
Български културен и образователен център в Еврорегион „Маас-Рейн“

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

Bulgarisches Kultur und Bildungszentrum Euregio e.V

12.09.2021 година, Nadelfabrik (Reichsweg 30, 52068 Aachen) 

Начало: 14:40 часа

1. Определяне на кворум за избирателна и регулативна оценка на събранието според
дружествения кодекс - Общото събрание на Български културен и образователен център
еврорегион Маас-Рейн бе открито на 12.09.2021 г. в 14:40 часа. След направена проверка
на  кворума  бе  установено,  че  кворум  има,  тъй  като  физически  присъстват  21,  а  са
представени с пълномощно 10 от общо 39 активни члена на Сдружението. 

2. Въведение и обобщение на изминалата година. Отзиви от родители. – Председателят
на  Сдружението  г-н  Добромир  Машев  представи  изминалата  учебна  година  и
мероприятията, случили се през нея.

2.1.  Онлайн  обучение -  Беше  обсъдено  наложеното  онлайн  обучение  поради
пандемичната обстановка и фактът, че то не е оказало негативно влияние върху знанията
на  децата,  поради  сериозната  подкрепа  от  страна  на  родителите.  Изразена  беше
благодарност за отговорното отношение и на децата към онлайн уроците. Отчетени бяха
плюсовете и минусите, както и фактът че училището „Св. Княз Борис I“ все пак успя да
проведе  присъствени  изходни  тестове  и  учителите  да  връчат  лично  свидетелствата  на
своите ученици. 

2.2. Провеждане на конкурса по четене „Аз Буки Веди“, на който сдружението беше 
съорганизатор заедно с НБУ  „Аз Буки Веди“,  Кьолн.  Събитието отново се състоя

онлайн, заради забраните за събирания. Участие взеха общо  92 деца от първи и
втори клас от 32 неделни училища от 9 държави – Белгия, Великобритания, Германия,
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Испания,  Италия,  Кувейт,  Сърбия,  Франция  и  Швейцария.  Деца  от  нашето училище
също се готвиха упорито и взеха участие в конкурса, като българското Консулство във
Франкфурт  присъди  поощрителна  награда  на  Детелина  Машева  за  участието  й  в
четенето за първи клас.

3.  Финансов  отчет  2020  година  -  Председателят  г-н  Машев  заедно  с  Финансиста  на
дружеството – г-н Тодоров, представиха финансовия отчет за 2020-та година.
3.1.  Налични  /  изплатени  средства –   В  края  на  отчетената  година  Дружеството  е
разполагало с  6510  евро -  средства  от  членски внос;  допънително  набрани финанси в
размер на 3840 евро; финансова подкрепа от МОН България в размер на 4164,87 евро.
Наемът за изминалата година е бил в размер на 7045 евро, за ток са заплатени 222 евро, а
за възнаграждения на учители – 2685 евро. 134 евро за отделени за банково обслужване
на сметката на дружеството. 
В началото на 2021 година дружеството има в касата си 7808,82 евро, което ще позволи
известна гъвкавост при намиране на нови помещения. 
3.2. Липсващи финансови попълнения – Беше отчетен фактът, че поради пандемията не
бяха проведени събития, които обикновено носят финансови приходи на дружеството –
Ден  на  интеграцията (1  септември)  и  Фолклорен  фестивал (6  май). Поради  това  не
получихме и обичайната финансова помощ от Sparkasse.
3.3.  Възможности  за  допълнителни  финанси -  Председателят  отново  напомни  на
присъстващите за различните варианти
- Сметка в Sparkasse - всеки новопристигнал студент / българин в Ахен, при откриването на
лична сметка в  Sparkasse, следва да попълни специален формуляр, с който автоматично
банката дарява на дружеството 100 евро. Формулярът се намира на заглавната страницата
www.bg-euregio.de – вдясно под бутона „Подкрепете ни“.
- Пазаруване - Също на сайта могат да бъдат намерени и двата уеб сайта за пазаруване, в
които е регистрирано дружеството. От всяка направена покупка, на името на сдружението,
сайтовете отделят %, който отива в нашата каса. 
- Дарения и спонсорства – на сайта също ще бъде качено представяне на немски език на
дружеството, за да може всеки, който има възможност, да го предостави на свои немски
партньори/фирмено ръководство.

