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ЕДНО УЧИЛИЩЕ – ЕДИН ЖИВОТ,
ЕДНА АСОЦИАЦИЯ – МНОГО СЪДБИ
Снежина Мечева
Директор на Българското училище „Иван Станчов“
към Посолството на България в Лондон, Великобритания
„Българите в чужбина – толкова близо, толкова далече“ като надслов
на сборника ми се иска да преобърна, и ще го направя: Българите в
чужбина – толкова далеч и толкова близо. Защото за да поемеш пътя
към другите страни и континенти, е изключително изпитание, изпита
ние далечно и лично. Товариш младостта си, уюта си, корена си в ку
фари и поемаш през планини, океани, пустини, за да пренесеш живота
си на други земи, където не винаги те очакват и искат. Отиваш далеч, а
всичко те тегли назад и България всъщност е толкова близо – в съня ти
... Тя просто не може да се отдалечи. И ти от нея.
България – Лондон. Това бе моят път преди 30 години. След близо
толкова години една телевизия направи филм, наречен „Лондон, Бъл
гария“, и то заради едно училище. Българското училище към Посол
ството в Лондон, което днес с огромна гордост чества своя 30-годишен
юбилей и носи името на жив възрожденец – Иван Станчов.
Как стана така, че в този мегаполис в „добрата стара Англия“ се за
роди побългаряване? Как България се оказа на Острова и през оградите
от съмнения, недоверие, непознаване – събуди любопитство и намери
свой пристан, приближи се, скъта се в мозайката на Британия и зажи
вя? От толкова далеч – стана близо…
Това е историята на огромна част от моя живот. От живота на едно
посолство, на една българска общност, от живота на Родината ни. Таки
ва истории има много, преживени, изстрадани, вписани в траекторията
България – Света. И споделени – те представляват мозайката на исто
рията на моя народ. Съвременната.
През 1987 г. в Лондон за първи път отвори врати Българското учи
лище към Посолството на България в Лондон. Министерство на про
светата изпрати двама българи – семейство Петрови, които да положат
основите. Тогава по света имаше няколко т.нар. посолски училища на
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издръжка на държавата, създадени главно с цел да се обучават в тях
децата на служители и дипломати в държавните задгранични фирми.
Най-старите от този тип са училищата в Женева и Москва. По обясни
ми причини в онези години училището в Москва бе най-голямото и с
най-голям авторитет. Негов дългогодишен директор бе г-жа Маргарита
Маринова – днес тя е Почетен член на Асоциацията на българските
училища в чужбина и доайен на преподавателите зад граница.
Пристигнах със семейството си в Лондон в края на 1987 година, за
щото съпругът ми бе изпратен на работа в Търговското представител
ство. Бяхме щастливи, че малките ни тогава деца бяха записани в учи
лището, за да имат своя среда в „чуждата“ Англия. Това помага толкова
много, когато „присаждаш“ децата си на ново и непознато място. Други
бяха времената. Когато вървяхме по улицата и някои англичани чуваха
българския ни говор, тръгваха след нас да ни слушат. Толкова екзотич
но и непознато им звучеше езикът ни. Спираха да ни питат какъв е той.
И много не знаеха, че има такава държава България.
Колко различно е всичко днес, след 30 години. Български език чуваш
почти навсякъде в Лондон, и на най-неочакваните места.
През 1989 година се наложи семейство Петрови да се завърне в
България и докато се намери нов директор, който министерството да
командирова – трябваше някой спешно да поеме децата в училището.
Посланик Димитър Жулев ме повика и ме попита дали съм готова да
се заема с това. Имах своята Българска филология и 17 години стаж в
българското документално кино. Никога не съм предполагала, че ще ми
се наложи да стана учител, киното бе животът ми от рождение и заради
моя татко – кинорежисьор, и заради стажа ми във Военната киностудия
и в Студията за научно-популярни и документални филми „Време“. А
в онези години да те попита посланик „Имаш ли желание?“, си беше
почти заповед. Промените само наближаваха, но навиците бяха десети
летни. Трябваше да стана учител – ненадейно и скоротечно. За щастие,
сравнително бързо от България пристигна за директор един прекрасен
човек и преподавател – г-жа Александра Костова. Двете заедно се заех
ме с училището, аз поех учениците от 1. до 5. клас, а тя от 6. до 11.
(тогава бе последен). И работихме чудесно! Тя бе опитен педагог и ме
подкрепяше. А аз ѝ помагах да свикне с живота в Лондон (имах вече 2
години натрупан опит).
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Учителят учи, но и се учи всеки ден и час от децата, за да ги дари
с любов, разбиране, закрила. Това е особено важно в чужбина, където
те се сблъскват с толкова неща, които ги карат да растат по-бързо. И аз
учех, и се учих ... Влюбвах се – неусетно и страстно, както се случва с
човек, който е роден за това, да се посвети. Не става от всекиго учител.
Но мен най-много ме е било страх да не доскучавам на децата. Като
ученичка скуката ме убиваше, обичах само интересните преподавате
ли. И добре, че в университета имах отлични такива, които запалиха
страсти и обич към знанието, които ми подариха идеята за това, какво
е да си истински Учител.
1991 година. Изведнъж – гръм от ясно небе! Започнаха да закриват
всички училища към дипломатическите мисии. Държавата нямала пари
за такива! Г-жа Костова предпочете да се завърне в България. Аз приех,
че работата ми с децата е приключила. Разпродадоха имуществото на
училището, сложиха катинар на вратата. И тогава…
Случи се големият късмет в живота ми, в живота на Българското
училище към Посолството в Лондон! За посланик в Лондон бе назна
чен г-н Иван Станчов. Непозната за България по онова време личност
– днес за нас той е един от малцината живи възрожденци. Човек с ог
ромна фамилна история, продължител на патриотичната традиция на
своите деди, живели най-вече с любовта си към България и всичко бъл
гарско, макар че по независещи от тях причини са били изгнаници в
дълги периоди от живота си. Г-н Станчов пристигна в Лондон, без да
е бил дипломат, но с намерението да постъпва така, както са го учили
у дома. Родословното му дърво буди само уважение. Прадядо му Яни
(преселил се от Албания в Свищов, където в дома си е срещал Левски
и руския император по време на Руско-турската освободителна война);
дядо му – Димитър Станчов, посланик на България в редица страни,
включително и във Великобритания; баща му – Иван Станчов, също
български дипломат в чужбина.
