Отчетен Доклад
на Председателя на Българското Дружество
и Фондация
за периода 28 май 2011 -- 2 декември 2013 г.
Драги сънародници,
Скъпи приятели,
Дами и господа,
Откривайки събранието искам да благодаря на всички вас, за присъствието ви тази
вечер, за доверието и помоща през изминалите две и половина години.
Искам да благодаря и на Иван Милев, който ангажира залата за събранието тази
вечер. Оказа се, че няма много свободни зали в Отава за 2 декември.
Отчетно-изборното събрание на Българското Дружество и Фондацията се провежда
днес, шест месеца след срока в който трябваше да бъде проведено, защото имаше
много належащи дела, които искахме да завършим като поети задачи от това
ръководство. Отчетът за нашата дейност са събитията, които организирахме и
преживяхме заедно през изтеклия период. Отчетният доклад ще бъде изложен на
електронната страница на Българската Общност.
Новото ръководство бе избрано на 28 май 2011 година с мандат да запази
приемствеността в традициите на Българската общност и
Българските
организации в Националния столичен район на Канада, да работи за благото на
българите в дух на толерантност и взаимопомощ, за увеличаване членския състав
на Организациите и за издигане авторитета и утвърждаването им сред другите
етнически общности.
През изминалия период, Българското Дружество и Българската Фондация в Отава
са работили, следвайки стриктно законите на Канада, с пълна финансова отчетност
към Канадските държавни институции и прозрачност и отчетност към Българската
общност.
В началото на това събрание искам да изразя и огромната си благодарност към
членовете на Ръководствата на двете организации, които деляха от личното си
време и задълженията си в семействата, за да решават възникналите въпроси в
организациите, да вземат важни решения и да организират културни събития от
полза за всички българи в Отава. Моята сърдечна благодарност и към така
наречените „ Офицери” или „помощници” и към всички доброволци, към всички
вас, които вложихте много време и труд, за да бъде животът ни в Българската
общност по-осмислен, духовен и интересен.
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На Отчетно-Изборното събрание на 28 ми май 2011 година беше избранo
Ръководство в състав:
NATIONAL CAPITAL REGION BULGARIAN COMMUNITY
Board of Directors, 2011
1. Христина Христова -- Председател
2. Емил Поляков –Зам Председател -- подаде оставка
3. Мариета Микова – Секретар -- подаде оставка
Архимедис Кичуков я замести
4. Калина Раденкова – Касиер -- подаде оставкa
Роберт Джонев я замести
5. Райна Стаматова – Културна дейност - подаде оставка
Надежда Цолова я замести
6. Веселка Панайотова – Връзки с обществеността
7. Борис Тодоров -- Веб страница манажер
OTTAWA REGION BULGARIAN FOUNDATION
Board of Directors, 2011
1. Христина Христова - Председател
2. Десислав Вълков – Зам. Председател
3. Олга Арнаудова - Секретар -- подаде оставка, Антон Минков я замести
4. Даниела Йовева - касиер
5. Веселка Панайотова –Връзки с обществеността
6. Ралица Чолакова –Културна дейност
7. Борис Тодоров -- Веб страница мeниджър
От ръководството на Българското дружество подадоха оставка: Мариета
Микова, Калина Раденкова, Емил Поляков и Райна Стаматова.
От ръководството на Фондацията --Олга Арнаудова.
Те бяха заместени от:
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Даниела Йовева и Антон Минков в ръководството на Фондацията. Надежда
Цолова и Архимедис Кичуков – в ръководството на Българското дружество.
Oфицери към Борда на Директорите (членове на Ръководството, които получават
съобщения за събранията, участват в дискусиите, но не гласуват) в 2011 година
бяха: Анета Костова, Тодор Панделиев, Васил Гачев, Диана Аджарска, Лидия
Гачев, Мария Олдак.
През 2012 и 2013 години останаха само Тодор Панделиев и Васил Гачев.
Останалите подадоха оставка или не се явяваха на събранията.
Събранията се провеждаха веднаж месечно--първоначално всяка сряда на месеца
в ресторант Christopher’s . След 25 ноември 2011г. започнахме да ползваме
Учителската стая на училище Св. Георги, където се помещава и Българското
училище в събота. На всяко събрание се прави преглед на извършеното през
периода след предишното събрание. Протоколите от събранията се съхраняват при
Христина Христова.
