ПРОЯВИ НА СЪЮЗ НА БЪЛГАРИТЕ В КИПЪР
Списък на всички прояви организирани от или със съдействието на
Съюз на българите в Кипър (СБК) за периода от създаването на
организацията до м. Юли 2017 г.

КОНЦЕРТНИ ПРОЯВИ

•

м.Май 1999 г. – Изложба на български художници–приложници в Кипър – гр. Лимасол

•

м.Май 1999 г. – Моноспектакъл на Доротея Тончева в гр. Лимасол

•

м.Май 2003 г. – Спектакъл „Великденско вино“ на български артисти в гр. Лимасол

•

м.Май 2004 г. – Концерт на Лили Иванова със съдействието на СБК в гр. Лимасол

•
8.12.2004 г. – Коледен концерт. Участват Красен Пенев – цигулка, Цвета Христофору –
мецо сопран, Мирослав Господинов – пиано, Тациана Соят – сопран, Хор на Националната
Консерватория – Кипър с диригент Мирослав Господинов и духов квинтет на Виенската
Консерватория. Гр.Никозия
•

м. Декември 2005 г. - Концерт на Кристина Димитрова и Орлин Горанов в гр. Лимасол

•
23.05.2006 г. – Юбилеен концерт, посветен на 250 години от рождението на Моцарт. Първо
изпълнение в Кипър на неговата „Коронационна Меса“, Хор „Мадригал“ и солисти от хора,
диригент Мирослав Господинов (първа изява на създадения от М. Господинов първи
професионален кипърски хор) гр. Никозия
•

13.06.2006 г. – Повторение на концерта в рамките на Хоров фестивал – гр. Пафос.

•
20.12.2006 г. – Коледен концерт със съдействието „Гьоте център“. Хор „Мадригал“ и Духов
квинтет към държавния оркестър – Кипър, диригент Мирослав Господинов. Гр. Никозия

•

21-28 май 2007 г. – Първи фестивал „Дни на българската култура“:
1. Художествана изложба „За буквите“ с творби изпратени от Министерство на културата –
Република България.

2. Концерт „Панчо Владигеров и неговите ученици“. Творби от Владигеров, Хаджиев,
Стоянов и Кюрокчийски в изпълнение на Красен Пенев, Цвета Христофору, Борислав
Александров, Мирослав Господинов и кипърски изпълнители, завършили НМА „Панчо
Владигеров“
3.Вокален концерт „Московската и Петрбурската школа“. Творби от Римски-Корсаков, А.
Бородин, М. Мусоргски, П. Чайковски и С. Рахманинов в изпълнение на солисти от хор
„Мадригал“, Цвета Христофору и Мирослав Господинов – пиано.
•
28.05.2007 г. – Концерт „100 години от смърта на Римски-Корсаков“. Творби от РимскиКорсаков и неговите учиници – С. Прокофиев, А. Глазунов, И. Сиравински, А. Лядов и Оторино
Респини в изпълнение на на солисти от хор „Мадригал“, Цвета Христофору, Тициана Соят и
Мирослав Господинов – пиано. Гр. Никозия
•

Май 2008 г. – Концерт на Васил Найденов и Сленг в гр. Лимасол

•

3 март 2010г. - Концерт на Валя Балканска в гр. Лимасол

•
25-28 ноември 2010 г. – Фото-изложба на Геновева Георгиева „Две родини – една любов“.
Гр. Никозия
•
25.11.2010 г. – Концерт на български музиканти в Кипър, възпитаници на НМА „Панчо
Владигеров“ – Красен Пенев, Цвета Христофору, Петър Господинов, Мирослав Господинов и
Борислав Александров. Никозия

•

24-30 май 2011 г. - Втори фестивал „Дни на българската култура“:
1. Изложба с творби на български художници работещи в Кипър и творби, изпратени от
Външно министерство на България под надслов „Кирилицата и нейното послание към
Европа“ гр. Никозия
2. Авторски концерт на Панчо Владигеров с участието на млади кипърски изпълнители,
ученици на български преподаватели в Кипър. Гр. Никозия
3. Модно ревю на българската модистка Деница Иванова с участието на „Madison art
Performance agents” с директор Катерина Теодору. Гр. Никозия

