Института за стратегии и анализи и МОН.
23.03.2016 г. Подкрепа на вицепрезидент Маргарита Попова за петицията на
АБУЧ в Европарламента.
25.04.2016 Писмо-покана от МОН за участие в ученически конкурс „Вазовата
България“, организиран от Къща-музей „Иван Вазов“ – гр.Сопот и Община –
гр.Сопот под патронажа на г-жа М.Попова, вицепрезидент на РБългария.

Изходящи:
1.
09.11.2015 Писмо до проф.д-р Тодор Танев, министър на образованието и науката
със становища и предложения на Асоциацията на българските училища в чужбина
по проектите на МОН за държавни образователни стандарти за учебния план, за
общообразователна подготовка и за учебни книжки, учебници и учебни помагала.
2.
20.01.2016 Покани и грамоти за Втория Форум на българските училища в
Западното полукълбо 23-24 апрел 2016 г. в гр. Чикаго, САЩ.
3. 07.03.2016 Писмо до М.Кунева, министър на образованието и науката относно
среща с членове на управителния съвет на Асоциацията на българските училища в
чужбина.
4. 07.03.2016 до Д.Стаматов, зам.-министър на образованието и науката относно
среща с членове на управителния съвет на Асоциацията на българските училища в
чужбина.
5. 17.03.2016 Покана за годишната конференция на АБУЧ на 27.07.2016 и
организирането на Втори семинар за обучение на учители от българските
училища в чужбина до НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО ЗАПАДНО И
СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИ МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ.
6.
12.04.2016 г. Поздравителен адрес от д-р Ирина Владикова – председател на
АБУЧ до Националния форум на 12.04.2016 г. в Благоевград по случай 40 години
от създаването на Югозападния университет „Н. Рилски” и 25-тата годишнина от
създаването на Филологическия факултет.
7.
3.09.2015 г. Поздравление по случай първия учебен ден от д-р Ирина Владикова,
председател на АБУЧ, до всички български училища в чужбина, членове на АБУЧ:
http://www.eurochicago.com/2015/09/pozdravitelen-adres-abutch-2/
8.
За Коледа: http://www.eurochicago.com/2015/12/pozdravitelen-adres-abutch-3/
9.
26.06.2016 Покани за годишната конференция на АБУЧ на 27.07.2016 и
организирането на Втори семинар за обучение на учители от българските
училища в чужбина.

НАГРАДИ:
1. Ноември 2015 г. : Връчване от МОН на копие на артифакт от съкровището в
Лесница на австрийско-българското училище за занимания в свободното време
„Св. Св. Кирил и Методий” във Виена.
2. Декември 2015 г. :Връчване от МОН на копие на „Богинята и Змеят”, артифакт от
съкровището в Лесница на българското училище „Св. Иван Рилски” в гр. Мадрид,
Кралство Испания” .
10. 17.12.2015 г. Г-жа Светла Кьосева, член на АБУЧ, директор на българското
училище за роден език в Будапеща, бе удостоена с унгарска държавна награда
„За националностите”, която е основана през 2012 г. с указ на министерския
съвет и се присъжда на членове на живеещите в Унгария национални малцинства
за тяхната роля в културата, образованието и други сфери на обществения живот.
http://www.eurochicago.com/2015/12/svetla-kyoseva-nagrada/
11. Номинации за отличието на ДАБЧ „Българка на годината – 2015”- АБУЧ номинира
г-жа Ваня Велкова, основател на БУ в Хамбург, дългогодишен член на УС на АБУЧ.
12. На 2.02.2016 г. Българското училище в Сао Паоло, Бразилия, бе отличено с медал
на МОН за изключителни заслуги за опазване на българския език, история и
традиции.
http://www.bulgariasega.com/interesting_facts/balgarski_uchilishta_usa/28269.html
13. 24 май 2016 г. наградените учители с Почетната грамота на МОН на името на
„Неофит Рилски”:
Д -р Валентина Александрова-Кирова, преподавател по история и
административен отговорник в Българското училище към Посолството
на България в Лондон, Великобритания;
Валентин Хаджийски - учител в училище "Гергана", Ню Йорк, САЩ;
Ваня Ангелова - Топузова, преподавател в българските училища “Свети
Иван Рилски“ Хатива и Енгера, Испания;
Анета Геранлиева, начален преподавател в Българо-австрийското
училище „Св.св.Кирил и Методий” – Виена, Австрия.
14. Христо Доков спечели националните конкурси на Белгия по латински език и
старогръцки език. Той е ученик в българското училище „Пейо Яворов“ към
Посолството на Република България в Кралство Белгия. Тази година той завърши
12-ти клас. http://www.eurochicago.com/2016/06/hristo-dokov-bryuksel/

IV. Дейност на училищата по света:

1.