4.   Структури в организацията и свободни позиции 
4.1. Освобождаване от длъжност на настоящия председател и управителния съвет – С
единодушно  гласуване  беше  освободен  от  длъжност  председателят  г-н  Машев,  който
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заема длъжността  за втори пореден мандат.  Също с пълно мнозинство  (31 гласа)  бяха
освободени членовете на настоящия управителен съвет. 
4.2. Избор на нов председател и управителен съвет – За Председател на Дружеството
отново  беше  предложен  г-н  Добромир  Машев,  поради  най-голямата  му  опитност  и
сериозна  ангажираност  с  дейността  на  сдружението.  Той  бе  избран  за  още  един
двугодишен мандат с пълно мнозинство.
Г-н  Машев  предложи  за  гласуване  нов  Управителен  съвет  в  състав:  
- зам. Председател учебна дейност – г-жа Александрина Колева
- зам. Председател обществена и административна дейност – г-жа Нина Йорданова
- зам. Председател извънучебна дейност – г-жа Лилия Садикова
- Финансист – г-н Тодор Тодоров
- Финансов надзорник – г-жа Цветанка Драгошинова
 Така предложените членове на управителния съвет бяха приети с пълно мнозинство. 
4.3. Избор на нов Родителски съвет – Членовете на родителския съвет се избират с мандат
за 1 година. Бяха предложени за гласуване следните имена:
- г-жа Юлияна Станева
- г-жа Красимира Неделчева 
- г-н Николай Николов
С 31 гласа предложените родители бяха избрани да съставляват родителския съвет през
2021/2022  учебна  година.  Тяхната  роля  е  да  събират  идеи,  оплаквания,  коментари  и
предложения  от  родителите,  които  да  представят  пред  отделни  учители,  пред
Управителния  съвет  или  Председателя  на  дружеството.  Те  биха  могли  да  направят
кампания по припомняне за заплащане на членския внос на членове, които са отложили
плащане във времето.  Кампанията ще се  подготви за  идните  Коледни и Новогодишни
празници съвместно с учениците и учителите.  

5.  Планиране  на  настъпващата  учебна година –  г-н  Машев представи  учителите  пред
присъстващите.  Той  изтъкна  важна  информация  –  че  училището  „Св.  Княз  Борис  I”
предлага  обучение единствено до завършване на 7 клас.  След това учителският  състав
обаче има готовност да организира за децата продължаващи и надграждащи занимания и
кръжоци,  както  и  да  ги  насочи  към  възможност  да  завършат  своето  образование  по
български език в Кьолн и да получат съответната диплома, призната от МОН България.
5.1.  Нови  помещения –  Г-н  Машев  отново  сподели  с  присъстващите  желанието  на
дружеството да придобие собствени помещения и разкри, че група от няколко родители, е
пожелала да инвестира в този проект и работи активно по търсенето на подходящи за
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закупуване помещения.  Паралелно се  търсят  и помещения под наем,  като вариантите,
които има дружеството към настоящия момент са:
- Помещения в центъра на Ахен – до централна ЖП гара, които биха могли да се използват
от началото/средата на октомври
- Започване с онлайн уроци на 2 октомври и преминаване в режим на онлайн обучение,
докато не се намерят помещения.
-  След  направено  предложение  от  страна  на  родителите  беше  решено  да  се  провери
възможността първият учебен ден – 2 октомври 2021 да бъде присъствен и на открито. 
5.2.  Членски  внос  и  допълнителни  средства -  След  кратка  дискусия  стана  ясно,  че
членският внос няма да бъде променян, но Председателят г-н Машев напомни на всички
присъстващи за възможностите на дружеството за получаване на дарения и допълнителни
средства, обсъдени при представянето на финансовия отчет.

6. Дискусия относно протичането на учебните занятия – Стана ясно че ще бъде запазена
системата за учене на две смени, като най-малките – групата на Бонбоните, ще стартират
отново  в  10.00  часа.  Председателят  представи  учителския  екип,  който  търпи  леко
изменение, поради предстоящо майчинство на г-жа Виктория Москова, преподавател по
БЕЛ на големите ученици. 

