
 

 

Уважаеми дами и господа, 

скъпи приятели на България, 

 

С голяма радост Ви уведомяваме, че на 15.08.2007 г. в България беше учреденa АСОЦИАЦИЯ 

НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА (АБУЧ), като сдружение с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност. Седалището на асоциацията е в София. 

 

През последните две години се проведоха интензивни срещи (т.нар. „Кръгли маси“) на 

преподавателите от българските училища зад граница. На тези срещи се представи подробна 

информация за провеждането на обучението по български език и съществуващите трудности, 

които са породени  преди всичко от остарялата правна уредба на България, отнасяща се до 

образователните структури в чужбина.  

 

Асоциацията цели да се обединят усилията на учителите зад граница и се насочи вниманието на 

българската държава към разработване на нови законодателни разпоредби, които да 

регламентират изучаването на български език, география, история и култура в чужбина. АБУЧ 

цели също да подпомага българските училища извън България, да рaзширява образователния, 

културния и информационния обмен между тях, да развива връзките с обществеността, да 

популяризира образователната дейност на своите членове, както и да съдейства пред 

държавните институции за усъвършенстване на законовата уредба, засягаща българските 

училища по света. 

 

Асоциацията прави първите си стъпки, но за краткото време от нейното основаване тя 

предизвика широк медиен интерес, насочи вниманието на  държавните институции и привлече  

за членове редица български училища. 

 

Бихме искали занапред заедно да работим за запазване на българския дух, за развитието на 

българския език и култура. Каним  всички съпричастни да се присъединят към нас с членството 

си в АБУЧ.  

 

В навечерието на един от най-светлите християнски празници - Рождество Христово, бихме 

желали да поздравим всички български училища по света и пожелаем на учителите, 

настоятелите, служителите, учениците и техните родители весели Коледни празници, здраве и 

благоденствие  през Новата 2008 година. 

 

С приятелски поздрави, 

 

Д-р Боян Кулов, Председател, 

Ваня Велкова, Снежина Мечева, Галина Иванова-Кумбару, 

Боянка Иванова, Райна Манджукова, Боряна Занева, 

Членове на Управителния съвет 

                                  

София, България 

11 декември 2007 г. 
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