Г-н Иван Станчов (нашият посланик) по времето на социализма де
сетилетия е живял извън България и цял живот е мечтал да се завърне
в родината. Принудително е било изгнанието на семейството първо за
ради дядото – Димитър Станчов, който по времето на Първата световна
война не се съгласява със сближаването на Фердинанд с Германия, а
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след 1946 г. – Станчови отново са прогонени заради участието на съ
щия този дядо в правителството на Фердинанд. Г-н Станчов знаеше
какво е да си чужд не по свое желание и да си плащал данък на това в
по-голямата част от живота си. Свързан по кръв с благородници от Ев
ропа (баба му, съпруга на Димитър Станчов, е френска графиня), майка
му е американка, родена в Бразилия, прадядо му, дядо му и баща му са
българи, родени в Албания и Русия, той е женен за шотландка. Конгло
мерат от култури, но над всичко – обичта към България и народа
ни. И той привнесе с финес и желание това в Лондон, при нас – в по
солството. Привнесе джентълменство, не пристъпи към отмъщаване.
Напротив – стана учител по благородство.
Първото, с което се зае, бе да възстанови училището и да го отво
ри за всяко българско дете, което иска да учи езика и историята ни.
Създаде църква (параклис) в двора на посолството, направи читали
ще. Страници трябва да се изпишат за ролята на този човек в живота
ни, в живота на България. Дядото – Димитър Станчов е бил посланик
във Великобритания (1908, 1922–1924), министър на външните рабо
ти (1906 г.) и министър-председател на България (1907 г.). Внукът му,
нашият г-н Станчов, през 1991 г. връчи акредитивите си на сегашна
та кралица Елизабет, облечен в същия мундир, в който неговият дядо
е връчвал акредитивите си на дядото на кралицата. Освен посланик,
беше и Външен министър в правителството на г-жа Ренета Инджова.
Назначен бе за посланик от първия демократично избран президент на
България – д-р. Желю Желев.1
Иван Станчов е бил съветник на двама български президенти – Петър Стоя
нов и Георги Първанов. Владее 8 езика (български, английски, френски, немски,
италиански, португалски, гръцки, испански). Носител е на Good Conduct Medal,
USA Army (1956); Кавалер на ордена на Почетния легион на Франция (1995);
Орден на Големия кръст на Рио Бранко, Бразилия (2002); орден „Стара Планина“
(2009). Това са държавните му отличия, но човешките – не по-малко значими,
трябва да се знаят. Заради тях той е обичан. Учител не само по благородство, г-н
Станчов е учител по дарителство. Дарява фамилната си къща на брега на морето
във Варна за „Карин дом“, в който да се лекуват деца с най-тежки заболявания.
Дарява фамилната колекция на рода Станчови – ордени, облекла, бижута и др. на
Националния исторически музей, където за тях е отредена самостоятелна зала.
1
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Заслугите на г-н Станчов са многобройни, но искам да споделя това,
което той дари на нашето училище, на Асоциацията на българските
училища в чужбина, на каузата да я има България извън България. Той
стана наш учител, покровител, ментор, приятел, съмишленик, довере
ник, позволи ние да застанем до него, да се учим, да поемаме отго
ворност, да защищаваме (и неговото име), да браним и вярваме. Той
съхрани училището ни.
В онази първа учебна година, след оттеглянето на държавата от дей
ността ни, министерството отказа да признава издаваните от нас дипло
ми. Въпреки че работихме по същите програми, по същите учебници,
със същия учител – просто вече се издържахме сами. Г-н Станчов се
зае да се бори срещу това и го постигна. Година по-късно признаха не
само издаваните от нас дипломи, но и на другите посолски училища,
които се бяха съхранили. А това означаваше, че и другаде по света е
имало благородни български посланици.
Когато създадохме Асоциацията на българските училища в чужбина
и държавата не искаше да води диалог с нас, Иван Станчов дойде в
Парламента на Първата кръгла маса, организирана под патронажа на
тогавашния председател на Народното събрание г-н Георги Пирински
и с активната помощ на журналистката и общественичката г-жа Велис
лава Дърева. Тогава именно там той зададе деликатно въпроса защо
не вижда на тази кръгла маса тогавашния министър на образованието
– г-н Даниел Вълчев. От тук започна (и с неговата подкрепа) доброто
дело на асоциацията ни – АБУЧ. Г-н Станчов стана неин първи Поче
тен член. Не спря подкрепата му за нас през всичките години на посла
ник, продължава и до ден днешен. Винаги е с нас, заради нас, до нас.
Като посланик, освен че осигуряваше издръжката на училището из
цяло чрез дарения (и лични негови, и от фирмите в Лондон), организи
ра среща на всички деца от училищата на балканските страни по Ко
леда да пеем заедно коледни песни – всеки на родния си език. И много
съжаляваше, че турското посолство отказа да се присъедини. После от
София бяхме в непрекъснат контакт за всичко. Пишеше ми редовно
мейли, за да знае как сме и се подписваше: „Твой Иван Станчов“. Така
ва чест! Доживотна. Празнувахме заедно с него и учениците ни 80-тата
му годишнина в нашата класна стая. Тръгна си от училището с китка
надути балони в ръка – млад и щастлив!
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За всичко, което ни дари – на Коледа през 2016 година в негово при
съствие нарекохме училището ни Българско училище „Иван Станчов“
към Посолството на България в Лондон, Великобритания. Салонът на
посолството беше препълнен с многоуважавани гости – англичани и
българи, посланик Димитров произнесе чудесно слово, учениците ни
изнесоха прекрасно тържество, г-н Станчов благодари затрогващо.