Членският внос за организациите е $20 за един човек и $30 за семейство. Деца
в семейството над 18 години заплащат самостоятелен членски внос.
Заплатилите членски внос стават едновременно членове на Дружеството и
Фондацията, защото Фондацията е създадена на базата на съществуващото вече
Българско дружество. Това решение е залегнало в Устава на Фондацията.
БРОЯТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Е БИЛ:
2011 г. -35 // 2012г. –45// 2013г. –56
Всяка организация се стреми да има повече членове, за да има по- голяма
представителност. Където и за каквото и да кандидатстваме първия въпрос, който
ни задават е: “ Какъв е членския състав на вашата организация”
Българското Дружество и БГ Фондация имат отделни финансови сметки. По
Уставите на Организациите трима души трябва да имат спесимени в банката.
Всички финансови документи и чекове се подписват от двама от тези трима души.
Право да подписват имат: Председателя – Христина Христова, счетоводителя на
Фондацията – Даниела Йовева и счетоводителя на БГ Дружество Роберт Джонев.
Това в известен смисъл затруднява финансовите дейности, но осигурява
прозрачност и контрол.
Сумите за разходите се гласуват предварително от Ръководството на събрания.
Приходите се отчитат след всяко мероприятие пред ръководството и сумите се
внасят по сметките. За всички разходи има отчетни документи.
През 2011 година Калина Раденкова обнови в съответсвие с новите изисквания на
Revenue Canada Tax receipts, които Бг Фондация издава, за което сме много
благодарни.
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Първото културно събитие след Отчетно- Изборното събрание през 2011
година беше честването на 10-т годишния юбилей на Танцов състав Родина
на 4 юни 2011г.
БГ Дружество участва в подготовката и провеждането на концерта със финансови
средства, с доброволци и с предложение към Агенцията за Българите в Чужбина
(АБЧ) за награждаване на Танцовия състав. Предложението беше подкрепено с
писмо и от Българския Посланик
г-н Евгени Стойчев. На концерта от името на Българското Дружество бяха връчени
красиви Почетни грамоти на танцьорите, поднесени бяха цветя на всички
участници в програмата, закупени бяха 2 красиви и вкусни торти. На сцената
Посланикът на България г-н Евгени Стойчев обяви, че Танцов състав Родина е
награден от АБЧ с Почетна грамота и Паметен медал Иван Вазов за съществен
принос в съхраняване и популяризиране на българскта култура. Всички бяхме
щастливи, танцьорите се прегръщаха от радост на сцената.
На 9 ти юни 2011г. в БГ Посолство се състоя среща на Ръководството и членовете
на БГ Дружество с Министъра на културата Вежди Рашидов и членове на
Българската делегация, гостуваща в Отава.
Министър Рашидов връчи на Райна Стаматова наградата на АБЧ—Почетната
грамота и Паметен медал Иван Вазов и медал “Златен век” на Министерство на
Културата.
Проблемите с Райна Стаматова започнаха когато на събрание на Ръководството
предложихме таксата, която танцьорите заплащат за да танцуват да минава като
вноска през Фондацията и сумата да им се отчислява като такси—нещо което е
залегнало и в учредителните документи на Фондацията. Поискахме финансов отчет
и за концерта на Родина – нещо което е практика в дейностите на Дружеството и
отговор за състоянието на Банковата сметка Ботев-Родина, за която се разбра, че тя
вече няколко години ползва като лична сметка.
На 22 септември бе изпратено Отворено Писмо до Танцов състав Родина.
На 4ти октомври – среща уредена от Емил Поляков и Калина Раденкова в дома на
Райна Стаматова (Родина, Писмо Емил, 4 Окт. 2011г.)
12 Октомври, 2011 – получен документ Opinion Letter от адвоката Асен
Карагьозов.
На 19 Oктомври се състоя 1-вото събрание за Родина с Райна Стаматова, няколко
души представители на Родина и членове на Ръководството на Българските
организации.