22.09.2015 г. В Българското училище към Посолството на България в Брюксел,
Кралство Белгия, бяха на посещение евродепутат Ангел, Джамбазки, г-н Мартин
Филипов и кандидат-кметът на Варна г-н Чавдар Трифонов.

2.

За участие в събитието „20 години Булгарикум и 35 години научно
сътрудничество между СУ „Кл.Охридски” и Саарландския университет”
(двудневна международна конференция проведена в зала 2 на СУ „кл.
Охридски”) бяха поканени и ръководителите на българските неделни училища от
Саарбрюкен и Кьолн, които изнесоха доклади за дейността си, споделиха опит,
запознаха присъстващите с дейността на АБУЧ.
http://www.eurochicago.com/2015/10/utchilishta-saarbryuken-i-kyoln/

3.

11.10.2015 г. Откриване на нови българско училище в Залцбург, филиал на
българското училище „Дунав” в Линц, Австрия.
http://www.eurochicago.com/2015/10/balgarsko-utchilishte-zaltsburg/

4.

14.10. 2016 г. – На Петковден в Българското училище в Брюксел гостува г-жа
Лили Старева, която представи книгата „Българска народна мъдрост по света:
митове и легенди" – едно съвместно издание на ДАБЧ и Фондация "Детето и
фолклора".

5.

18.10.2015 г. Среща на малките азбукарчета от Българското училище към
Посолството на България в Лондон с писателя Кристофър Бъкстон
http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/217-2015-10-26-17-54-38

6.

4.11.2015 г. Среща на представители на българската общност във Вашингтон с г-н
Ангел Джамбазки, депутат от България в Европейския парламент.

7.

На 22.11.2015 г. В Българското училище към Посолството на България в Лондон
се състоя среща с автора на детски двуезични книжки – г-жа Милена Миташова.
http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/223-2015-11-23-10-07-02

8.

21.11.2015 г. Инициатива „Подари кутия радост” за Коледа - подаръци за децата
в България от децата в училище „Азбука” гр.Дъблин, Република Ирландия:
http://www.eurochicago.com/2015/11/podari-kutiya-radost/

9.

21 и 22.11.2015 г. Рим: Кръглата маса по проблемите на българските училища в
чужбина по време на фестивала "Аз съм българче". Домакин на събитието
училище „Св. св. Кирил и Методий”- гр. Рим :
http://www.eurochicago.com/2015/12/kragla-masa-v-rim/

10.

Коледни тържества в българските училища по света:
Работилница за сурвачки в Линц, Австрия:
http://www.eurochicago.com/2015/12/survatchki-utchilishte-lints/
Светъл коледен празник в училище „Никола Й. Вапцаров” в гр. Грац, Австрия :
http://www.eurochicago.com/2015/12/koleda-utchilishte-grats/
Коледни празници в Българското училище към Посолството в Лондон :
http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/235-2015-12-21-18-59-40
Посрещане на Дядо Коледа в Дъблин, Република Ирландия:
http://www.eurochicago.com/2015/12/koleden-praznik-dablin/
От БУ "Азбука", Дъблин, Република Ирландия:
http://www.eurochicago.com/2015/12/koleden-praznik-dablin/
БУ "П.К.Яворов", гр.Брюксел:
http://www.eurochicago.com/2015/12/koledno-utchilishte-bryuksel/

БУ „Дунав”, Линц, Австрия:
http://www.eurochicago.com/2015/12/survatchkiutchilishte-lints/
http://www.eurochicago.com/2016/01/balgarsko-utchilishte-dunav/
БУ Посолство на България в Лондон :
http://www.eurochicago.com/2015/12/da-podarish-koleda/
БУ „Паисий Хилендарски”- Париж, Франция:
http://www.eurochicago.com/2015/12/prikazna-koleda-v-parizh/
БУ „Асен и Илия Пейкови” – Рим, Италия:
http://www.eurochicago.com/2015/12/nay-dalgata-nosht/
БУ “Н.Й.Вапцаров” – Грац, Австрия:
http://www.eurochicago.com/2015/12/koleda-utchilishte-grats/
БУ “В. Левски”- Саарбрюкен, Германия:
http://www.eurochicago.com/2015/12/tarzhestvo-utchilishte-saarbryuken/
11.