Плакахме. На знамето ни вече е изписано неговото име, на табелата
на училището също, на логото и на бланките ни. Портретът му сега е в
класната ни стая, нарисуван от художничката Нели Димитранова.
Има една история с художничката Нели Димитранова – още един
пример за всички ни. Г-н Станчов бе първият български посланик, кой
то подаде ръка на бедни, но талантливи български студенти, които бяха
спечелили право да се учат в най-добрите университети в Лондон, но
нямаха достатъчно пари да се издържат. Позволи им да живеят безплат
но в посолството срещу това да помагат в почистването и в организира
нето на приемите. Помогна на много надарени деца да се изградят като
творци и да защитят българския талант във Великобритания. Когато
Нели Димитранова (първата българка, приета да учи графичен дизайн
в един от най-добрите световни университети – Royal College of Art)
завърши и се дипломира – родителите ѝ нямаха възможност да при
състват на тържествената церемония в Royal Albert Hall. Вместо тях – в
ложата на тази най-престижна концертна зала заради нея отиде пос
ланик Иван Станчов. Да, той беше и като баща на мнозина ... (Ще ме
извините, че отделям толкова за личността на този човек. Длъжна съм,
длъжни сме всички! )
И така – училището ни стъпи на крака, без помощ от държавата, но
с помощта на един прекрасен посланик. Сами. Учениците нарастваха
като брой – от 35 на 80, на 120…все по-трудно взе да става. Бях един
ствен учител по всичко за всички от 1. до 8. клас. Нямаше как да поема
и гимназиален курс. През 2005 година наехме учител по история – г-жа
Лидия Гюнелиева. Остана 9 години с нас и работихме чудесно. Децата,
след като си получаваха дипломите в 8. клас, всяка година искаха да
повтарят, за да не се разделят с училището. Това е признание и любов,
това е най-големият орден за учителите, който орден не се купува нито
с пари, нито с връзки. Изплаща се със стотиците букети на 24. май!
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Сам човек може донякъде. Заедно хората могат повече и от тях зави
си дали това можене ще е завидно. Осъзнавахме, че по света има вече
доста училища, всеки се сблъсква с едни и същи проблеми, но ние не
се познаваме, не можем да се сговорим, да се приобщим. И тук на по
мощ дойде една чудесна изява на Държавната агенция за българите в
чужбина. До този момент контактите ни с институциите бяха единични
и спорадични. През лятото на 2005 година за първи път от ДАБЧ ни
събраха, за да се срещнем и опознаем. Поканихме Министерство на
образованието – не се отзова нито един. Мотивът: „Не сте училища!“
Тогава казах: „Наричайте ни светилища!“ И се заехме. Заедно.
На следващата 2006 г. пак ДАБЧ ни събра, но вече в салоните на
МОН. Трудно беше – не толкова на нас, колкото на тях – служителите.
Зад исканията ни стоеше изискването в Конституцията: Обучението по
роден език е право, но и задължение на всеки български гражданин, не
зависимо къде се намира по света. Трябваше да се борим със стереоти
пи, натрупани в едни други, но вече отминаващи времена. А и ние жи
веехме от години в страни със стародавни демокрации. Имахме други
уроци по мислене и по поведение. Шокирахме мнозина, но трябваше.
През 2006 г. научихме, че колегите ни вече са създали Асоциация на
българските училища в САЩ. Д-р Боян Кулов от Вашингтон, д-р Росен
Димитров от Бостън и г-жа Боянка Иванова от Чикаго предложиха да
създадем подобна асоциация на всички български училища по света.
И го направихме! През 2007 година в Марково, квартал на Пловдив, в
дома на Боянка Иванова, представители на 14 български училища ос
новахме Асоциацията на българските училища в чужбина(АБУЧ). От
тук започна промяната. Вече бяхме семейство, първоначално неголямо,
но с всяка минута се включваха нови и нови училища и работата ни
стана различна – по-въодушевена. Исканията ни – по-твърди. Неудо
влетворението, че не ни чуват – по-голямо. Добивахме все повече ку
раж за все по-големи дела.
През учебната 2008–2009 г. в Българското училище към Посолство
то на България в Лондон отворихме гимназиален курс с двама пре
подаватели – г-жа Антоанета Танева и г-жа Здравка Момчева. Днес в
гимназията работи само г-жа Момчева, поет и писател, притегател на
тийнейджъри.
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През 2009–2010 учебна година за първи път организирахме преду
чилищна група „Азбукарче“ за деца на 5 и 6 години. Поверихме ги на
младата ни колежка Невяна Анастасова. На следващата година започ
нахме прием и на 4-годишни деца. Осъзнахме необходимостта децата
да се обхващат възможно най-рано, защото в първите години малките
са попивковци и ако няма допир до родния им език (или по-скоро до
родния език на родителите им), те стават чужденци, а българският – не
разпознаваем за тях. Стресиращо бе, че в училището идваха родители
–българи и двамата, говорят на български у дома, но децата, родени в
Англия, им отговарят на английски. Така става стопяването на Бълга
рия, претопяването на нацията. Това плашеше всички ни и ни даваше
увереност, че срещу обезродяването трябва да се воюва. А това не може
да е грижа само на общностите, самоорганизирали се и наели учите
ли така, както това се е случвало през Възраждането. Заживяхме като
Паисиевци и трябваше да работим като такива – безотказно.
Класовете ни в Лондон растяха. Десетилетия бяхме единственото
българско училище във Великобритания. Класната стая отесня, учехме
7 дена в седмицата и пак не смогвахме. Имаше нужда от втора класна
стая. През всичките години се сменяха посланици (седем са до днес),
но ние си оставахме посолско училище и част от живота на дипломати
ческата ни служба в Лондон2.
