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ПРОТОКОЛ 

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

Bulgarisches Kultur und Bildungszentrum Euregio e.V 

03.09.2022 година, In der Leer, 52134 Herzogenrath  

 

Начало: 17:15 часа 

 

1. Определяне на кворум за провеждане на събранието според дружествения кодекс:  Общото 

събрание на Български културен и образователен център Еврорегион Маас-Рейн бе открито на 

03.09.2022 г. в 17:15 часа. След направена проверка на кворума бе установено, че кворум има, 

тъй като от общо 41 члена на дружеството - 16 присъстват физически, а 13 са представени с 

пълномощно.  

 

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. Провеждане на конкурса по четене „Аз Буки Веди“: През изминалата учебна 2021/2022 

година събитието се състоя в град Бад Липшринге, Германия. Участие взеха деца от първи 

и втори клас от 11 неделни училища. Четири деца от нашето училище също се готвиха 

упорито и взеха участие в конкурса, като общо им бяха присъдени четири награди: Цар на 

буквите за първи клас стана Данислав Машев, а Властелин на буквите - Ива Добрева. В 

категорията втори клас Царица на буквите е Елизе Садика Рьомгенс, а поощрителната 

награда на българското Консулство във Франкфурт отиде при Детелина Машева. 

2.2. Гергьовден 2022: Тазгодишният Герьовден, проведен на 30.04.2022 събра около 400 

човека, като отзивите за организацията и провеждането на празника бяха много 

положителни. Г-н Д. Машев изтъкна колко много работа се крие зад едно такова събитие и 

призова за повече подкрепа от страна на членовете на дружеството. 

2.3. Екскурзия с децата: Г-н Д. Машев разказа накратко за екскурзията, която БНУ „Св. Княз 

Борис I“ организира с децата от първи до седми клас в началото на юни 2022 в Шлайден- 

Гемюнд, Германия. Отзивите за екскурзията са много позитивни и затова и през новата 

учебна година ще бъде организирана екскурзия. 

 

3. Финансов отчет 2021 година - Председателят г-н Д. Машев заедно с финансиста на дружеството 

– г-н Т. Тодоров, представиха финансовия отчет за 2021 година. 
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3.1. Налични / изплатени средства –  В края на отчетената година Сдружението е разполагало 

с 12.668 евро - средства от членски внос в размер на 7.770 евро, допълнително събрани 

дарения (ДСД) в размер на 4.902 евро; финансова подкрепа от МОН България в размер на 

4.985 евро. Наемът за изминалата година е бил в размер на 5.174 евро, а за 

възнаграждения на учители са дадени 5.520 евро. Сумите за банково обслужване на 

сметката на дружеството, организирането на Гергьовден, подаръци за децата за Коледа и 

т.н. не бяха представени, но могат да бъдат видени в приложения финансов отчет за 2021, 

публикуван на страницата на дружеството. 

 Г-н Д. Машев и г-н Т. Тодоров споделиха, че в момента дружеството се намира в стабилно 

финансово състояние.  

3.2. 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, може 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“.  

Г-н Д. Машев спомена, че трябва да се обърне специално внимание на новопристигналите 

студенти, които тепърва ще си отварят банкови сметки.   

- 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. Крайната сума за купувача остава 

непроменена.  

Г-жа Ю. Станева подчерта, че е важно по-редовно да се рекламират тези допълнителни 

начини за финансиране на дружеството. 

3.3. Наем и обезщетения на учителите: Г-н Д. Машев каза, че наемът в новите помещения е 

500 евро на месец с включени всички разходи. Той изтъкна, че учителите в БНУ „Св. Княз 

Борис I“ са доброволци и не получават заплати, а обезщетения. Управителният съвет на 

дружеството е взел решение да даде максималното парично обезщетение на учителите за 

учебната 2022/2023 година, което е 840 евро (до сега 720 евро). 

 

4. Структури в организацията и свободни позиции  

4.1. Избор на нов заместник-председател по учебната дейност – Тъй като досегашната 

дългогодишна и уважавана от всички ни г-жа Александрина Колева трябваше по лични 

причини да освободи поста на заместник-председател по учебната дейност, се наложи 

избор на нов такъв. С пълно единодушие бе избрана г-жа Виктория Москова. 

4.2. Избор на нов финансов надзорник – Според §18 от Устава на Сдружението всяка година 

Общото събрание избира нов финансов надзорник. 