Дискутирани бяха взаимоотношенията между БГ Дружество и Фондация и Танцов
състав Родина. Дискусията беше подкрепена с документа, получен от адвокат
Карагьозов. Калина Раденкова и Емил Поляков разясниха този документ. На това
събрание по желание на Райна Стаматова не бе взето конкретно решение. Тя
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пожела да бъде даден един месец срок – до 19 ноември 2011 – на която дата ще
отговори на предложенията на Ръководството на БГ Дружество и Фондация.
На проведеното събрание с Танцов състав Родина на 19 октомври бяха поставени
следните искания, на които трябваше да бъде отговорено до 19 ноември 2011:
а) Да бъдат представени на Ръководството Банковите извлечения за
сметката на БГ Дружество Ботев- Родина” 2009- 2011 година.
б) Да бъде представено решение от Рени Стаматова и танцьорите на Родина
каква форма на взаимоотношения ще има между Бълг. Фондация и Родина.
в) Да се подпише документ между Бълг. Фондация и Родина за бъдещите
взаимоотношения и собствеността на костюмите.
Отговор от Райна Стаматова не бе получен.
Решението на събранието, проведено на 24 януари беше да се вземе окончателно
решение на 15 февруари, като всички се надявахме до тогава Райна Стаматова да
реши въпросите в полза на единството на Състава и БГ Общност.
На събранието на 24 януари 2012 год. Борда на Директорите гласува и прие
“Предложение за споразумение между Българската Фондация в Отава и Танцов
състав Родина”
На 1ви февруари бе изпратено Уведомително писмо до Райна Стаматова с
“Предсложение за споразумение между Българската Фондация и Танцов състав
Родина”.
На 23 февруари аз отговарих на писмaта на Райна Стаматова.
БОД решихме да свикаме на 28 февруари Общо събрание на БГ Общност на което
да бъде поканена и ръководителката на състава Райна Стаматова
На това събрание бяха приети редица решения. В точка 8:
“В случай, че споразумение между двете страни не се постигне в десетдневен срок
Българското Дружество/ Фондация ще преустанови спонсорирането на състав
Родина, ще вземе ключа от залата, ще закрие банковата сметка Bulgarian
Community Botev- Rodina и ще потърси правата си на собственост върху
костюмите.”
Последното писмо до Райна Стаматова бе изпратено на 6 март 2012 г.
На 22 Март 2012 год. Райна Стаматова, Биана Гордон и Валентина Неделчева са
регистрирали нова Non for Profit организация “ Родина- Българска Танцова Група в
Канада” .
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http://www.quebecentreprises.com/rodina-groupe-de-danse-bulgare-au-canada-v7xu/
( Регистриране на Танцов състав Родина като Асоциация)
На 23 I 30 ти октомври 2011г. – Българското Дружество участвува в подготовката
и провеждането на комбинираните избори за президент, вицепрезидент и местна
власт по новия Избирателен кодекс в България.
Нa 9ти ноември в ежегодния Европейския филмов фестивал в Отава бе
показан българския игрален филм TILT. Представянето на българския филм бе
финансирано от БГ Фондация.
През декември 2011 г. беше възстановена веб страницата на БГ Дружество и
отворена Pay Pal сметка. Заслугата е на Емил Поляков и Борис Тодоров.
2011 година беше много трудна за мен като Председател. Разбира се
неприятностите с Райна Стаматова и писането на огромното количество неприятни
писма бяха сами по себе си предпоставки за огромен стрес. В Ръководството бяха
избрани нови, млади хора с познания в различни области. Но някой от тях дори не
знаеха имената на Организациите, питаха защо трябва да има две организации.
Други мислеха, че нашите организации могат да финансират събития като
Коледното тържество например, както това правят големите корпорации
“хвърляйки на масата” поне $1000. Тук искам да споделя, че моята оставка бе
подадена още на миналото събрание през 2011 година. Причината да се съглася да
работя през този мандат беше, че някой трябваше да предаде опита на новите хора.
Взаимоотношенията в Ръководството за съжаление не бяха най-прекрасните.
Членовете се обиждаха и караха помежду си. Напуснаха 5 човека, но ги замениха
нови 4 човека и дейностите потръгнаха.