През 2010-та организирахме благотворителен бал с големите ни прия
тели от Българския Сити клуб в Лондон с почетен председател Ки
рил Сакскобургготски, за да съберем средства за ремонта. Той застана
до нас, подаде ни ръка и заедно до днес вървим напред и мислим един
Длъжна съм да спомена имената на всички посланици, защото благодаре
ние на тях имахме дом, имахме къс от България в Лондон – Димитър Жулев,
Иван Станчов, Стефан Тафров, Валентин Добрев, Лъчезар Матев, Любомир
Кючуков и в момента Константин Димитров. И други дипломати се грижеха
за нас: Захари Радуков, Валери Веселинов, Аглика Маркова, Андрей Жишев,
Малин Месалски, Антоан Гечев, Ирена Димитрова, Десислава Найденова, д-р
Валентина Александрова, Цветин Спасов, Димитър Пампулов и др. Налагало
се е да наемаме и помощник-учители в големите ни класове, които надвиша
ваха 30 ученици. Посланик Любомир Кючуков бащински се погрижи да ни
осигури втора класна стая. Отстъпиха ни ново помещение. Благодарни сме и
помним!
2
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но за това, какво всеки може да допринесе, за да получи България друго
самочувствие и присъствие в Лондон. Благодарение на него в годината
на Лондонската Олимпиада – 2012-та, по инициатива на г-жа Мартина
Ангелова, член на изпълнителния комитет на Сити клуба и член на учи
лищното ни настоятелство, се реши да се съберат пари от общността
ни и да се направи дарение на Лондон – българска чешма. А Кирил
Сакскобургготски съумя да издейства, да ни предоставят място в една
от кралските градини – Кенсингтън. Така сега има красива българска
чешмичка, изящна, с надпис върху нея на кирилица – дар от България.
Тогава направихме фантастично празненство в парка с над 4000 души.
Участвахме с нашите ученици, гостуваха ни и талантливите деца от
фондация „Димитър Бербатов“, водени от г-жа Димитрина Ходжева, с
която фондация ни свързват общи дела. Пя Лондонският български хор
с ръководител г-жа Десислава Стефанова3. Беше невероятно преживя
ване в сърцето на Лондон – песни, танци на България пред паметника
на принц Алберт, край нашата чешмичка.
И друг спомен имаме – този път не кралски, а европейски. Сега, след
Брекзита, се връщам към този спомен с малко с тъга. На един 9. май,
Деня на Европа, ни поканиха в Уестминстърското абатство на голямо
тържество, на което присъстваха всички посланици от страните член
ки на Европейския съюз. И наши ученици в народни носии откриха
церемонията, носейки знамето на Европа със златните звезди. Мина
ваха покрай статуите на Дизраели, Гладстон, виконт Палмерстон… А
Българският Лондонски хор на Деси Стефанова огласи с невероятни
песнопения церемонията – „Тебе поем, тебе благодарим, тебе благосло
вим“, след това „Кавал свири, мамо, горе-доле у селото..“ Не знам как
да опиша чувството, когато в едно от най-значимите английски места
чуваш и виждаш България. В хора на Деси пеят нашите песни англича
ни, гърци, индийци, италианци. Светът пее в този наш хор. Величест
вено и запомнящо се. Повод за гордост.
Времената се променят, понякога драстично. За съжаление, след
присъединяването ни към Европейския съюз от България потеглиха
стотици хиляди семейства в търсене на по-добри дни и различно бъ
Тя е нашият преподавател по народно пеене, два пъти номинирана за отли
чието на ДАБЧ „Българка на годината“
3
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деще за децата си. Училищата в България се закриваха, а в чужбина
се разрастваха с огромна бързина. Членовете на АБУЧ се увеличаваха
многократно. И в Лондон се появиха нови училища. Първо само две –
„Васил Левски“ и „Розова долина“ с директор г-жа Милена Везенкова.
Днес в Лондон има 15, а в цяла Великобритания – над 38 и се откриват
нови. Добре е това, защото общността е голяма, разпръсната на огро
мни разстояния в магаполиса, а обхванатите българчета са все още не
достатъчно голям процент. Осъзнавахме това и в АБУЧ. Исканията ни
ставаха твърди. Само година след създаването на асоциацията ни бе
въведена националната програма „Роден език и култура зад граница“
към МОН, с която за първи път българските училища в чужбина бяха
съфинансирани от държавата на проектен принцип. Това се случи и
заради АБУЧ и нарастващата ни сила.
Две конференции на българските училища в Испания със съдействие
то на АБУЧ (2010 и 2013 г.) , организирани от г-жа Петя Цанева, член
на Управителния съвет на АБУЧ и президент на Асоциация „Балкан“ в
Мадрид, към която са няколко училища „Св. Иван Рилски“
През 2011 г. се проведе Първи семинар на българските училища в Ре
публика Ирландия и Северна Ирландия, организиран със съдействието
на посланик Емил Ялнъзов. Поканиха ме да гостувам и да споделя опит.
Едно семейство сме. В същата година, малко по-късно, по инициатива
на посланик Кючуков в посолството в Лондон се събраха българските
студенти от цяла Великобритания и за тази среща пристигна минис
търът на образованието – проф. Сергей Игнатов. Използвахме това и
направихме среща с него и с представители на българските училища
във Великобритания и Република Ирландия. Връчихме му папка с 90
страници документация за дейността на българските училища в чуж
бина и го поканихме на следващата ни голяма изява – Първия форум
на българските училища в САЩ, организиран от първото лицензирано
училище в Чикаго „Джон Атанасов“ с директор членът на Управител
ния съвет на АБУЧ, г-жа Боянка Иванова.
За първи път министър на образованието на България прелетя Океа
на заедно със зам.-председателя на Народното събрание Георги Пирин
ски. Това бе жест на уважение. Държавата работеше вече с нас и за
нас. Впечатлен от това, което видя като изява, министър Игнатов тогава
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сподели, че не можем да чакаме да се гласува новият Закон за образо
ванието. Трябва да се направи министерско постановление за нас, учи
лищата в чужбина. Каза и удържа мъжката си дума. На 08.12.2011 г.
Министерският съвет на Република България прие Постановление 334
и с това ние станахме част от Образователната система на България.