Единодушно от длъжност бе освободен досегашният финансов надзорник г-жа Цветанка 

Драгошинова. На нейно място с пълно мнозинство бе избрана г-жа Ралица Близнаков. 

http://www.bg-euregio.de/
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4.3. Избор на помощник по извънучебната дейност: Г-н Д. Машев представи на присъстващите 

една от основните цели на дружеството - да се развива и задълбочава културно-

образователната си дейност. Той предложи и покани двама от членовете на дружеството- 

г-н Мартин Манолов и г-жа Невена Чирпанлиева да станат част от екипа по извънучебната 

дейност. Бяха обсъдени предложения за театър, кино, куклен театър в училището и др. 

4.4. Разни: Г-н Д. Машев напомни, че Управителният съвет се избира на всеки две години, което 

ще рече, че през 2023 ще трябва да се изберат нови членове на Управителния съвет. Той 

самият обяви, че поради лични причини няма да подаде своята кандидатура за следващ 

мандат.  

5. Планиране на настъпващата учебна година  

5.1. Нови помещения – Дружеството разполага с нови помещения, в които ще могат свободно 

да се провеждат учебните занятия на две смени в събота. 

Една от стаите ще бъде ползвана само от дружеството и там ще се държат учебните 

помагала. 

5.2. Членски внос и допълнителни средства - Членският внос остава непроменен. 

5.3. Избор на нов Родителски съвет – Членовете на родителския съвет се избират с мандат от 

една година. Бяха предложени за гласуване следните родители: 

- г-жа Юлияна Станева 

- г-жа Ралица Близнаков  

- г-н  Явор Добрев 

Единодушно предложените родители бяха избрани да съставляват Родителския съвет през 

2022/2023 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. 

Бяха обсъдени и някои от задачите на Родителския съвет - изпращане на поздравителни 

картички на пасивните членове на дружеството за Коледа, избиране и закупуване на 

коледните подаръци за децата, организиране на игри за децата на Гергьовден и др.  

 

6. Дискусия относно протичането на учебните занятия – Моделът за учене на две смени, остава. 

Подробно се обсъдиха множество възможни варианти кои класове коя смяна да бъдат, като 

бяха записани всички персонални желания и предпочитания на присъстващите и 

упълномощени лица.  

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.  

На 10.09.2022 учителите ще решат окончателно разпределението на класовете по смени. 

След като г-жа В. Москова каза, че и тази година училището ще работи по учебниците на 

издателство „Просвета“, тя представи учителския екип, като бяха поздравени и новите учители. 

6.1. Представяне на класните ръководители 
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- Група БОНБОНКИ – г-жа Иванина Каменова  

- Подготвителна група – г-жа Розалия Настева  

- Първи клас – г-жа Анета Ангелова 

- Втори клас – г-жа Невена Чирпанлиева 

- Трети клас – г-жа Невена Чирпанлиева 

- Четвърти клас – г-жа Нина Йорданова 

- Пети клас – г-жа Виктория Москова 

- Шести 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 

 

7. Учебен план – След като на 10.09.2022 бъде взето окончателно решение за смените, родителите 

ще получат от г-жа В. Москова актуалната учебна програма за 2022/2023 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. 

 

8. Събития   

8.1. Учебни часове / тематични събирания и празници:  

8.1.1. На есен с песен / поход в гората: Откритият урок в гората ще се проведе на 15.10.2022.   

8.1.2. Коледен празник: Наличието на кухненско помещение, което дружеството ще може 

да ползва дава възможност да се пекат коледни сладки. Традиционната работилничка 

също ще се проведе. 

8.1.3. Баба Марта: Ще бъде организирана работилничка и поканена Баба Марта. 

8.1.4. Великден: Освен работилничка, ще може да се боядисват яйца и пекат козунаци. 

8.1.5. Зелено училище / екскурзия: И тази учебна година училището ще организира 

екскурзия на децата от първи до седми клас. Подробностите ще бъдат оповестени 

своевременно. 

8.2. Мероприятия извън учебната дейност:  

8.2.1. карнавал / Кукери: Ще бъде организиран и проведен в квартала, където се намира 

новата сграда. 

8.2.2. Гергьовден: Г-н Д. Машев е изпратил запитване за резервиране на поляната във 

Ферлаутенсхайде, Ахен за датата 06.05.2023. 

Г-жа Ю. Станева дадена идеята да се рекламира сбирката няколко месеца по-рано. 

Г-н Д. Машев още веднъж каза, че организацията на подобно събитие е голям 

ангажимент и апелира към присъстващите за подкрепа. 

Беше обсъдена идеята на поляната да има щанд на БНУ „Св. Княз Борис I“ , на който 

да бъдат представени неща изработени от децата, както и да бъдат сложени 

заявленията за записване в училището. Беше приета и идеята да се провери дали на 

следващия ден 07.05.2023 ще може да се организира театър, като целта е да се 

направят дни на българската традиция и култура.  




