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Българо-Британска Фондация „Св Георги“ е благотворителна 
организация която работи на територията на Югозападна 
Англия. Създадена през 2015 г. с цел пробуждане, 
съхранение и разпространение на българският народен дух, 
народните традиции и историческата ни памет. 
Фондацията също осъществява дейност за подпомагане на 
интеграцията на българите в английското общество, 
задоволяването на културните им нужди и стимулирането на 
социалните и бизнес контакти. 

Училище „Христо Ботев“ в  Глостър 
 

На 6-ти септември 2015 г. българите в 
Глостър  изпратиха за първи път децата си на 
българско училище! Тогава  отвори врати 
неделното училище “Христо Ботев“ към Българо-
Британската Фондация “Св. Георги” -

 благотворителна организация, чиито основни цели са 
запазване и насърчаване на българската култура, език и 
обичаи в Югозападна Англия.  Училището  предлага 
предучилищна група за деца от 3 до 5 г., училищна група за 
деца от 6 до 11 г. 
Програмата на 
училището следва 
програми одобрени от 
Министерството на 
Образованието в 
България за 
преподаване на 
Български език за деца, 
които живеят извън 
пределите на България.  
В Училището се 
обучават над 35 деца. 

Училище „Иван Вазов“ в  Бристол 
 

Есента на 2015 г. ще е паметна за българите в 
Бристол, тъй като на 12-ти септември за първи 
път  отвори врати българското училище “Иван 

Вазов“! Всички деца над 5 години са добре дошли, 
независимо на какво ниво е българският им език писмено и 
говоримо. Програмата на училището следва програма от 
Министерството на Образованието в България за 

преподаване на 
Български език за 
деца, които живеят 
извън пределите на 
България. В 
Училището се 
обучават над 15 деца. 

Приятно ни е да се запознаем! 

Училище за изучаване и усъвършенстване на английски  

Език за българи  

Създадено и ръководено от Г-жа Бела Василева,  
квалифициран и опитен преподавател по английски.  

Създадени са групи за начинаещи и напреднали, в които  
желаещите са подпомагани в усвояването на английски  
език, което помага за по-

добрата интеграция на българите в британското общество.   

На 17-ти ноември 2015 на Фондацията беше присъден статус 
на благотворително дружество по законните изисквания на 

Великобритания (регистрационен номер 1164441 )  
Основните цели на Фондацията са: 

- Сплотяване на българите в Югозападна Англия 
- Запазване и разпространяване на българския език, култура и 

традиции 
- Откриване на български училища 

- Създаване на Първото българско читалище в района на 
Югозападна Англия 
- Създаване на Българска православна църква  в района на 

Югозападна Англия 
Българо-Британска Фондация „Свети Георги“ се сформира по 

естествен път, след като през 2015 г. група родолюбци, водени 
от желанието си да запазят българската традиция сред 

сънародниците ни, живеещи в Англия, създават Фондацията. 
Основната цел на тази организация е да пробужда, съхранява 

и разпространява българския дух.  
„Искаме да създадем място, където всички, които са 

напуснали България, ще могат отново да се почувстват 
българи. Освен мероприятията, които организираме за 

съхранение на традициите, ние сме и общност, в която всеки, 
нуждаещ се среща опора в труден момент“ Д-р Малинка 

Връбчева управител на Фондацията  



Българската група за народни танци "Българка" в Глостър е място за среща 
на всички ентусиасти, които носят българските ритми в сърцата си. Групата е 
отворена за всички, независимо от нивото на умения, националност и 
етническа принадлежност. Заповядайте на срещите ни и се хванете на 
хорото всеки понеделник от 19:00 до 20:00 ч. на City Works, Alfred Street, 
Gloucester, GL1 4DF.  

 БЪЛГАРСКА ГРУПА ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ "БЪЛГАРКА"  

В ГЛОСТЪР 

Детска танцова школа  

към Българското Училище „Христо Ботев“, Глостър   

По традиция Българо - Британската Фондация отбелязва 2 години от 
своето създаване с елегантна вечер, която събира Българската общност 
в името на благородна кауза. През 2017 г. приходите от Бала ще 
подпомогнат за инициативата и стартирането на Проект – Център на 
Българската общност и малък Параклис.  

