
ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на Български културен и образователен център еврорегион Маас-Рейн -

Bulgarisches Kultur und Bildungszentrum Euregio e.V

9.09.2018 година, град Аахен, Oppenhofallee 64

1. Определяне  на  кворум  за  избирателна  и  регулативна  оценка  на  събранието  според

дружествения кодекс - Общото събрание на Български културен и образователен център в

еврорегион Маас-Рейн бе открито на 9.09.2018 г. в 14:25 часа. След направена проверка на

кворума бе установено, че такъв има, тъй като физически присъстват или са представени с

пълномощно 14 от активните членовете на Сдружението. Само 4-ма от активните членове не

присъстват на Общото събрание и не са представени с пълномощно.

2. Въведение и обобщение на изминалата година. Отзиви от родители. – Председателят на

Сдружението  Добромир  Машев  представи  мероприятията  извършеното  през  изминалия

период,  като  подчерта  бързото  развитие  и  големия  брой  институции,  които  вече  са

припознали Сдружението – Министерството на образованието и науката (МОН); българското

консулство  във  Франкфурт  на  Майн;  българските  училища  в  Кьолн,  Амстердам  и  други

съседни градове; Асоциацията на българските училища в чужбина и други. Представени бяха

както  изминалата  учебна  година,  така  и  по-големите  мероприятия  –  организирането  и

провеждането на часове по български език и история за децата в предучилищна група,  в

първи, и във втори клас; провеждането на празника за Св. Георги; изработване на мартеници,

кукерски  маски,  боядисване  на  яйца  за  Великден;  спортния  празник  и  новогодишното

тържество; участието в конкурса по четене; изработката на уеб сайт на Сдружението; изборът

и закупуването на учебници и др. Изготвената презентация бе посрещната с одобрение от

присъстващите.

3. Планиране на настъпващата учебна година 

3.1 Ново  място:  изисквания –  Новото  място  на  неделното  училище  е  в  град  Аахен,  ул.

„Oppenhofallee“  64.  Най-голямото помещение ще бъде разделяно с  параван и в него

едновременно ще се провеждат занятията на предучилищната група и на децата от първи

клас. Във вътрешната стая часове ще имат децата от втори клас, а трети и четвърти клас

ще бъдат слети и ще учат след останалите. Председателят Добромир Машев апелира към

спазване  на  дисциплина  от  страна  на  децата,  с  цел  да  се  опази  в  добро  състояние

предоставения  ни  инвентар  –  мебели,  играчки  и  други.  Тъй  като  новото  помещение

разполага  с  подово  отопление  единодушно  бе  взето  решение  децата  да  влизат

единствено  и  само  с  домашни  обувки/обувки  за  спорт/дебели  чорапи.  Всяко  дете

следва да си носи кутия с храна и шише с вода, а по график, който ще бъде разписан на

по-следващ  етап,  родителите  ще  се  редуват  да  осигуряват  допълнително



плодове/зеленчуци  за  всички  деца.  След  игра  и  занятия  помещенията  трябва  да  се

подредят и изчистят. При евентуално отсъствие на дете от училище, родителите трябва

предварително да информират по телефон или електронна поща.

3.2 Членски  внос  и  допълнителни  средства –  След  единодушно  гласуване  бе  одобрено

предложението  на  Председателя  на  Сдружението  вноската  за  неделното  училище  да

бъде удвоена – т.е. за календарна 2019 година – 240 Евро. Сумата е платима на две равни

вноски – първата до края на февруари 2019 г. и втората до края на юни месец 2019 г.

Размерът  на вноската  за пасивните членове,  както и  за тези,  които имат  дете само в

групата от 0 до 4 години, остава непроменен – т.е. 60 Евро за календарна година.

- Присъстващите  бяха  информирани,  че  ще  получат  формуляр,  който  могат  да

използват  при  попълване  на  данъчната  си  декларация  и  вноската  ще  им  бъде

приспадната от данъците им.

- Присъстващите  получиха  формуляри  и  бяха  приканени  да  предложат  на  свои

близки/познати или др., да си открият сметка в Sparkasse, за да може Дружеството да

се възползва от възможността да получи по 100 Евро от всяка такава новооткрита

сметка.

4. Дискусия относно протичането на учебните занятия - След дискусия единодушно бе решено

часовете в неделното училище да се провеждат както следва:

- Ще се създаде най-малката група за деца от 0 до 4 год. ще започва в 10.00 часа и занятието ще

бъде до 11.00 часа. Предучилищна, първи и втори клас – от 11.30 до 15.00 часа. Трети и четвърти

клас – от 15.30 часа.

- Председателят на Сдружението обяви, че децата ще изучават следните предмети:

- 2 учебни часа по български език

- 1 учебен час по История/Родинознание

- 1 учебен час по труд и техника/спорт/народни танци  

- В 18.00 часа ще започва групата по народни танци, които ще танцуват до 19.30 часа. Входът за

танцьорите, с изключение на учениците на неделното училище, ще бъде 2 Евро на занятие, като

тези  финанси  отново  ще  отиват  в  полза  на  Сдружението  за  финансирането  на  допълнителни

инициативи.