През 2012 г. АБУЧ отпразнува своята 5-та годишнина. От самото
ни създаване бях избрана за говорител на асоциацията и трябваше да
разпространявам информацията за нашата дейност по света. Така пече
лехме много привърженици. Все повече представители на държавните
институции се присъединяваха към делото ни. Голям наш съмишле
ник стана вицепрезидентът г-жа Маргарита Попова. Под нейния пат
ронаж на 8. ноември 2012 г. в Европейския парламент в Брюксел се
проведе Форум на тема „Политики за българите в чужбина“. Най-ма
сово бе участието на нашите училища зад граница и най-много бяха
разисквани въпросите, които ни вълнуваха. Председателят на АБУЧ,
д-р Боян Кулов, постави въпроса Президентството да поеме координа
цията между държавните институции, предложи да се създаде Инсти
тут за българския език в чужбина, да се въведе електронното обучение.
Направих изказване за необходимостта да се съхранят училищата към
дипломатическите мисии, защото така връзката на държавата с нас е
най-пряка и ангажираща и защото отговорността и контролът на обра
зованието по България в чужбина трябва да се поделя между двете ми
нистерства – на образованието и Министерството на външните работи.
Спомням си, че един евродепутат ми възрази и каза: „Съгласете се, че
Външно министерство не може да поеме ангажимент за неделните
училища“. Отговорих му: „Посмъртно няма да се съглася!“ И досе
га държа на това. Водила съм много диспути с държавни служители в
МОН, с посланици, с министри ... Исках да се уверят, че т.нар. посол
ски училища съществуват не само по исторически причини и са били
пръв пример за последване. Посолските училища (ако работят както
трябва) са критерий, с който трябва да се съобразяват други. Те реали
зират най-пряко връзката между общностите зад граница и държавата.
Когато едно училище е уютен дом и е протежирано от дипломатите, то
поделя авторитета си с тях и с държавата. Знаем колко лесно е хората да
се настроят срещу служители в посолствата именно заради неангажи
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раност към проблемите на хората от общността. Училището изпълнява
друга функция. То приютява най-важното – децата. То събира най-мно
го семейства на едно място (това са потенциални привърженици). То
възпитава в уважение към институциите.
От друга страна, посолството има пряк поглед върху: обучението,
преподавателите, родителите, учениците, проблемите и постиженията.
МОН няма нито физическия, нито финансовия ресурс да контролира
близо 400 училища на всички континенти. Дипломатическите мисии са
тези, които по места могат да допълват тази дейност. А контрол тряб
ва да има, щом става въпрос за съфинансиране с бюджетни средства.
Контролът осигурява и дисциплина, и доверие. Понякога, разбира се,
трябва да се споделят трудностите и да се съжителства с деца. Но само
който не е бил родител, само той не знае, че да отглеждаш или се гри
жиш за подрастващи, не е лесно, но си струва и се изплаща. В случая
– дипломати, които гледат на училището родителски (независимо дали
там се обучават лично техни деца), в крайна сметка винаги са печелили
повече, отколкото са губели. Печелят уважение, дори бих казала обич.
Не се учудвайте – наистина става дума за обич. Само едно име ще ци
тирам още веднъж, което е безспорно – Иван Станчов. Не е единствен.
Има и много други, спечелили признателността ни завинаги.
Пиша тази редове за всички, които с малко или с много са помагали
на образованието по България в чужбина и всеки заслужава някакъв
вид благодарност.
През 2012 г. нашият преподавателски колектив реши нещо, за което
можете да прочетете тук:
„Българското посолство в Лондон за първи път е номинирано за
наградите на Grassroot Diplomat“
Посолството на Република България в Лондон бе номинирано за
първото издание на наградите на Grassroot Diplomat. Наградата цели
да отличи изтъкнати дипломати и политици в Обединеното кралство
за тяхната отдаденост, ангажираност и безкористни усилия в предста
вянето на въпроси на гражданското общество на най-високо равнище.
Българското посолство е номинирано в категорията социални дейности
(Social Driver) във връзка с голямата подкрепа, която оказва за Българ
ското училище към посолството. Посолството безкористно осигурява
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подслон за Училището в продължение на много години и благодарение
на неговите усилия, училището се превърна в най-голямото такова из
вън пределите на България. Понастоящем Училището обучава между
250 и 280 ученици всяка година. Носител е на почетния медал „Иван
Вазов“ на Агенцията за българите в чужбина. Наградите изграждат
доверие между институциите и гражданското общество и обединяват
хора с различен социален статус. Посолството на България в Лондон е
първото посолство, което е номинирано като цялостна институция. То
е силно ангажирано в съвместните усилия за развитие на отношенията
с британски и български граждани. Над 50 високопоставени правител
ствени представители са номинирани в три различни категории.
И тук искам да добавя нещо много важно, свързано с благодарността
и нашата АБУЧ. Във всичките тези 10години винаги сме се придър
жали и ще се придържаме близо до хората, които в някакъв момент са
били част от каузата ни и са ни помагали. Без значение каква е тяхна
та партийна принадлежност, без значение дали остават или си отиват
от държавните постове. Човещината и единомислието изискват такава
лоялност. Затова не желаем да ни бъде приписвано някакво, каквото и
да било партийно пристрастие. Който иска да е с нас, той е. Някои из
бират да са повече, други ни гледат по-отдалече. Въпрос на избор. Ние
сме отворени за всяко почтено сътрудничество.
АБУЧ предизвиква духовно съзряване за невиждащите и крачка по
крачка го прави, все по-видимо. Тази година на юбилейното ни търже
ство през юли 2017 има каталог, в който всичко е изброено като дейнос
ти и активности по години. Това е писаната история от нас за България
– извън България. Най-важното:
Всяко лято в края на юли по традиция организираме конференция и
общи събрания в София, в последните няколко години организирани с
безценното съдействие на СУ „Св. Климент Охридски“. От три годи
ни правим заедно с Българската патриаршия семинари в най-големите
български манастири: 2015 – в Троянския, 2016 – в Бачковския, заедно с
Пловдивския университет „П. Хилендарски“. През 2017 година ще бъ
дем в Рилския манастир, отново заедно с ПУ „П. Хилендарски“ и МОН.