Най-позитивното събитие през 2011 година беше утвърждаването на
Фондацията като бенефициент за Българското училище по програмата “Роден
Език и Култура зад Граница” на Министерство на Образованието в България
Документите от страна на БГ училище бяха подготвени от Десислав Вълков, Олга
Арнаудова, Десислава Симеонова, Диана Аджарска – като учител на гимназиалния
клас, Даниела Йовева - ръководител на кръжока по “Традиции, Бит и Народно
творчество” и счетоводител на проекта и Нина Маркова –ръководител на кръжока
“Народни танци”. Без тяхната вяра в ползата на този проект и положените от тях
усилия, тази прекрасна инициатива нямаше да бъде реализирана. Изключително
важна бе и помощта на Българската Фондация в Отава с моето сериозно участие,
както и съдействието на Посланика г-н Eвгени Стойчев. По тази програма беше
отпусната на БГ училище сумата 19,487 БГ лв. От тях разходвана с фактури и
призната като разход от Министерство на Образованието в България бе сумата от
15, 045 лв. Със средствата от тази програма бяха закупени за всички ученици в БГ
училище учебници, тетрадки и учебни помагала, лаптоп, прожектор, бял скрин,
красиви национални костюми за новосъздадения детски танцов състав Българче,
микрофони, озвучителна система за тържествата в училището. Изплащаха се
заплатите на учителя на гимназиалния клас и на инструкторите в двата кръжока. И
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гимназиалния клас и двата кръжока работиха много успешно през учебната 20112012 година.
Два пъти в годината се изпращаха финансови отчети до Министерство на
Образованието в България – Междинен и Финален, подкрепени с финасовите
документи за банкови тразакции и фактури. Искам да споделя, че от съвместната
ни дейност с Даниела Йовева съм изключително приятно впечатлена от нейната
точност, чувство за отговорност и прецизност в работата и на счетоводител по тази
програма и на счетоводител на Фондацията. Освен отчетите за България
подготвяхме и изпращахме годишните Финансови отчети на Фондацията за
Revenue Canada – една обемна и много отговорна работа. Тук искам да благодаря и
на Калинка Георгиева за нейната безрезервна помощ винаги когато се е налагало!
Задълженията по Връзки с обществеността --- писма до институции,
благодарствени писма, отчети, поздравления по случай национални празници, и
други разделяхме с Весела Панайотова. Тя изпращаше много точно, навреме и
много красиво оформени съобщенията до Българската Общност, а всичко останало
беше мое задължение.
2012 година
2012 година започна с прекрасно организираното Коледно –Новогодишно
Тържество на 7 януари в залата на ливанската църква Свети Илия.
Присъстваха и се веселиха около 100 човека. Имаше и много деца. Заслугата за
прекрасната организация беше на Весела Панайотова. Като водещи тържеството
заедно с Борис Тодоров те превърнаха вечерта в незабравим спомен! Разбира се
голяма заслуга за успеха на тази вечер имат и всички, които по различен начин
допринесоха с труда си –Пламен Мечконев, Олга Арнаудова, Надя Цолова,
Даниела Йовева, Тодор Панделиев, Елза Милева, Архимедис Кичуков, Роберто
Джонев и разбира се нашият прекрасен DJ Мартин Стайков. Могат само да
съжаляват тези които пропуснаха този празник!
На 11 януари 2012г. Българските организации получихме предложение за
сътрудничество от Програмния и Артистичен Директор на Българския
Фестивал на Изкуствата в Торонто Елица Йорданова. Ние се съгласихме да
съдействаме на културните изяви и гостуващите артисти в Отава.
На 4ти февруари в Българското Посолство бе официално честван 90-т
годишния юбилей на известната българска актриса и обичана наша
сънародничка г-жа Пенка Груева, която години наред неуморно работеше с
децата от БГ училище като развиваше техните артистични качества и сценично
поведение. По повод нейната юбилейна годишнина, за неуморната и дейност за
съхранение и разпространение на българската култура в Българската общност в
Отава и за цялостната и творческа дейност тя бе наградена с почетен медал “Иван
Вазов” от Агенцията за Българите в Чужбина и орден “Златен век” от
Министерство на културата в България.