На 22 януари 2016 г. по инициатива на Българското училище към Посолството в
Лондон в Българския културен институт - Лондон, бе прожектиран филмът на
режисьора Жезко Давидов „Ботев – в сянката на паметника”
http://www.eurochicago.com/2016/01/botev-v-syankata-na-pametnika/
http://www.aba.government.bg/?show=38&nid=1732

12.

Февруари 2016. Съвместни инициативи на българските студенти в Оксфордския
университет и учениците в българското училище в Оксфорд „Слово“ :
http://www.eurochicago.com/2016/02/studenti-oksford-utchenitsi/

13.

Февруари 2016. Среща-разговор в българското училище „Кирил и Методий” в
Париж с писателката Велина Минкова и връчване на сертификати по български
език ниво С1.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1091301794223413.1073741904.1284
63763840559&type=1&l=b19561cc91
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1091400900880169.1073741905.1284
63763840559&type=1&l=5fdd56641c

14.

Февруари 2016 г. Работилница за мартеници в Българското училище към
Посолството на България в Лондон,изработени с благотворителна цел за
подпомагане на „Карин дом” – дом за деца със специални нужди в гр. Варна.

15.

27.02.2016г. Пролетен концерт и благотворителна дейност на Българското
училище към Посолството в Лондон:
http://www.eurochicago.com/2016/03/baba-marta-londonska/

16.

1.03. 2016 г. в училище „Розова долина” – кв. Тотнъм, Лондон гостува нар. певица
Валя Балканска.
Състезание между ученици от „Розова долина” и ученици от пловдивското СОУ
„Димитър Матевски” на теми от българската история и историята на
мартеницата: http://bnr.bg/plovdiv/post/100662933/uchenici-ot-plovdiv-i-londonmerat-znania-vav-virtualendvuboi#st_refDomain=www.facebook.com&st_refQuery=/
От Еврочикаго: http://www.eurochicago.com/2016/02/virtualen-dvuboy/

17.

1.03.2016. ЗВЕЗДНАТА РАБОТИЛНИЧКА за МАРТЕНИЧКИ на
Българско училище "Св.св. Кирил и Методий" от Канадско-българския културен
център "Зорница" в Монреал
https://www.facebook.com/bulgarskouchilishtemontreal/videos/vb.60705202266805
1/1091838274189421/?type=2&theater&notif_t=like

18.

Тържествена церемония по издигане на българския национален флаг в центъра
на Чикаго, САЩ , на 3 март 2016 г. : http://www.bitelevision.com/praznichenkontsert-po-izdigane-na-znameto-v-chikago/

19.

Гордост и радост на тържеството за 3-ти март в училище „Никола Вапцаров” в
Грац: http://www.eurochicago.com/2016/03/3-mart-vaptsarov-grats/

20.

Март 2016 г. Петиция до британския министър на образованието:
По инициатива на българското училище към Посолството в Лондон, училище
„Звънче” в графство Съри и училище „Слово” в Оксфорд се създаде електронна
петиция в подкрепа на искането за въвеждане на матури по български език в
британската образователна система (така наречените GCSE и A-level).Петицията
се подкрепя от Асоциацията на българските училища в чужбина
(www.abgschool.org) и посолството на Република България в Лондон. На 13.04.
2016 г. анонс в новините по ББР, 1-ва българска онлайн телевизия в Лондон,
която има около 10 хиляди посетители.

21.

На 16.04.2016 г. за пети пореден път на посещение в Българското училище към
Посолството в Лондон бе делегация от ученици и учители от Първа английска
гимназия в София. Събитието съвпадна с гостуването за пореден път в нашето
училище на невероятната изпълнителка – Поли Генова. Тя е в Лондон за
промоционалния си концерт, в който ще представи българската песен за
конкурса на Евровизията. Важен гост на срещата бе и посланик К. Димитров,
който поздрави всички, специално сподели възторга си от песента на Поли
Генова и й пожела успех. http://www.eurochicago.com/2016/04/valnuvashtasreshta-london/

22.

24.04.2016 г. Открит урок 140 години от Априлското въстание – училище „Иван
Рилски” и гимназия „Й. Йовков” в Мадрид, Испания.
http://www.eurochicago.com/2016/05/otkrit-urok-v-madrid/

23.