Най-голямата заслуга за тези важни семинари се дължи на отличното
ни сътрудничество със Западно-и Средноевропейския митрополит Ан
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тоний. През април 2017 г. заедно с него организирахме посещение по
Светите земи в Йерусалим, Назарет и Тел Авив в Израел. Беше силно
преживяване – дори имаше кръщаване на двама наши колеги в река
Йордан, а България и АБУЧ бяха благословени на специална служба
на митрополит Антоний на самия Божи гроб. Близо 40 души от 14 бъл
гарски училища от 8 различни държави преживяхме нещо неповтори
мо. Вярваме, че такива поклоннически делегации тепърва ще можем
да организираме, защото мнозина са желаещите от цял свят да тръг
нат по нашите следи. Това поредно вълнуващо преживяване до голяма
степен се дължи на прекрасните организационни качества на нашия
зам.-председател, г-жа Петя Цанева, президент на Асоциация „Балкан“
в Мадрид, Испания.
Не по-малко внушителна бе и делегацията на АБУЧ на 24. май 2015 г.
за поклонението на гроба на Св. Константин – Кирил Философ, орга
низирано отново от г-жа Цанева. Близо 300 души от 17 български учи
лища по света побългариха Рим. Д-р Адриана Любенова, член на УС
на АБУЧ, иконограф и преподавател в ПУ „П. Хилендарски“, изработи
икона на отец Паисий, която бе подарена от името на АБУЧ на папа
Франциск. На г-жа Цанева се дължат и първите изяви на асоциацията
ни извън България. Два пъти тя организира кръгли маси за проблемите
на българските училища в Испания, със съдействието на АБУЧ и пос
ланиците ни в Мадрид (през 2010-та и 2013-та г.).
Гордея се с дейността и професионализма на членовете на Упра
вителния съвет на АБУЧ през годините. Д-р Боян Кулов, директор на
училището във Вашингтон, САЩ, и първи наш председател, избран в
2007 г. и водил АБУЧ допреди 2 години; Д-р Росен Димитров от учили
щето в Бостън, САЩ, дълги години зам.-председател на АБУЧ; Борян
ка Занева от Бостън, САЩ; Райна Манджукова – служител на ДАБЧ,
впоследствие председател на тази агенция, журналист и автор на пре
даване за българите в чужбина – „Облаче ле, бяло“ на ТВ СКАТ; Д-р
Ирина Владикова, член на Управителния съвет, зам.-председател, а сега
председател на АБУЧ. През април 2014 г. д-р Владикова организира във
Виена с помощта на посланик Елена Шекерлетова и Българския култу
рен институт „Дом Витгенщайн“ поредната Конференция по въпросите
на изучаването на българския език в чужбина с участието на АБУЧ.
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Сред другите мероприятия на АБУЧ в чужбина е Семинарът за учи
телите в Будапеща през октомври 2012 г., организиран със съдействие
то на Българското републиканско самоуправление в Унгария и с Де
партамента за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Св.
Климент Охридски“.
През ноември 2016 г. Българското училище „Кирил и Методий“ в
Париж отбеляза своя 10-годишен юбилей, по време на който се проведе
кръгла маса на тема „Българският език за всяко българско дете в чуж
бина“, която също бе организирана със съдействието на АБУЧ.
Връщам се към заслугите и на другите членове на УС на АБУЧ:
Г-жа Таша Малешкова – дългогодишен директор на училището в
Кувейт, сега отговаря за сайта на асоциацията ни; Г-жа Силвия Стаме
нова – основател на училището в Лайден, Нидерландия, била е член на
настоятелството на училището ни в Румъния, а сега отговаря за финан
совите въпроси на АБУЧ. Те двете са установени вече в България. Бла
годарение на тях мероприятията ни през лятото стават възможни и се
провеждат при отлична организация. В България е и споменатата вече
д-р Адриана Любенова, първоначално тя е представител от училището
„Св. Климент Охридски“ във Вашингтон, САЩ, а сега е преподавател в
Пловдивския университет. В предишния Парламент тя ни представля
ваше в Комисията за жалбите и неправителствените организации.
Най-скоро приетите членове на УС на АБУЧ са г-жа Филка Ана
ниева от графство Съри, Великобритания, и Мария Бургграф от Ней
първил, САЩ. Оставям накрая, но не на последно място, г-жа Боянка
Иванова, директор на Българското училище „Джон Атанасов“ в Чикаго
и инициатор на първото лицензиране на училище от МОН в САЩ. Тя,
освен че направи два изключителни форума на българските училища
в САЩ на най-високо ниво в Чикаго (2011 и 2016 г.), през тази 2017
извърши едно от най-значимите дела за българския език в чужбина.
По нейна и на колегите ѝ от училище „Джон Атанасов“ инициатива и
със съдействието на генералния консул в Чикаго, г-н Иван Анчев, бе
осигурен най-висок статут за българския език в САЩ, щата Илинойс.
Там тази година за първи път се положиха изпити, които дадоха въз
можност на издържалите ги ученици да имат поставен в дипломата си
за средно образование печат за двуезичие, който удостоверява ниво B1
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и B2 на владеене на български език. Този печат дава предимства при
приемане в колежи и висши учебни заведения, а също и при наемане
на работа. Подобни изпити са се провеждали и преди в американските
щати Вашингтон и Сиатъл, но извоюваното от колектива на училище
„Джон Атанасов“ е различно постижение, защото подсигури с помощ
та на МОН изпитите да се извършват от СУ „Климент Охридски“ – в
Департамента за езиково обучение.
По примера на колегите в Чикаго тръгнахме и ние в Европа и пода
дохме Петицията на АБУЧ в Европарламента за въвеждане на матури
по български език в системите на обучение на страните членки на ЕС.