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През м. февруари БГ Фондация кандидатства с документи пред Министерство
на Образованието в България за утвърждаване на гимназиалния клас и двата
кръжока като Неделно училище по Постановление 334 на МС на България.
Училището беше одобрено за учебната 2012-2013 година. Заслуга за този успех
имат учителката на гимназиалния клас Диана Аджарска, БГ Фондация, БГ
Посолство, Даниела Йовева и Олга Арнаудова. Гимназиалният клас на Неделното
училище даваше възможност на завършилите го ученици да продължат
образованеито си в България без да полагат задължителните изпити по български
език.
134-та годишнина от Освобождението на България, 1-ви и 8- ми март бяха
чествани на 10 март в Canterbury Recreation Complex. Получи се прекрасно
тържество на цялата Българска oбщност. От 6:00 часа учениците от БГ училище се
представиха в литературно-музикална програма, посветена на трите празника.
В 8:00 часа започна концерта на певицата Поли Паскова, който беше посрещнат с
ентусиазъм от публиката. Играха се много хора! Присъстваха г-н Кен Бошков –
канадец от български произход, член на Канадския Парламент и дългогодишен
кмет на Tunder Bay и Посланик Евгени Стойчев със семейството си. Това беше
тяхната прощална вечер в Отава.
На 28 април учениците от БГ училище учстваха с голям успех в
организирания от Отавския Католически Борд концерт “Many Dreams, One
Voice”. Детският танцов състав “Българче” с ръководител Нина Маркова беше
един от най-добрите. Децата грееха красиви в своите нови български национални
костюми.
Тук искам да отбележа с благодарност доброволния труд на Пламен Мечконев,
който работи 8 часа и направи 2 прекрасни диска с повече от 200 снимки, които
бяха предадени на Католическия Борд.
През април българите в Отава се наслаждаваха на гостуващите от България
изпълнители -- участници в Българския Фестивал на Изкуствата, организиран от
Елица Йорданова – Торонто: Теодосий Спасов с Джаз Трио, спектакъла на Бойка
Велкова и Стефан Спасов “Здравей, Обичам те” по пиесата на Нийл Саймън и
концерта на популярната българска певица Росица Кирилова. С блгодарност към
координаторите на тези събития в Отава – Ралица Чолакова и Олга Арнаудова.
Месеците юни, юли и август бяха заети отново с подготовка на финансовите
отчетн към Министерство на Културата в България и финансовия отчет на
БГ Фондация за Revenue Canada. Подготвяхме ги отново съвместно с Даниела
Йовева. Бяха съставяни договори, изплащани заплати, комплектовахме
отчетните документи – банкови транзакции, фактури, касови бележки и др. С
благодарност към Даниела Йовева за огромния обем работа, която бе
свършена!
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На 11, 12 и 13 октомври в Отава гостува делегация от Агенцията за българите
в чужбина: Председателят на Агенцията г-н Росен Иванов и Главният експерт и
референт за българските общности в USA и Canada г-жа Иванка Славчева.
С благодарност към Малвина и Недко Панайотови, Кузма Тарасов, Веселка
Панайотова, Ралица Чолакова, Даниела Йовева, Диана Аджарска и Олга Арнаудова
които са посрещнали, разходили гостите из Отава и организирали срещите им с
Българската общност.
През м. Ноември отново с финансовата помощ на БГ Фондация бе показан БГ
филм “ Чужденецът” на Европейския филмов фестивал в Отава. Коктейлът
след прожекцията на филма допринася за отваряне на Българската общност към
гостите от другите етнически общности, които посещават фестивала.
През годината бяха проведени няколко събрания с родители на ученици от Бг
училище
за разясняване изискванията за неделните училища по
Постановление 334 на МС на България, едното от които бе проведено в
Посолството в съответствие с изискванията на Постановлението.
Бяха обновени Логото на Организациите.
2013 година
На 5ти януари – Коледно -Новогодишната Гала Вечер беше отново в
прекрасната зала на църквата Св. Илия.
Координатор беше Веси Панайотова. Доброволци- Даниела Йовева, Надя
Цолова, Роберто Джонев, Архимедис Кичуков, Тодор Панделиев и всички
останали членове на Ръководството. Беше прекрасна вечер!