Учениците от Българо-австрийското училище «Св.Св. Кирил и Методий» във
Виена участваха в европейския проект "НИЕ СМЕ ЕВРОПА" - ПРАЗНИК НА
ЕЗИЦИТЕ, осъществен по програма „Еразъм”: „Ние сме Европа", с координатор на
проекта Институтът за детска литература във Виена. Събитието се проведе в

австрийското училище "Антон-Затлер гасе" 93, за което е получено
благодарствено писмо от организаторите.
24.

7.05.2016 г. Учениците на бг училище "Дунав" в Линц, Австрия отбелязаха
Гергьовден с работилница за иконопис.

25.

18.05.2016 г. Посещението на ученици и учители от училище „Джон Атанасов” в
Чикаго, САЩ в родното място на журналиста Мак Гахан, на чийто гроб пише:
„Освободител на България”:
http://chicago.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4/

26.

От 21 до 27 май 2016г. гости на Българското училище за роден език в Будапеща
бяха неговите партньори от Дъблин, Париж и Прага по проекта „Традиционни
пролетни празници в Европа“, съфинансиран по Програма Еразъм+ на
Европейския съюз. Празникът на четирите училища бе отбелязан с двучасово
директно предаване по програма „Хоризонт“ на БНР на 24 май.
http://www.bitelevision.com/otkriva-se-parvata-balgarska-gimnaziya-v-parizh/
http://www.eurochicago.com/2016/05/proletni-praznitsi-v-evropa/

27.

Празник по случай 24 май в БУ гр. Лайден, Холандия:
http://www.eurochicago.com/2016/05/24-may-layden/

28.

Тържествен концерт по случай 24 май в Българското училище към Посолството в
Лондон: http://www.eurochicago.com/2016/05/kontsert-24-may-london/

29.

Тържества по случай завършване на учебната година:
В БУ „Пейо Яворов”, Брюксел, Кралство Белгия:
http://www.eurochicago.com/2016/06/tarzhestvo-bryuksel/
В БУ „Н. Й. Вапцаров” - Грац, Австрия:
В БНУ „Св. великомъченик Георги Зограф” – гр. Солун:
http://www.eurochicago.com/2016/06/praznikat-solun/
Завършване на учебната година в Лайден, Холандия:
http://www.eurochicago.com/2016/06/damyan-moyata-blagodarnost/
БНУ"Св.св.Кирил и Методий, Испания - "България в моето сърце" бе темата на
концерта за завършване на учебната година:
http://www.eurochicago.com/2016/06/balgariya-v-moeto-sartse/
Последен учебен ден в неделна група „Азбукарче” на Българското училище към
Посолството на България в Лондон:
http://www.eurochicago.com/2016/06/tarzhestvo-azbukartcheta-london/

Последен учебен ден в 8 клас на Българското училище към Посолството в
Лондон: http://www.eurochicago.com/2016/06/osmoklasni-abiturienti/
Последен учебен ден в гимназията на Българското училище към Посолството в
Лондон: http://www.eurochicago.com/2016/06/nashata-londonska-balgariya/
30.

Филм на БУ „Асен и Илия Пейкови”, създаден от учителите и учениците, свързан
с историята на траките и посветен на 10-тата годишнина от смъртта на проф.
А.Фол: http://www.eurochicago.com/2016/06/obrazovanieto-v-trakiya-film/

31.

23.06.2016 г. интервю по Bit със Снежина Мечева, говорител на АБУЧ:
Референдум във Великобритания, предстояща поредна конференция на АБУЧ;
проблеми за разрешаване по въпросите на образованието по България в
чужбина. http://www.bitelevision.com/govoritelyat-na-asotsiatsiyata-na-balgarskiteuchilishta-v-chuzhbina-ne-ni-pokaniha-v-arena-armeets/

32.

24.06.2016 г. по БНТ2 със Снежина Мечева, говорител на АБУЧ: Референдум във
Великобритания, предстояща поредна конференция на АБУЧ; проблеми за
разрешаване по въпросите на образованието по България в чужбина

33.

Проект на българското училище „В. Левски” в кв. Баркинг, Лондон,
Великобритания, съвместно с Лондонския университет, Музея на Лондон и
Британския филмов институт:
https://vimeo.com/channels/mdstawards16/170820764
Хеликоптерчето- филм на учениците от българското училище в
Баркинг: https://vimeo.com/channels/mdstawards16/168812249
Шоколад - филм на учениците от българското училище в Баркинг
https://vimeo.com/channels/mdstawards16/168212695
Филм на Голдсмитс колидж от Лондонския университет с българските
ученициhttps://vimeo.com/channels/mdstawards16/171390870