•

18.12.2012 г. Коледен концерт на орган – рецитал на проф. Нева Кръстева. Гр. Никозия

•
24.04.2013 г. Джаз вечер – с участието на кипърски джаз-изпълнители, ученици на
български преподаватели. Гр. Никозия



11.11.2013 г. Концерт на Янка Рупкина „Магията на българските гласове“ с участието на
Таня Костова, танцов състав „Лудетини“ към БУ „Никола Вапцаров“ и ансамбъл
„Българи“ с директор Тодор Здравков. Никозия

•

25-28 май 2014 г. - Трети фестивал „Дни на българската култура“:
1. Камерен концерт с участието на Борислав Александров, Цвета Христофору, Мирослав
Господинов и кипърски изпълнители, завършили НМА „Панчо Владигеров“
2. Концерт на Поли Генова с участието на Васил Громков
3. Поетичен рецитал по стихове на Василка Хаджипапа и Дошка Кънчева, с участието на
актрисата Моника Мелеки и музикално оформление Мирослав Господинов.
4. Изложба на български художници и скулптори, живеещи в Кипър.

•
19.04.2015 г. Премиера в Кипър на последния филм на изтъкнатия български
кинорежисьор Иван Ничев „Пътят към Коста дел Маресме” / „Българска рапсодия“, срещаразговор с режисьора. Гр. Никозия

•

20-31 май 2015 г. - Четвърти фестивал „Дни на българската култура“:

Концерт на деца-изпълнители, ученици на български преподаватели – Гергана Георгиева, Жени
Демирева, Галина Димова, Ивелина Русева, Мирослав Господинов и Борислав Александров,
Концерт на орган – рецитал на проф. Нева Кръстева, Прожекция на филма „След края на света“ на
Иван Ничев, Инициатива „Аз обичам българските танци“ на ансамбъл „Българе“ – всички българи
по света се хващат на кръшно хоро, Концерт на Янка Рупкина и танцов състав на НУФИ „Филип
Кутев“ – Котел, Изложба „Светлината на буквите“ под патронажа на Посолството на Република
България с кратък рецитал на Петър Господинов – виолончело, Фолклорен концерт в Лимасол
„Българска магия“
•

31.05. 2015 г. – представяне на България на международен панаир в Полис Хрисохус

•
4.10.2015 г. – Камерен концерт посветен на 1 октомври – Денят на българският музикант и
денят на Йоан Кукузел с участието на клавирно дуо Гергана Георгиева и Корина Василиу. Гр.
Никозия
•
3.03 2016 г. - Концерт по случай 138 години от Освобождението на България от турско иго.
"Шостакович - неговото време и България". В програмата творби на Шостакович и неговите
ученици Шнитке, Шчердин, Савас Сава, Георги Минчев и Кр. Кюрокчийски. В изпълнение на деца
- рецитатори и певци, български изпълнители и млади артисти завършили в България. Никозия


24.06.2016 г. „НАРИСУВАНО С ЧЕТКА И ДУМИ“ - Самостоятелна изложба на Таня Илиева
– художник, иконописец, поетеса. Експозицзията представя акварелни и акрилни платна, рисунки
върху камък, икони върху камък и дърво и Поетичен рецитал стихове

08.12.2016г. – „Вечер на Вапцаров“- Отбелязване годишнината от рождението на големия
поет-революционер под егидата на Посолството на Република България и Кметството на община
Фамагуста.

04.03.2017г. – Тържествен концерт по повод Националния празник 3-ти март и 139-тата
годишнина от Освобождението на България. Част от „Дни на България“ – поредица от събития и
концерти в чест на националния празник на България.
 28.04 – 12.06.2017г. – „Дни на българската култура“. Поредицата от събития, концерти и
изложби продължи около месец и половина в Пафос, Лимасол, Никозия и Пралимни и бяха
посветени на 10-та годишнина от откриването на училищата в Пафос и Лимасол.
Богатата програма включваше:
Фотографска изложба „Светът в нас и ние в него“ на фотографките Ивет Пъшева и Иванка
Димитрова (Пафос), Прожекция на документалния филм „Пътешествие с тракийските
царе“ (Пафос и Лимасол), Прожекция на българския игрален филм „Докато Ая спеше“ (Пафос),
Постановка „Пиянството на един народ – слово и песен“, посветен на 141 годишнината от
Априлското въстание, от училище „Народни будители” гр.Паралимни (Никозия), изложба „Едно
място за всяко нещо и всяко нещо на мястото си“ на Националния музей на образованието – гр.
Габрово (Лимасол), “България в сърце ми” – Класически концерт с поетични мотиви, изложба на
български художници и творци, живеещи на острова (Пафос), “От Охрид до Добруджа” – концерт
на Венера Мелеки (сопрано) – Никозия.

ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

•

Декември 2011 г. – Българска кулинарна изложба в Пафос

•
Октомври 2012 г. – организирана среща с Екатерина Димитрова-Кунадис- съветник, зав.
СТСВ, МТСП в гр. Пафос
•
Октомври 2013 г. – организирана среща с Екатерина Димитрова-Кунадис - съветник, зав.
СТСВ, МТСП в гр. Пафос

•

Декември 2013 г. - Празник на всички студенти в Никозия

•
Декември 2013г. – Представяне на България на „Коледен булевард“ с български павилион
в Никозия с подкрепата на посолството на Република България.
•

Всяка събота вечер кино вечер в Никозия за 2014 г.

•
Февруари 2014 г. - Рецитал и поднасяне на венци пред паметната плоча на Васил Левски в
гр. Никозия
•
Март 2014 г. - Сирни заговезни и Чист понеделник - отслужване на литургия в църквата
„Света Варвара“, тържество по случай националния празник на България – съвместно с
Православна българска общност „Свети Иван Рилски“ и посолството на Република България в гр.
Паралимни.
•
Март 2014 г. – Тържества по случай Международния ден на жената в гр. Никозия и гр.
Лимасол.
•
7.04.2014 г. – Премиера в Кипър на филма „Млад кръв 2“ – посветен на българския рок в
присъствието на автора и режисьор на филма - Петър Даскалов. Гр. Никозия
•
Май 2014 г. - Сключване на договор между Съюз на българите в Кипър и Великотърновски
Университет „Св. св. Кирил и Методий“.
•

Май 2014 г. - „Да отпразнуваме заедно Гергьовден“ - празник в гр. Никозия

•
Май 2014 г. – „Ден на околната среда“ , организирано с кипърската организация АКТИ ––
какво е рециклиране, компостиране и органична градина. Гр. Никозия
•

Септември 2014 г. - Мултикултурна вечер в с.Йолу - мелницата

•
Октомври 2014 г. – организирана среща с Екатерина Димитрова-Кунадис - съветник, зав.
СТСВ, МТСП в гр. Пафос
•
Ноември 2014 г. – Участие в Извънредната сесия на Великия събор на българите по света
и Пета сесия на Световния Парламент на българите по света във Варна
•

Ноември 2014 г. – Участие в Международния панаир на книгата в гр. Паралимни

•

Януари 2015 г. - Шахматен български турнир в гр. Паралимни

•
Февруари 2015 г. - Среща на кандидат-студенти с преподаватели на български
Университети в гр. Никозия.

•
Февруари 2015 г. - Рецитал и поднасяне на венци пред паметната плоча на Васил Левски в
гр. Никозия
•

Март 2015 г. – Откриване и водосвет на новата сграда на СБК в гр. Лимасол

•

Март 2015 г. – Българска музикална вечер в гр. Лимасол

•

Март 2015 г. – Дамско парти в гр. Никозия

•
Юни 2015 г. – Участие в "Кухня без граници" - кулинарно предаване на националната
кипърска телевизия „RIK 1“.
•
Септември 2015 г. – „Вкусове от цял свят" в гр. Паралимни. Участват държави от четири
континента, представяйки национални ястия, музика и танци.
•
Октомври 2015 г. – Участие в 17 международен фестивал „Rainbow” в гр. Никозия с
участието на държави от четири континента, представяйки песни и танци.
•

Ноември 2015 г. - Вечер на българската кухня / Bulgarian Theme Night в гр. Лимасол