На 6-ти януари трябваше да напиша некролог за нашия сънародник Петьо
Христов, починал на 25 декември 2012 година. Той беше останал сам—
съпругата и синът му починаха преди години. Уреждането на неговото погребение
отне много време и усилия, с много телефонни разговори. Отец Максим от
Църквата Христос Спасител и Надя Цолова помагаха. БГ Дружество ( БГ училище)
и БГ Църква са вписани в застраховатената полица на Петьо Христов като
бенефициенти. Моето име е споменато като председател на БГ Дружество. Водих
безбройни и безкрайни разговори със социални работници, с представители на
Coronary office, за да бъде уредено погребението на Петьо. Погребахме го 100 дни
след деня в който си беше отишъл. Ако успеем да получим застраховката, която е
на стойност $25, 000 от които 50% са за БГ училище и 50% за БГ Църква
Ръководството има предложение да се направи фонд на името на Петьо Христов за
ученици от БГ училище.
Благодарност към арх. Людмил Митев и Светла за помоща им да влезем във връзка
с майката на Петьо и да получим от нея пълномощно. Благодарност към Арам за
превода на документите.
Петьо Христов беше завършил Българска Филология в Софийския университет и
беше много интелигентен и начетен човек. Дружеството има наследени от него 5
куфара с български книги, които се помещават в Църквата Христос Спасител, но
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трябва да бъдат прибрани от там. Ръководството гласува решение да закупи шкаф
за БГ училище, в който да се поместят книгите. Очакваме от Люси Минкова
размерите на мястото където ще бъде поставен шкафа и сигнал че то е почистено,
за да го закупим и пренесем.
На 27 януари БГ Дружество участва в подготовката и провеждането на
Национален референдум по въпроса: Да се развива ли ядрената енергетика в
Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?
На 16ти февруари в БГ Посолство се състоя тържество по случай 70
годишнината на Христина Христова. Отново с искрена благодарност към всички
вас, които присъствахте и превърнахте този ден в незабравим, красив спомен в моя
живот! С благодарност и към състава на БГ Посолство, който ни оказа
гостоприемство.
Благодаря на Българското Дружество, на Посланик Евгени Стойчев и на Агенцията
за Българите в Чужбина за удостояването ми с почетния медал Паисий
Хилендарски за дългогодишната ми дейност за съхранение и разпространение на
българската култура и традиции в Канада и като Председател на Българските
организации в Отава. Тази награда бе вълнуваща изненада за мен. Тя бе признание
и за дейността през годините на приятелите, с които заедно организирахме
българските празници и с които се радвахме и наслаждавахме на българския дух и
култура в Отава. Това е една от най-свидните награди в живота ми!
3ти март 2013 год. бе отбелязан с коктейл в БГ Посолство. Поради огрниченото
място, поканата от Посолството не можеше да бъде отправена към всички българи
както обикновено. Това предизвика негативен отзвук сред общността, която вече е
свикнала с традицията празника да се отбелязва от цялата общност.
На 10-ти март бе организиран концерт на Орлин Горанов и Кристина
Димитрова по случай Националния празник на България, който премина с
голям успех.
През месец април се радвахме на моноспектакъла на Георги Мамалев – на 14
април, на концерта на голямата българска джаз певица Йълдъз Ибрахимова
и прекрасно трио инструменталлисти на 19 април, Българска филмова вечер
на 20 април с филма “Миграцията на паламуда” и концерта “Класическа
музика” на Ралица Чолакова –цигулка и Jeniffer Loveless–пиано на 26 април.
Културните събития бяха от програмата на Българския Фестивал на
Изкуствата, организиран от Елица Йорданова в Торонто.
През м. април учениците oт кръжока по “Традиции, Бит и Народно
Творчество” на БГ училище с ръководител Даниела Йовева подготвиха
рисунки на тема ” България в моите мечти”, с които участваха в 13-тото
издание на конкурса на AБЧ. Първа поощрителна награда бе спечелена от
Кристина Маркова – единствената награда в Канада. Честито на Кристина и с
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пожелание за следващи още по-големи успехи! Творчески успех желаем и на
Даниела Йовева като ръководител на този кръжок!
На 12 май 2013 г. БГ Дружество участва в организирането и провеждането на
Парламентарните Избори за 42 Народно Събрание на България.