V. Медийни изяви:
1.
Еврочикаго: АБУЧ след Конференцията през юли 2015 г.:
http://www.eurochicago.com/2015/08/abutch-sled-konferentsiya/
2.
Интервю в BG News : „Животът днес” с Камелия Конакчиева – член на АБУЧ,
основател на у-ще „Кирил и Методий” в Париж: :
http://www.jivotatdnes.bg/news/lichnosti/kameliya-konakchieva-she-e-tjno-akomladejite-ni-se-vrnat-i-ne-znayat-ezika
3.
На сайта на Еврочикагo и ВМРО: информация за срещата на членове на АБУЧ с
представители на членовете на Комисията по образованието от Патриотичния
фронт:
http://www.eurochicago.com/2015/09/deputati-utchiteli-v-tchuzhbina
http://www.vmro.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%
D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B2-

%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BC%D1%80%D0%BE/
4.

Интервю с д-р Ирина Владикова в Българското национално радио по случай
първия учебен ден – 15.09.2015 .

5.

15.09.2015 г. :Интервю по BiT с Kамелия Конакчиева – основател на училище
„Кирил и Методий” в Париж, Франция, и г-жа Наталия Михалевска – дирекция
ОКИ в МОН:
https://www.youtube.com/watch?v=UiM2JUXQpEc&list=PLUA4ucOwXXea0uJeIY8Jmc
VPtmvsSf_Ny&index=7

6.

Интервю на журналистката Емилия Минчева с д-р Валентина Александрова за
старта на поредното ново училище във Великобритания - училище „Слово” в
Оксфорд, Великобритания, на което тя е съосновател. Освен това д-р
Александрова е преподавател по история и административен отговорник в
Българското училище към Посолството на България в Лондон.

7.

17.09.2015 г. Еврочикаго: Първи учебен ден в Българското училище към
Посолството на България в Лондон:
http://www.eurochicago.com/2015/09/parviyat-utcheben-den-v-balgarskoto/
На сайта Родина (ДАБЧ): http://www.rodinabg.net/?action=news&id=3522

8.

19.09.2015 г. Еврочикаго: Интервю с д-р Ирина Владикова, председател на АБУЧ:
Асоциацията търси начини да повдигне в ЕС въпроса българският език да бъде
признат за матуритетен в Европа.
http://www.eurochicago.com/2015/11/abutch-tarsi-natchini/

9.

20.09.2015 г. Еврочикаго: Първи учебен ден в училище „Дунав”, гр. Линц,
Австрия: http://www.eurochicago.com/2015/09/balgarskoto-utchilishte-lints/

10.

19.09.2015 г. Интервю с д-р Ирина Владикова в радио „Хоризонт” – „Събота 150”:
За проблемите на българските училища в чужбина и новия Закон за
предучилищното и училищно образование”.
http://bnr.bg/horizont/post/100604141/i-vladikova-tarsim-nachini-da-povdignem-vep-vaprosa-balgarskiat-ezik-stane-maturiteten-v-evropeiskite-uchilishta
http://82.119.84.123/RadioBulgaria/Programi%20ot%20denia/Bulgarska/7_Nedelq/0
1_11_15_bul.mp3

11.

23.09.2015 г. Еврочикаго: Първи учебен ден за предучилищна група "Азбукарче"
от Българското училище към Посолството в Лондон, Великобритания:
http://www.eurochicago.com/2015/09/azbukartcheta-london/

12.

21.09.2015г. BiT : Предаване "Прозорецът" - от минута 32:17.

на тема БУЧ, с участието на Емил Джасин и на Мира Янишевска - основател на
училището в Пекин, член на АБУЧ:
http://www.bitelevision.com/1055108810861079108610881077109410981090.html
13.

Статия от в. „България сега”-Среща на министъра на външните работи х-н Даниел
Митов в Чикаго и разговор за българските училища в чужбина:
http://www.bulgariasega.com/interesting_facts/balgarski_uchilishta_usa/26952.html

14.

Откриване на новото българско училище в Залцбург - Дарик радио:
http://darikradio.bg/balgarsko-uchiliste-otvaria-vrati-vzalcburg.htmlhttp://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1515321 и материал
по новата българска телевизия
BiT: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=VWTTJfQ709o

15.

31.10.2015 г. Интервю по БНР Хоризонт – „Събота 150” със Снежина Мечева,
говорител на АБУЧ, по повод 1 ноември – Ден на Будителите и честването на
празника по инициатива на АБУЧ в Българското посолство в Лондон с участието
на митрополит Антоний.

16.