Надяваме се, че в годината, в която България поема председателството
в ЕС – 2018, една от основните приоритетни задачи на всички ще бъде
и тази: Българският език, а и други т.нар. „малки езици“ на страни
членки в ЕС, да бъдат с равни права с езици като английски, френски,
немски, испански, италиански в чуждите образователни системи. Ние
във Великобритания също подадохме такава Петиция към Британското
правителство миналата година, но за съжаление ни бе отказано. А след
Брекзит – шансовете за нас граничат с нулата. Но ще се радваме, ако в
другите страни членки на ЕС се постигне успехът на колегите в САЩ.
Дейността на Българското училище „Иван Станчов“ към Посолство
то на България в Лондон, Великобритания, не може да бъде отделена
от дейността на АБУЧ. Кръвно сме свързани в едно и аз не бих могла
да отгранича ангажиментите си на директор на училище от ангажимен
тите си като говорител на АБУЧ. Разбира се, че всяко едно училища по
света, което извоюва личен авторитет, извоюва и авторитет за АБУЧ.
Затова винаги призоваваме всеки наш член да е отговорен за действия
та си и постъпките си така, че да печели поддръжници.
Ние в Лондон се гордеем с много съмишленици. Такъв е г-н Ки
рил Сакскобургготски, почетен председател на Българския Сити клуб
в Лондон. За дейността ни лично сме поздравявани и от ексминистърпредседателя на България г-н Симеон Сакскобургготски. В училището
ни сме били посещавани от председателя на ДАБЧ – Росен Иванов,
министър-председателите Сергей Станишев, Бойко Борисов, от ми
нистрите Николай Младенов (на външните работи), Вежди Рашидов
(на културата). От вицепрезидента Блага Димитрова, от президентите
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Жельо Желев, Петър Стоянов, Георги Първанов, Росен Плевнелиев, от
евродепутатите Георги Пирински, Петър Курумбашев. Гордеем се, че
наш близък приятел бе един от най-големите поети на България – Вале
ри Петров. Гостували са ни журналистите Велислава Дърева, Тома То
мов, Екатерина Генова – директор на БНТ „Свят и региони“. В почетна
та ни книга можете да прочетете пожеланията на кинорежисьора Въло
Радев, актрисата Татяна Лолова, поп изпълнителя Миро и много други.
Сред най-големите ни приятели е и поп изпълнителката Поли Генова.
Тази година, освен нея, на юбилейния ни концерт пя и групата ЛаТиДа.
Много български документалисти гостуват в училището ни със свои
филми – сред тях са Жезко Давидов с филма си „Ботев – в сянката на
паметника“, Елдора Трайкова с филма „Кеймбридж“. С този филм гос
тувахме и в две английски училища, където се обучават българчета.
В Лондон, освен нашите съмишленици от Лондонския Сити клуб,
сме в непрекъснато сътрудничество с организацията „Приятелите на
България“, с председател кралския юридически съветник и голям да
рител на България – г-н Джон Бризби. Имаме съвместна дейност и с
Британско-българското дружество, което съществува повече от 60 го
дини. В контакт сме с Импириъл Колидж (един от най-добрите универ
ситети не само във Великобритания, но и в света). Помогнахме им да
разпространят в България възможността за стипендиант – българин,
който заради отличния си успех може да се обучава безплатно 4 години
в една от техните специалности. Дарител е станал български бизнес
мен, пожелал да остане анонимен. И докато преди години имаше само
няколко българчета, които учат в Импириъл колидж, днес там се обуча
ват десетки, за наша гордост.
От години сме в сътрудничество с Първа английска гимназия в гр.
София с директор Нели Петрова. Всяка пролет делегация от ученици
и учители ни гостуват в Лондон. Съвместно имахме срещи в нашата
класна стая с тях и с Поли Генова. Тази година заедно с делегацията
им и с евродепутата Петър Курумбашев празнувахме първия патронен
празник на училището ни на 1. април – рождения ден на посланик Иван
Станчов.
В сътрудничество сме с Фондация „Димитър Бербатов“ с директор
г-жа Димитрина Ходжева. Самият Бербатов една година ни предостави
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своя спортна фланелка, която продадохме на благотворителен бал в По
солството. Средствата от този бал бяха предназначени за „Карин дом“
във Варна (дом за лечение на деца със специални нужди, основан от г-н
Иван Станчов). Всяка година на Коледа в училището ни има акция сред
учениците и родителите ни за набиране на средства за „Карин дом“.
Не мога да изредя всички и всичко, което гради авторитета на учи
лището ни. Разбира се, че най-голяма е заслугата на преподавателите и
трябва да споделя, че съм изключителен късметлия в това отношение.
Всеки, дошъл да се труди при нас, като че ли е сред възможно най-доб
рите учители. С удоволствие изтъквам прекрасните качества на коле
гите си:
Г-жа Здравка Момчева – преподавател в гимназията ни, която е
спечелила известност далеч извън границите на Великобритания със
своята поезия и проза. Учениците ѝ са най-големите ѝ привърженици.
Нейни творби от тази година са част от колекцията на библиотеката
на Конгреса във Вашингтон, САЩ. Печелила е първа награда за по
езия на конкурс в Канада. Списва редовно рубрика в българския лон
донски вестник „БГ Бен“; Г-жа Невяна Анастасова – преподавател в
предучилищната ни група „Азбукарче“. Малките ни ученици обожават
нежността ѝ и трудно се разделят с нея, когато трябва да дойдат при
мен в 1. клас4.