На 1ви юни от 15:30 часа БГ училище “Св. Св. Кирил и Методий” отпразнува
своята 20 годишнина. Учителите и учениците бяха подготвили интересна
програма с песни, стихове, танци и пиески, в които децата разкриваха своите
таланти. От името на БГ Дружество и БГ Посолство бяха поднесени подаръци на
всички ученици. За учителите - настоящи и бивши и за всички доброволци,
допринесли за успеха на училището Дружеството и Фондацията подготвиха
специални благодарствени грамоти и цветя.
След тържеството всички опитаха красиво надписаните и много вкусни торти,
специално поръчани за празника от БГ Дружество и Фондация,
През юли и август с Даниела Йовева отново работихме по Финалния отчетен
доклад на БГучилище по програмата за Неделните училища за Министерство
на Образованието в България и Финансовия отчет на БГ Фондация за Revenue
Canada.
На 13 септември в Отава гостува Детския хор “Звездици” от България с
диригент г-жа Лидия Цанева – (13 деца и 2 възрастни). Те изнесоха прекрасен
концерт в St. Michael and All Angels Аnglican Church. С великолепната акустика на
залата гласовете на децата звучеха като ангелски. Заслугата да бъде организиран
този концерт в Отава е на Ралица Чолакова, която намери и ангажира залата и се
включи активно в посрещането на децата. Христина Христова и Кузма Тарасов
също отделиха време през деня, за да покажат забележителностите на Отава и
посетят няколко музея с децата.
С благодарност към спонсорите: с-во Нели и Борис Полякови и Румен Цветанов –
Пицария Милано. С благодарност и към Антон Минков и Венцислав Славчев,
които бяха инициатори на това спонсорство.
На 6ти октомври Тодор Панделиев и сем. Дуневи организираха концерт на
Маргарита Хранова и Искра Радева. БГ Дружество разгласи концерта и
услужи с професионален микрофон.
На 8 ноември бе организирана БГ филмова вечер с филма “Лов на дребни
хищници”. Желанието на организаторите бе да се съберат средства, с които да
бъде подпомогнат БГ Фестивал на Изкуствата в Торонто, който беще на загуба с
концерта на Йълдъз Ибрахимова в Отава. За съжаление дойдоха само 11 човека.
Тези, които предложиха инициативата не присъстваха. Отбелязвам това, защото за
съжаление в нашата общност това е доста разпространено явление. Хората обичат
да дават идеи, но някой друг да ги осъществи. Залата струва $30. Сумата която ще
изпратим в Торонто е $80. С благодарност към всички, които посетиха
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прожекцията на филма. Той бе един от наградените български филми и бе
интересен.
На 15 ноември по покана на новия Посланик на България в Канада г-н
Николай Милков се състоя среща на Ръководството на БГ Организации и
членове на Посолството.
На 27 ноември в рамките на Европейския Филмов фестивал се състоя
прожекцията на Българския филм “Love .net”
Всяка година БГ Фондация дарява средства на сираците в България чрез SOS
Villages, на БГ Църква, разходва средства за БГ училище и спонсорира
представянето на България на Европейския Филмов Фестивал в Отава (с
изключение на тази година).
Тази година църквата “Христос Спасител” в Отава, така наречената
Българска църква, отпразнува 100 годишнината си. По този повод бе
изпратено поздравително писмо от БГ Дружество и Фондация и дарение от
$250.
Ръководството изказва искрена благодарност на спонсорите, които даряват
суми на Българската фондация и на доброволците, които допринасят с труда
си за нейната благородна дейност. Имената на спонсорите ще бъдат поставени
на web site на Общността.
Искам да спомена няколко думи и за Българската библиотека. Както знаете тя
се помещава в сградата на БГ училище, но е собственост на БГ Дружество. В нея
има около 250 книги: 86 учебници и учебни помагала, 40 книги- художествена
литература за възрастни, и 125 книги- художествена литература за деца. Има и още
дарения, които трябва да бъдат обработени. Искам да изкажа благодарност към
учителката от БГ училище Диана Николова Джигрова, която подреди книгите,
описа ги и те вече са достъпни за читателите и към Даниела Йовева, която беше
инициатор на тази дейност.