Хорце АИ и Българското училище „Иван Вазов“  

в Бристол    

Група по народни танци за деца с професионален хореограф 
Ани. Занимания от 40 минути се 
провеждат всяка събота от 15:45 в сградата на училището.  
Групата е водена от професионален хореограф и въвежда  
малките танцьори, използвайки интерактивни игри и  
упражнения в света на Българския фолклор.  

В детска танцова школа се обучават и подготвят бъдещите  
танцьори на Фолклорна Група Българка.  
Програмата на обучение по народни танци включва  
комплекс от танци, хора, песни, игри, словесен фолклор,  
както и запознаване на децата с различни народни обичаи 
и традиции. Методиката на преподаване в отделните групи 
е съобразена с възрастта и възможностите на децата. 

Благотворителни каузи  

Коледни подаръци за децата от Дом Детелина Плевен 

Д-р Елиза Георгиева, управител на Фондация „Св. Иван Рилски“ –

Плевен, връчи дарение на Дома за деца, лишени от родителска  

грижа „Детелина“. Дарението е от името на Българо-Британска  

Фондация "Свети Георги" с управител д-р Малинка Връбчева  

и от Българското училище „Иван Вазов“ в Бристол,  

Великобритания и съдържа детски  

играчки, образователни игри, книжки за оцветяване, флумастери 

и картички. Децата от училище „Иван Вазов“ направиха коледни 

картички, които бяха продавани в българския магазин в Бристол. 

Общата сума на продадени картички беше £51.   
  
Помощ за репатриация на Светослав и Християн  
 Едно трагично събитие сплоти десетки българи, с желание за да  

помогнат. През ноември 2015 г. две млади момчета загиват в  
автомобилна катастрофа в района на Ившам. Семействата им са  
съсипани и в този тежък момент, освен че скърбят за децата си, тря

бва да заплатят и непосилна сума за репатриация.  
Тогава българската общност се обедини и с помощта на  
Фондацията организира дарителска сметка, в която се събраха  

нужните £5000. Децата от българското училище „Христо Ботев“ в 
Глостър също помогнаха за събирането на средствата чрез коледен
 базар, на който успяха да съберат и дарят £600 .  

„В толкова тежък момент общността ни показа своята задружност. 
Целта ни е да продължим да помагаме на хора в нужда.  
 
Помощ за Г-н Петров  

 Фондацията организира събирането на дарения в помощ на един  
добър човек, който помагаше на нашето училище и надявам се да 
помните Дядо Коледа, който раздаде подаръци на нашите деца от 

Българско училище “Христо Ботев”.  
Г-н Петров беше диагностициран, че е болен от коварната 
болест “Рак”.  

Семейството му желаеше да проведе лечение в специализирана 
клиника в Германия, но не разполагаше с необходимата  
сума за лечението.  

 Бяха събрани повече от £500 и тази сума беше дарена на  
семейството на Г-н Петров. 
 
Кампания Ани (Малко ангелче с трудна съдба)  

 На 5 Септември 2016 г. Ани изгуби безвъзвратно своята МАМА.  
Ани е почти на 6 годинки, но за съжаление от малка се бори с  
коварното ДЦП. Кампанията призова за подкрепа със събиране на 

средства за закупуване на технически средства за деца с  
увреждания от които Ани има нужда.  
Към момента има събрани £4290 получени от 269 дарители.  

Първият помощен уред -
 Система за комуникация чрез поглед (Tobii PCEye Mini с Windows 
Control), на стойност £2429.64 е закупен и доставен на Ани.  

Традиционен Годишен Бал на Фондацията 

Българска библиотека  

Създадена и подържана от Г-жа Ивелина 
Спасова-Димитрова, родител на дете в 
българското училище „Христо Ботев“. 
Библиотеката притежава колекция от книги на 
български език за малки и големи дарени от 
българи живеещи във Великобритания и в 
България.  