Еврочикаго: Гимназистите от Българското училище към Посолството в Лондон
откриват Преславска корона в музея „Алберт и Виктория”:
http://www.eurochicago.com/2015/10/korona-preslavska-dzhokonda/

17.

В. „България сега”: 29.10.2015 г. Статия по случай 1 ноември- Ден на Будителите
от г-жа Виолета Петрова – преподавател в училище „Джон Атанасов”, Чикаго:
http://www.bulgariasega.com/interesting_facts/balgarski_uchilishta_usa/26703.html

18.

31.10. 2015 г. В навечерието на големия празник - Ден на Будителите в
Българското училище към Посолството на България в Лондон се състоя творческа
работилница. Ученици от 4 до 11 клас иконописваха ликовете на българските
Светци- будители под ръководството на д-р Адриана Любенова , преподавател
по богословие в ПУ "П. Хилендарски", член на УС на АБУЧ.
В началото на деня Отец Симеон благослови труда на децата и старанието им.
http://www.eurochicago.com/2015/11/tvortcheska-rabotilnitsa/

19.

Еврочикаго: 2.11.2015- Ден на Будителите в Линц и Залцбург:
http://www.eurochicago.com/2015/11/balgartcheta-v-lints-i-zaltsburg/

20.

Еврочикаго: 4.11.2015: Ден на Будителите в училище „Слово”, Оксфорд,
Великобритания:
http://www.eurochicago.com/2015/11/duhat-na-balgarskite-buditeli/

21.

Училище "Гергана" в Ню Йорк изнесоха концерт в Генералното консулство на
България с представлениетo "Как без музика" - детска адаптация на български на
американския мюзикъл The Sound of Music. Преводите на песните са дело на
техен учител, монолозите са изцяло написани от него.
https://www.youtube.com/watch?v=GYbdHC6hOx4
Статия по повод на това представление в Генералното консулство на Р България в
Ню Йорк , която излезе в 24 часа:
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5117852

22.

20.11.2015 г. Интервю с д-р Боян Кулов по радио Фокус, Смолян: Българските
училища в чужбина – проблеми и перспективи. http://news365.eu/%D0%B4%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%
BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8/

23.

Ноември 2015 г. В предаването Шоуто на Слави - репортаж за училище "Кирил и
Методий" в Париж.
http://www.slavishow.com/1-декември-2015-г-шоуто-на-слави/

24.

8.12.2015 г. Интервюта по БНР „Хоризонт”, направени с участниците по време на
срещата в Рим и фестивала "Аз съм българче" (20-22 ноември 2015 г. ).

25.

7.02.2016 „Ботев – в сянката на паметника” – предаване на интернет радио
България http://www.bg-radio.org/
Интервю с режисьора Жезко Давидов и с говорителя на АБУЧ – г-жа Снежина
Мечева: http://bnr.bg/radiobulgaria/post/100655446

26.

Статия от г-жа Ваня Велкова във в. „България сега” за отличието, връчено на
Българското училище в Сап Паоло, Бразилия:
http://www.bulgariasega.com/interesting_facts/balgarski_uchilishta_usa/28269.html

27.

Февруари 2016: Информация за участие на ученици от Българско училище "
Звънче", Лондон в предаването " Преди обяд" по bTV:
http://www.btv.bg/video/shows/predi-obed/videos/az-sam-balgarche-v-rokvariant.html

28.

Статия във в. „Хасковска Марица” за новия стенопис на Апостола в СОУ „В.
Левски” – Хасково, украсил конферентната им зала по случай 170-тата годишнина
на училището. Създатели са:Ръководител – д-р Адриана Любенова ,
преподавател в ПУ „П. Хилендарски”, член на УС на АБУЧ, художникът от
Градската художествена галерия в Пловдив – Светлин Колев и Галина Тодорова –
студентка по теология в ПУ „П. Хилендарски”. http://www.hsmaritsa.com/shum-iblyask/stenopis-na-apostola-ukrasi-sou-vasil-levski.html

29.

Февруари 2016. Статия във в. АзБуки: По повод 170 годишнината от
основаването на СОУ „Васил Левски“ в гр. Хасково, и по молба на г-жа
Милена Михайлова, директор на училището, екип от художници с
ръководител д-р Адриана Любенова, член на УС на АБУЧ и преподавател
в Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски” изпълниха стенопис с
образа на Васил Левски (в приложението). Другите двама участници в
екипа са Светлин Колев (ГХГ Пловдив) и Галина Тодорова, студентка от
втори курс специалност Теология в ПУ "Паисий Хилендарски".