Късмет беше и това, че точно когато нашият първи историк, г-жа
Лидия Гюнелиева, ни напусна след 9 успешни години при нас, на нейно
място дойде да преподава история д-р Валентина Александрова. Преди
това тя бе дългогодишен дипломат, културно и пресаташе в посолство
то в Лондон и като такъв отговаряше за всички български училища във
Великобритания. Съпругът ѝ, физик, бе на работа в Оксфорд и заедно
с трите им деца –момчета, останаха във Великобритания. Г-жа Алек
сандрова и г-жа Здравка Момчева отделиха от силите и свободното си
Ще споделя нещо чудесно, което звучи малко като анекдот. Когато Невяна
дойде в Лондон, имаше само едно дете – сина ѝ Иван. Години ѝ казвах, че
трябва да роди и второ. Тя се боеше, че това ще попречи на обичаната ѝ рабо
та на преподавател при нас. Казах ѝ: „Забременяваш така, че да родиш през
юни, през лятото отглеждаш бебето и септември си на работа!“ Ако ис
кайте вярвайте – точно така стана и сега нейният Иван си има сестричка Ева,
а Невяна и съпругът ѝ са безкрайно щастливи с това си постижение.
4
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време, за да изготвят учебни помагала за обучението в чужбина – нещо,
което малцина се наемат да правят. Освен че Валя е преподавател при
нас, тя е и един от съоснователите на Българското училище „Слово“ в
Оксфорд и също преподава и там.
Освен тях в екипа ни е г-жа Елена Роблес – хореограф и помощникучител в 1. и 2. клас. Човек всеотдаен и благороден, който една година
изкачи с благотворителна цел връх Мачу Пикчу в Перу. Съставът за
народни танци, който тя ръководи, всяка година разкрасява невероятно
празниците ни.
Не е учудващо, че всички основни преподаватели при нас са носи
тели на Почетната грамота „Неофит Рилски“ на МОН. Училището ни е
носител на Почетните медали на ДАБЧ „Паисий Хилендарски“ и „Иван
Вазов“, а също и на Почетния знак на МОН.
Обичам да говоря за наградите, защото те са признание за труда и
усилията.
За големите си заслуги по случай 5-тата годишнина на АБУЧ д-р
Боян Кулов бе удостоен с Почетния медал на ДАБЧ „Паисий Хилен
дарски“, а при напускането на поста си като председател бе избран за
Почетен член на АБУЧ.
Другите ни Почетни членове са: Иван Станчов, Георги Пирински,
Велислава Дърева, Маргарита Маринова.
По случай 5-тата ни годишнина министър Сергей Игнатов награди
АБУЧ с Почетния знак на МОН.
Петима са членове на УС на АБУЧ, носители на отличието на ДАБЧ
„Българка на годината“: 2010 г. Номинирана г-жа Петя Цанева, Българ
ско училище „Св. Иван Рилски“, Мадрид, Испания, понастоящем зам.председател на АБУЧ;
2011 г. Избрана за „Българка на годината“ г-жа Петя Цанева; номи
нирана за отличието г-жа Таша Малешкова – директор на училището в
Кувейт, член на УС на АБУЧ;
2012 г. „Българка на годината“ е г-жа Боянка Иванова, Българско
училище „Джон Атанасов“, Чикаго, САЩ, член на УС на АБУЧ, носи
тел на званието „Заслужил учител“;
2013 г. „Българка на годината“ – Снежина Мечева, Българско учили
ще „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон, Велико
британия, говорител на АБУЧ;
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2014 г. „Българка на годината“ – д-р Ирина Владикова, Българо-ав
стрийско училище за занимания в свободното време „Св. Св. Кирил и
Методий“, Виена , Австрия, председател на АБУЧ, носител на званието
„Заслужил учител“;
2016 г. „Българка на годината“ е д-р Ваня Велкова, основател на Бъл
гарско училище в Хамбург, Германия, дългогодишен администратор в
УС на АБУЧ.
Убедена см, че тепърва ни предстоят още много отличия и вярвам, че
ще са заслужени и ще са заради победите, които дължим на учениците
си, на техните родители, на страната си, на Българския си род.
Българинът генно е заразен с носталгия. И това е сила, която тряб
ва да се използва. Независимо къде ни запраща животът, независимо
колко хиляди километри ни делят от родното място и младостта ни,
пъпната ни връв е хвърлена по нашите зами и ни тегли все към нея. Ако
не губим националното си съзнание, ако живеем, за да живее България
и отвъд Дунава, приносът е и на стотиците български училища по света
и хората, които оставят в тези училища сърцата си…
Толкова далеч и все пак винаги близо ..., за да останем, за да сме
потребни, за да ни има и след нас дори...
Юли 2017 г.
SO FAR, YET SO CLOSE: ONE SCHOOL – ONE LIFE,
ONE ASSOCIATION – MANY DESTINIES
Snezhina Metcheva
Director of the Bulgarian School “Ivan Stanchov” at the Bulgarian
Embassy in London, Great Britain
Abstract
The Bulgarian School at the Bulgarian Embassy in London is the first
Bulgarian school in the UK, established in 1987. Its history is closely in
tertwined with one person – the doyen of Bulgarian diplomacy, Mr. Ivan
Stancioff. In the year of the 30th anniversary of its establishment, the school
took pride in being named after the person who preserved it and today its
official name is Ivan Stancioff Bulgarian School at the Bulgarian Embassy
in London, UK.
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2017 is also an anniversary year for the Association of Bulgarian Schools
Abroad (ABSA), established in 2007.
Mrs. Snezhina Grigorova-Mecheva, school principal and spokesman for
ABSA since the establishment of the Association talks about the history of
Ivan Stancioff Bulgarian School and ABSA, about the relationship between
them, and about how currently, the number of Bulgarian schools abroad is
approaching 400.
About how Bulgaria lives and is preserved beyond the borders of Bul
garia through the work of the teachers on all continents.

238

Ил. 1. Среща на Директори на български училища от чужбина с г-н Станчов
в българското Народно събрание. От ляво надясно: г-жа Боянка Иванова
(„Джон Атанасов“, Чикаго), г-жа Снежина Мечева („Иван Станчов“, Лондон),
г-н Иван Станчов, д-р Ваня Велкова (БУ в Хамбург), Миглена Любенова (БУ
„Св. Кл. Охридски“, Вашингтон, д-р Ирина Владикова („Св. Св. Кирил и Методий“, Виена), м. юли 2008 г.

Ил. 2. Ученици от Българското училище „Иван Станчов“, Лондон.

