
Бавно и все пак славно въпросът за матурите в страните-членки на ЕС започва 

да получава все повече гласност, подкрепа и да се надяваме - положително 

развитие до пълен успех.  

 

АБУЧ има подкрепата на президента Радев, на ексвицепрезидент –г-жа 

Маргарита Попова и настоящия вицепрезидент –г-жа Илияна Йотова, на 

министъра на образованието – г-н Красимир Вълчев, на министъра на 

външните работи – г-жа Захариева, на постоянния секретар на МВнР –г-жа 

Елена Шекерлетова, на бившия председател на ДАБЧ – г-н Борис Вангелов и на 

настоящия - г-н Петър Харалампиев, на националния омбудсман – г-жа Мая 

Манолова, на председателя на синдиката на учителите – г-жа Янка Такева и на 

още много съмишленици.  

 

Да припомним  хронологията за онези, които са пропуснали цялата 

информация за борбата и дейността на нашата асоциация това да се случи. 

  

1. Въпросът за българска матура и подаването на петиция в Европарламента  се 

поставя от УС на АБУЧ от дълги години. Идеята ни бе подкрепена от 

вицепрезидент Маргарита Попова, която организира среща на УС на АБУЧ с 

българските евродепутати и с тяхна помощ бе изготвен текстът на Петицията 

ни (вече с главна буква!).    

2. Доста време отне, за да получим конкретна подкрепа от нашите политици. 

Междувременно българските евродепутати –г-н Георги Пирински, г-н 

Светослав Манолов, г-н Ангел Джамбазки, г-н Илхан Кючук, г-н Петър 

Курумбашев направиха необходимото , за да повярваме, че рано или късно 

петицията ще бъде подадена. 

3. Стимул и увереност за искането за българска матура бе успехът на колегите 

ни в САЩ, които успяха там да извоюват висок статут за българския език и той 

да дава предимства след полагане на изпит при кандидатстване в колежи и 

университети и при наемане на работа на територията на различни щати в 

САЩ. 

3. След като стана възможна подкрепата на МОН, Петицията бе подадена от 

името на АБУЧ лично от члена на АБУЧ – г-жа Камелия Конакчиева, в 

Европарламента. 

4. На първата среща на представители на УС на АБУЧ с новия вицепрезидент – 

г-жа Йотова, получихме съдействието й и полезни съвети от нея как да се 

придвижи по – успешно Петицията. 

5. Последва среща на представители на УС на АБУЧ със съпругата на 

президента Р. Радев - г-жа Десислава Радева, която обеща съдействие и 

подкрепа. 

6. По време на посещението на президента Макрон в България въпросът за 

българска матура или признаването на съответен изпит бе поставен за 

обсъждане и френският президент пое ангажимент да проучи въпроса. На 

няколко пъти бяха поискани и предоставени сведения от АБУЧ и МОН за 

постигнатото до този момент във Франция,за да се придвижи този въпрос 

напред. 



7. Междувременно през цялото време, в което г-н Красимир Вълчев бе главен 

секретар, а в последствие и министър на образованието, УС на АБЧ работеше с 

него, за да получим подкрепата на МОН, която бе от съществено значение. 

8. Бяха проведени срещи с националния омбудсман – г-жа Мая Манолова и с 

кмета на София – г-жа Йорданка Фандъкова, които също обещаха подкрепа. 

  

Последни новини от София. 

  

В периода 27-29 ноември 2017 г. представители на УС на АБУЧ се срещнаха 

отново с: 

  

1. Г-жа Наталия Михалевска, която увери, че е готова официалната подкрепа на 

МОН за Петицията на АБУЧ. Разговаряхме и с министър Вълчев по въпроса. 

Официалната подкрепа на МОН вече е подписана от министъра и ще бъде 

изпратена до МВнР с искане да бъдат отворени двустранните споразумения по 

въпросите на образованието, за да се види в кои страни въвеждането на матура 

е възможно в най-близко време. Това практически е реалният път за успех 

(договореност на двустранна основа между държавите, тъй като образованието 

е независима сфера във всяка страна). В последствие официалната позиция на 

МОН за Петицията на АБУЧ и желанието този въпрос да бъде поставен по 

време на предстоящото председателство на България ще бъде разпространена 

до всички български дипломатически представителства в ЕС, за да бъдат 

предприети необходимите действия от страна на българските посланици.   

 

2. Бе проведена отново среща с националния омбудсман на България – г-жа 

Манолова, която призова да се направи национална кампания в медиите , за да 

получим гласност, да призовем обществото у нас да подкрепи онлайн 

подадената петиция. Самата тя обеща при всяко нейно интервю да споменава и 

апелира за подкрепа. Междувременно е отправяла на два пъти апел до нейните 

многобройни последователи във фейсбук, говорила  е по време на различни 

нейни акции, свързани с деца за петицията, отправяла е апел към различни 

институции. Разговаряхме и с г-жа Атанаска Мутафчиева, която отговаря за 

образованието в кабинета на националния омбудсман и която ще поддържа 

също контакт с нас за по-нататъшни съвместни действия. 

  

Петицията има нужда от гласност и УС на АБУЧ прави всичко възможно, 

обмисля бъдещи действия, за да подпомага това. 

  

На 29.11.2017 г. в София бяха посрещнати от зам.-министър Сачева и г-жа Янка 

Такева представители от всички страни на групата на високо ниво в 

образованието и обучението, които ще участват в срещите, провеждани по 

време на председателството на България в Европарламента. 

Представители на УС на АБУЧ се срещнаха и разговаряха отново за подкрепа на 

Петицията на АБУЧ с г-жа Сачева и с г-жа Такева. Разговаряха и с хората от 

МОН, които пряко ще бъдат ангажирани в подготовката и преговорите от 

българска страна : г-н Петьо Кънев – директор на  дирекция „Международно 

сътрудничество” в МОН; Ясен Кънев – координатор  между МОН, Европейската 



комисия и Европарламента по въпросите на  образованието и проучванията в 

Постоянно представителство на Република България в ЕС - Брюксел, Лора 

Махлелиева – Кларксън – съветник, представител на МОН по въпросите на 

образованието в Постоянно представителство на Република България към ЕС – 

Брюксел. Получихме обещания, че между стратегическите въпроси за 

образование, които ще бъдат поставяни, ще се постави и въпросът за 

българската матура в страните на ЕС. 

  

Изключително радостна е вестта, че българският президент г-н Радев по време 

на официалното си посещение в Париж отново е дискутирал въпроса за 

матурата. По такъв начин той още веднъж доказа, че работи и ще работи за 

делото ни. Обещания, което пое по време на посещението си в Чикаго пред член 

на УС на АБУЧ, че по всеки въпрос , свързан с образованието на българските 

деца по света, можем да разчитаме на него. 

В такава светлина бе и изказването във фейсбук на министър-председателя ни – 

г-н Бойко Борисов, който след направеното проучване и статистика за 

българските деца на училищна възраст и констатацията , че 50% от тях са 

заминали в чужбина, обеща по време на българското председателство да 

отправи искане към нашите партньори в Европа да получим информация какво 

се случва с образованието на децата ни, след като напуснат България. 

  

Нека бъдем оптимисти и по страни всеки от нас да направи това, което ще 

помогне на всички, на България. 

  

Снежина Мечева 

говорител на АБУЧ 
 