30.

Февруари 2016: Интервю по Bi T с г-жа Теодора Петранова – основател на
българското училище „Слово” в Оксфорд:
https://www.youtube.com/watch?v=eBeCbK-D8ys&feature=youtu.be

31.

Едно предаване на BiT за училище "Гергана" със заглавие "Баба Марта в Ню
Йорк":http://www.bitelevision.com/baba-marta-v-nyu-jork/

32.

3.03.2016 г. Интервюто на директорката Мария Атанасова в БНР Пловдив. Говори
за националния празник, за трудността да се преподава история в нашите
училища, необходимостта от адаптиране на съдържанието, за Еразъм+ между 4
европейски български
училища...http://bnr.bg/plovdiv/post/100665647/balgarskoto-uchilishte-kiril-imetodii-v-parij-praznuva-10-godishen-ubilei

33.

Чудесните деца на България...в чужбина.... Париж: Репортаж на Иван Кулеков в
Шоуто на Слави за училище "Кирил и Меодий" Париж!https://www.youtube.com/watch?v=SCbZoI7fpBg

34.

9.03.2016 г. На този линк – интервю по BiT с г-жа Снежина Мечева, говорител на
АБУЧ:http://www.bitelevision.com/balgarskite-uchilishta-v-zapadnoto-polukalbo-sesabirat-na-vtori-forum/

35.

19.03.2016 г. в. Дума: Информиращия текст във в. "Дума" (от 19.03.2016 г.) по
повод петицията на АБУЧ в Европарламента: http://www.duma.bg/node/120211

36.

Ню Йорк: Училище "Гергана" - Ню
Йорк:https://www.youtube.com/watch?v=k0LbQJH34Ow
https://www.youtube.com/watch?v=oTe-uE2HqkI

37.

7.04.2016 г. На този линк – интервю с д-р Ирина Владикова – директор на
българското училище „Св. св. Кирил и Методий” във Виена и председател на
АБУЧ: За възможността да има матури по български език в страните –членки на
ЕС. http://www.bitelevision.com/shte-ima-li-maturi-po-balgarski-ezik-v-evropa/

38.

На този линк – новините с Ралица Димитрова по Bit – 8.04.2016 г.
http://www.bitelevision.com/bit-novinite-s-ralitsa-vasileva-na-8-april/
Две седмици до форума на българските училища в чужбина – обект на 21.17 до
23.18 мин.

39.

На сайта на: Разходки из Лондон:За петициите на АБУЧ и на бг училища в Лондон,
за Българското училище към Посолството.
http://bulgariansinlondon.com/portfolio/snezhina-mecheva-kak-bulgarskiat-ezikmoje-da-vi-pomogne-v-chujbina/

40.

28.04.2016 г. Интервю със Сн. Мечева – говорител на АБУЧ, по Дарик радио за
адаптираните програми и учебници и исканията на българските училища в
чужбина: http://darikradio.bg/mon-da-sazdade-otdelna-direkcia-za-uchilistata-vchuzbina-nastoavat-ot-abuch.html

41.

12.05.2016 г. Интервю с Камелия Конакчиева по BIT във връзка с промените в
Изборния кодекс: http://www.bitelevision.com/balgarska-uchitelka-v-chuzhbinaiskat-da-glasuvame-za-evroviziya-no-ne-i-na-izbori/

42.

16.05.2016 г. БНР „Хр. Ботев” : Българските училища в чужбина –единни срещу
промените в Изборния кодекс: http://bnr.bg/post/100692834/balgarskiteuchilishta-zad-granica-edinni-sreshtu-promenite-v-izbornia-kodeks

43.

20.05.2016 г. В. Култура: Интервю сус Снежина Мечева, говорител на АБУЧ, по
случай 24 май: "България извън България" :
http://www.kultura.bg/bg/article/view/24771

44.

21.05.2016. Еврочикаго: В зала „Кадоган Хол”, Лондон, Великобритания:
България – голяма, красива, талантлива в навечерието на 24 май 2016 г.
http://www.eurochicago.com/2016/05/london-24-may/

45.

На този линк: Чудесно отразяване на тържеството по случай 24 май на училище '
Джон Атанасов" май във вестник " България Сега" .
http://www.bulgariasega.com/interesting_facts/balgarski_uchilishta_usa/29974.html

46.

От новинарската емисия на Bit – на 22 мин. обект за тържеството на Българското
училище към Посолството на България в Лондон по случай 24 май 2016 г. :
http://www.bitelevision.com/bit-novinite-s-petya-kertikova-na-27-maj/

47.