5. Планиране 2018/19

5.1 Учебни часове/ тематични събирания и празници -  Единодушно беше взето решение

първият учебен ден 16.09.2018 г. да започне в 12.00 часа и да приключи към 14.00 часа. На

23.09. учениците ще получат тест „Входно ниво“, а домашните ще бъдат публикувани, както

до сега,  във фейсбук групата на Сдружението. След приключване на официалната част ще

направим излет в близкия парк (пожелание).



5.1.1 Коледен празник – 16 декември - ще бъде под формата на открито тържество, на 

което ще присъстват не само родители и членове на Сдружението, но и други гости. В него 

отново ще вземат участие всички деца.

5.1.2 Баба Марта – евентуално на 24.02. ще бъде направена работилница както за 

мартеници, така и за кукерски маски

5.1.3 Великден – Спрямо времевите възможности ще се проведе работилничка за 

боядисване на яйца и за месене на козунаци. (21.04. и/или 28.04.) 

5.2 Мероприятия извън учебната програма (4 в годината)

5.2.1 Карнавал/  Кукери -  През 2019 г.  детският карнавал в Ахен ще бъде на 3 март и

затова  правенето  на  кукерските  маски  ще  трябва  да  съвпадне  с  изработването  на

мартеници.

5.2.2 Гергьовден – Фолклорният фестивал ще бъде организиран отново от предварително

определени работни групи и всяка инициатива ще е от полза.

5.2.3  Деня  на  народите -  ще  бъде  организиран  отново  от  предварително определени

работни  групи  и  всяка  инициатива  ще  е  от  полза.  Очаква  се  и  следващата  година

подкрепата от страна на новосъздадения Студентски съвет съм Сдружението да е много

активна.

5.2.4  Международен  конкурс  по четене  за  1  и  2  клас –  Със  започването  на  учебната

година ще бъдат избрани деца, които да представят неделното училище на конкурса. С тях

ще се работи допълнително, за да се усъвършенстват уменията им да четат.

6. Нов европейски закон за съхраняване на информацията – Председателят Добромир Машев

раздаде  на  всички  присъстващи  формуляр,  в  който  са  описани  възможните,  според  новите

регулаторни форми, начини за използване на лична информация от страна на Сдружението. След

направено  от  родители  предложение,  беше  отправена  молба  към  всички,  свързани  със

Сдружението, да не публикуват в социалните мрежи снимки от събития на Сдружението, на които

има деца, без изричното съгласие на техните родители.

7. Структури на организацията и свободни позиции

- След проведена дискусия беше взето единодушно решение мандатът на настоящия Управителен

съвет да бъде продължен до провеждането на следващото Общо събрание през септември 2019

година.

- С единодушно гласуване, след направено предложение от Председателя на Сдружението, беше

избрана г-жа Лилия Садикова за втори зам. Председател. Тя ще помага в растящата оперативна

работа и ще укрепва позициите на Сдружението.



- Учредителният съвет единодушно взе решение, поради липса на активно участие в дейностите

на Сдружението, г-жа Емилия Куцова-Джуванова да бъде освободена като член на съвета и на

нейно място единодушно беше приета за член на Учредителния съвет г-жа Мария Рангелова.

-  С  оглед  повишените  задължения  като  учител,  г-жа  Александрина  Колева  беше  единодушно

освободена от поста  „Финансист“ на Сдружението, като на нейно място, отново с единодушие,

беше избран г-н Тодор Тодоров.

8. Други теми за дискусия

-  Беше  обявено,  че  една  от  скорошните  цели  на  Сдружението  е  уеб  страницата да  стане

многоезична. В момента се работи по превод на немски, ще следва френски, като предстои да се

преведе и на холандски език. Така ще бъдат обхванати езиково и трите региона. Сдружението ще

разчита за превода на инициативата на своите членове.

- Председателят на Сдружението Добромир Машев заяви пред присъстващите, че търсенето на

собствено  помещение продължава  и  това  ще  е  една  от  главните  задачи  през  предстоящата

учебна година.

- Беше решено да се изработи специален  маркетингов пакет,  предназначен за привличане на

спонсори  на  Сдружението.  Пакетът  ще  бъде  на  разположение  както  на  активните,  така  и  на

пасивните членове, които биха могли да привлекат евентуално спонсорство за дейността.

-  Беше  отправено  предложение  уеб  сайтът  на  Сдружението  да  бъде  включен  в  платформата

https://www.schulengel.de/ -  това  ще  бъде  проверено  и  по  възможност  направено,  с  цел

получаване на допълнителни приходи.

-  Беше  обявено  създаването  на  студентска  инициатива  в  рамките  на  Сдружението.  За

ръководител  на  студентския  съвет  бе  представена  г-ца  Анабел  Драгошинова,  която  ще  бъде

подкрепяна от  г-н  Галин Тодоров.  Студентите ще получават  както подкрепа от  Сдружението в

началния етап на тяхното следване – ориентиране при търсене на квартира, връзки с институции,

срещи с други българи; така и на по-следващ етап – различни обучения, тематични семинари и др.

Те самите ще съдействат за разгръщане дейността на Сдружението.

Общото събрание бе закрито в 17:30

Водил протокола: Председател:

Александрина Колева Добромир Машев

9.09.2018г., Аахен 9.09.2018г., Аахен 

https://www.schulengel.de/