6.1. Представяне на класните ръководители
- Група БОНБОНКИ – г-жа Анабел Драгошинова
- Подготвителна група – г-жа Цветанка Драгошинова 
- Първи клас – г-жа Невена Русева
- Втори клас – г-жа Александрина Колева
- Трети клас – г-жа Нина Йорданова 
- Четвърти клас – г-жа Александрина Колева
- Пети клас – г-жа Невена Русева
- Седми клас – г-жа Лилия Садикова / г-жа Виктория Москова
- История на България – г-н Тодор Тодоров
- География и икономика на България – г-н Добромир Машев

Децата  от  5  клас  нагоре  започват  ежеседмично  изучаване  на  География  и  история  на
България,  а  по-малките  ученици  –  от  3  и  4  клас  също  ще започнат  да  се  обучават  по
основни теми от историята и географията. 

info  @bg-euregio.de   
www.  bg-euregio.de/   

http://www.facebook.com/BKBZ.Euregio.Bulgaria  

mailto:vorstand@bg-euregio.de
https://www.facebook.com/BKBZ.Euregio.Bulgaria
http://bg-euregio.de/


Български културен и образователен център в Еврорегион „Маас-Рейн“

7. Учебен план - Родителите ще получат от г-жа Колева актуализирана учебна програма за
2021/2022 година с отбелязани в нея всички ваканции и празнични събития. Планът ще
бъде  качен  и  в  уеб  сайта  на  дружеството,  както  и  в  затворената  фейсбук  група  на
училището.
7.1.  Корона  план  –  и  тази  учебна  година,  ако  се  наложи  преминаване  към  онлайн
обучение ще се използват вече познатите на децата платформи. В училището ще се спазват
всички изискуеми от властите мерки, а родители няма да бъдат допускани вътре в самите
помещения,  заради хигиенните норми.  Болни  деца с  температурни състояния няма да
бъдат допускани в сградата на училището. Екипът на училището ще продължи да спазва и
прилага мерките за безопасност – почистване и дезинфекция на класните стаи, чиновете,
столовете; спазване на дистанция и др.

8.  Събития –  Председателят  г-н  Машев  напомни  на  присъстващите,  че  основните
празници, които децата в училището отбелязват с тържества или специални работилнички
са:  Коледа,  Баба  Марта,  Великден,  Кукери.  За  Гергьовден  дружеството  по  традиция
организира голям фолклорен фестивал, но дали през 2022 година това ще е възможно, все
още няма яснота. Беше напомнено и за Международния конкурс по четене за 1 и 2 клас, в
който  традиционно  участва  училището. Ще  бъдат  избрани  деца,  които  да  представят
неделното училище и с тях ще се работи допълнително, за да се усъвършенстват уменията
им да четат.
9. Разни 
9.1. Училищен ден – За поредна година беше подложено на гласуване в кой ден да се
провежда обучението в училището. Присъстващите гласуваха както следва:
- „ЗА“ неделя – 2 гласа
- 1 глас „Въздържал се“
- 28 гласа „ПРОТИВ“ неделя
Съответно и през 2021/2022 година учебните занятия ще се провеждат отново в събота. 
9.2.Отличия „Бронзов Булгар“ -  г-н Машев изказа специални благодарности на всички,
включили се в ремонта на последните помещения на училището, както и в изнасянето и
складирането на всички вещи. 
- Отличен беше приносът на г-н  Йорг Рьомгенс, който освен в ремонтите и пренасянето,
оказа неоценима помощ като дава уроци по пиано на желаещите деца, а приходите от
уроците внесе в касата на дружеството.
- Отличен беше и г-н Любен Буджев, който активно се включи в ремонтните дейности и
изнасянето, и складирането на вещите на училището.
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- „Бронзов Българ“ получи и г-н Лъчезар Георгиев, който помага не само при ремонтните
дейности, но и предостави складово помещение за съхранение на всички притежания на
училището.
- Отличие получи и г-н Атанас Колев, който активно подпомогна ремонта на последните
помещения, пренасянето и оборудването им – той осигури чинове, столове, врати и други
важни за училището придобивки. 
9.3. Приемане на нови членове:
Единодушно в редиците на Дружеството бяха приети и приветствани присъстващите на
събранието нови членове:
- г-н Явор Добрев
- г-н Васил Минчев
- г-жа Теодора Милетиева
- г-н Михаил Стоянов 

Настоящият протокол ще бъде разпратен до всички членове на Сдружението. Към него ще бъдат
приложени и следните документи: 

- Финансов отчет за изминалата 2020 година  

- Подробен учебен план за 2021/2022 година с разписание на часовете по смени и разпределение
на класовете и групите

Водил протокола:

Александрина Колева .................................................................

12.09.2021г.  
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