Това е кратък преглед на дейностите през изтеклия период.
Много са задачите, които предстоят:
Да се организира Коледно-Новогодишно тържество за Общността. Надето
Цолова отдели много време, за да намери красива зала с приемлива цена на
кувертите – задача, която не е лека, защото цените на всичко се повишават.
Търсим по-ниски цени на кувертите, за дададем възможност на повече хора да
присъстват на тържеството.
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Да се изпратят документи до Министерство на Образованието в България, за
да бъде отписан Гимназиалния клас от списъка на Неделните училища,
поради липса на необходимия брой ученици и преминаването на
гимназиалния клас в Кредит клас към Френския Католически Борд. Този клас
води занятия в друго училище, не с началните класове на БГ училище.
Да бъдат върнати суми на Министерство на Образованието в България, които
не бяха усвоени по програмите Роден език и Култура зад Граница и по
Постановление 334.
Да се кандидатства отново в началото на 2014 година кръжоците да бъдат
приети по програмата Роден език и Култура зад Граница за следващата
година.
Да се сложи в ред веб страницата на организациите –това е много важно!
Антон Минков направи много полезнo и интереснo предложениe -- Body of
knowledge and best practice -- Много интересен проект, който трбва да бъде
разгледан и осъществен.
Да се закупи застраховка за Организациите. Когато искаме да ангажираме зали
ни питат за застраховка. Ние имаме предвид брокер, но трябва някой да влезе във
връзка с него и да проучи цените.
Да се продължи работата по застрахователната полица на Петьо Христов. Аз
поемам това задължение.
Да бъдат защитени интересите на Българските организации- Българското
Дружество и Фондация за възвръщане на собствеността над националните
костюми, които бяха дадени на съхранение в дома на Райна Стаматова.
Да се опише Инвентара на Дружеството и Фондацията.
Има Инвентарна книга – да се впише там всичко, което принадлежи на
Българските Организации.
Да се закупи нов шкаф за увеличаващите се книги в библиотеката.
Да се направи вътрешен финансов одит на касите на Дружеството и
Фондацията.
Има нов правилник за Non for Profit organizations, с който Ръководството
трябва да се запознае и да бъде приложен.
Дългосрочен план за постоянен fundraising.
Зала за българите в Отава, радио, ТВ програма, вестник—повече
представителност на БГ Организации в канадското общество.
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Подкрепа за всички българи, които искат да танцуват български народни
танци.
Участие на младите българи в живота на организациите.
Вече 20 години Българските организации същвствуват и работят успешно
благодарение на доброволния труд и принос на всеки един от нас! Отправям
искрена благодарност към всеки, който е допринесъл за тяхното съществуване и за
живота ни като Българска Общност в Отава. Защото това е нашето семейство! И
както винаги съм подчертавала – силни и верни са думите: “Съединението прави
силата!”Заедно можем повече и по-добре!
Благодаря на членовете на Ръководството – мнозина от дълги години са в него,
други са нови хора. Благодаря за времето, което отделяте, което не се плаща с пари,
благодаря за искрата добро и радостта, с която дарявате живота на българите в
Отава! И аз вярвам—в крайна сметка—доброто с добро се отплаща! Благодаря на
моите приятели! Благодарение на вас аз оцелях през тези две и половина
напрегнати години!
Обещавам да завърша всичко започнато, с което съм се ангажирала.
Сега Роберто Джонев и Даниела Йовева ще представят финансовите отчети на
двете организации.
И преди да завърша искам да благодаря специално на един член на Българското
Дружество от годините на създаването му – на моя съпруг—Кузма Тарасов,
благодарение на когото и с чиято неоценима помощ аз бях в състояние да върша
години наред тази огромна работа! Не са само неговото постоянно присъствие на
нашите събития и снимките, които прави! Неоценима е неговата съпричастност
към всичко, което става в нашите организации и засяга българите в Отава и за
неговата готовност да помага! За мен Кузма е почетен член на нашите Български
Организации и аз съм щастлива и благодарна, че е до мен!
Thank you, Koozma!
На добър час и успех на Ръководството!
С уважение:
Христина Христова
2 декември 2013 г.
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