2.06.2016 г. Интервю със Сн. Мечева- говорител на АБУЧ по Bit на тема: 2 юни,
Ботев, България има ли национална политика за българите в чужбина?
http://www.bitelevision.com/snezhina-mecheva-uchilishtata-v-chuzhbina-se-boryatbalgariya-da-ya-ima-navsyakade/

48.

Медийни изяви на български училища във връзка с промените в изборния
кодекс: http://bnr.bg/varna/post/100693577/asociaciata-na-balgarskite-uchilishta-vchujbina-izleze-s-deklaracia-sreshtu-promenite-v-izbornitepravila#st_refDomain=www.facebook.com&st_refQuery=/

Bgonair - от Амстердам: http://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2016-0517/uchilishtata-ni-zad-granitsa-za-vetoto-na-prezidenta
http://www.bitelevision.com/balgari-v-chuzhbina-sled-othvarlenoto-veto-nyama-dase-primirim/ (от Тарагона)
http://www.bitelevision.com/balgarskite-uchilishta-zad-granitsa-s-obshtadeklaratsiya-sreshtu-promenite-v-izborniya-kodeks/ (от Никозия)
Камелия Конакчиева – по Радио Варна и Радио Бургас
49.

15.06.2016 г. Интервю с д-р Боян Кулов пред БТА във връзка с необходимите
действия от страна на България за усъвършенстване на работата, свързана с
образованието по роден език, история и география в чужбина. Предложенията
на АБУЧ в това отношение. http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/1358612

50. 12-22.06.2016 г. Еврочикаго: Последни учебни дни в Българското училище към
Посолството в Лондон: В неделна група Азбукарче:
http://www.eurochicago.com/2016/06/tarzhestvo-azbukartcheta-london/ В 8 клас:
http://www.eurochicago.com/2016/06/osmoklasni-abiturienti/ В гимназията:
http://www.schoolbgembassy.org.uk/novini/264-2016-06-23-12-12-07
51. Филм на БУ „Асен и Илия Пейкови”, създаден от учителите и учениците,
свързан с историята на траките и посветен на 10-тата годишнина от смъртта на
проф. А.Фол: http://www.eurochicago.com/2016/06/obrazovanieto-v-trakiya-film/
52. 2406.2016 г. Интервю на сайта „Разходки из Лондон”, с г-жа Милена Везенкова,
основател на училищата в Тотнъм и Баркинг и техен директор.
http://bulgariansinlondon.com/portfolio/milena-vezenkova-ambitsiram-se-kato-mikazhat-che-neshto-ne-mozhe-da-stane/
53. На сайта"Чуждоземец" - статия за българското училище “Св. Иван Рилски” в
Кеймбридж, Великобритания:
http://chujdozemec.com/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b
8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%
b0%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%ba%d0%b5%d0%b9%d0%
bc%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b6-%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b5-%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d1%82-2/
VI. Списък на новоприетите членове на АБУЧ:
ФИЗИЧЕСКИ ЧЛЕНОВЕ
Заседание на 05.07.2015 г.
101. Елена Ангелова Ганева-Роблес – пом.-учител в 1 и 2 клас и хореограф в БУ
към Посолството на РБългария в Лондон;
102. Анна Василева Илиева - учител по история в БУ„Звънче”, Лондон;
103. Яница Маринова Маринова - помощник учител и специалист сугестопед в
БУ „Звънче”, Лондон;
104. Пламен Кръстев, Питсбърг.
Актуален брой физически лица на АБУЧ: 104
Последно актуализиране: 15.07.2016
ЮРИДИЧЕСКИ ЧЛЕНОВЕ
Приети на заседание на УС на 11.10.2015
98. „Българи(я) в Хановер“, Германия ( препоръки Ирина Bладикова и Боян
Кулов)
Мая Кушева, п-л на сдружението,
99. БУ „Шарено букварче“, Ейлсбъри, Англия
София Шопова – училищен ръководител

Приети на заседание на УС на 13.12.2016
100. Българско Училище "Слово" , Оксфорд, Англия
Теодора Петранова – учител
Приети на заседание на УС на 29.05.2016
101. БНУ „Св. Иван Рилски”, Кеймбридж, Великобритания
Нина Борисова - директор
102. БУ "Просвета" от гр. Суиндън, Великобритания
Маня Петрова – директор
Актуален брой юридически лица на АБУЧ: 102
Последно актуализиране: 29.05.2016 г.