•
Декември 2015 г. – Представяне на България на „Коледен булевард“ с български павилион
в гр. Никозия с подкрепата на посолството на Република България, концерт на танцова група
„Лудетини“ и вокална група „До-ре-ми“ към БУ „Никола Вапцаров“ и танцова група към БУ „Петър
Берон“.
•
Януари 2016 г. - Среща и споразумение за сътрудничество между Кипърската Спортна
Организация и Посолство на Република България в Кипър и българските училища към Съюз на
българите в Кипър, за съвместна дейност в рамките на Национална програма „Спорт за всички”.
•
Януари 2016 г. - Тържество под надслов „Тримата йерарси и Св. Кирил и Св. Методий –
светли звезди в създаването на мир и приятелство между народите“ в кипърска гимназията в Агиа
Варвара. След тържеството се проведе среща между директорите на училището в Агиа Варвара и
Българско училище „ Никола Вапцаров“ с цел сътрудничество между двете.
•
Февруари 2016 г. - Поднасяне на венци и рецитал пред паметната плоча на Васил Левски
в гр. Никозия.
•
Февруари 2016 г. – Откриване на новата сграда на Български Културен център към Съюз
на българите в Кипър в гр. Никозия.
•
Февруари 2016 г. - Среща на кандидат-студенти с преподаватели от български
Университети в гр. Никозия.

•

Март 2016 г. - Мартенски базар в Лимасол

•
Април 2016 г. - Тържествено отбелязване на 140-ата годишнина от избухването на
Априлското въстание в Паралимни.

9 Юли 2016 г. - Семинар по методика на обучението по география с лектори от
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Гости лектори на семинара бяха проф.
Атанас Дерменджиев и проф. Стела Дерменджиева от катедрата по география.

10 Август 2016 г. - Среща между представители на Съюза и представителите на Софийския
университет и на Департамента за езиково обучение Светла Шенкова и Радостина
Кисьова.обучение

30 Септември 2016 г. – Открита лекция на проф. дфн Искра Христова-Шомова –
преподавател по старобългарски език в катедра „Кирилометодиевистика“, Софийски
учниверситет „Св. Климент Охридски“. Теми:
1. Св. Климен Охридски – обединител на Балканските народи
2. Паисиевата „История славянобългарская“ и българското Възраждане.

18 Февруари 2017г. - Среща с представители на Националната спортна академия – гр.
София

19 Февруари 2017г. - Венци и цветя пред барелефа на Апостола, пред посолството на
Република България в Кипър.

23 Март 2017г. - в сградата на Съюз на българите в Кипър, беше проведена среща с
делегация от МОН – заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова и
директорът на дирекция „Международно сътрудничество” на МОН Мими Данева.

28.05.2017г. – Тържествено шествие на учениците от българските училища на острова.
Част от „Дни на българската култура“.
 20.07.2017г. - „Добре дошли!“ - събитие, на което приветствахме студентите от
Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” , които са на стаж по програма
„Еразъм +“ в нашата организация.

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

•
Ноември 1999 г – Концерт на хора на Националната консерватория – Кипър и ученикът от
СМУ „Л. Пипков“ Петър Господинов с диригент Мирослав Господинов. Със събраните средства са
закупени лекарства за България.
•
Октомври 2005 г. – Подписка за освобождението на българските медици от затвора в
Либия, връчена на Посолството на Либия в Кипър
•

Февруари 2012 г. - Събиране на помощи за пострадалите от наводнения в село Бисер.

•
Октомври 2012 г. – Събиране на дарения за самотната майка на 3 деца Златина Колева от
гр. Варна.
•
хан.

Декември 2012 г. – Събиране на помощи за живеещите в дома на отец Иван в село Нови

•
Декември 2013 г. – „Нов дом за старите книги“ – инициатива за попълване фонда за книги
на училищата към СБК
•
Май 2014 г. – Събиране на средства за транспортиране на тленните останки на 22
годишната София Маринова от Кипър за България.
•
Юни 2014 г. – Събиране на средства за пострадалите от наводнения в гр. Варна. Средствата
са изпратени на „Червен кръст“.
•
Декември 2014 г. - Събиране на средства за транспортиране на тленните останки Евгени
Ангелов от Кипър за България.
•
Януари 2015 г. – Съвместна акция с фирма „Белла България“ и Неправителствена
организация „Holiday Heroes” са дарени 2000 пакета кори за баница за бедстващи в Кипър чрез
Кипърската църква.
•
Януари 2015 г. - Зов за кръводарение от всички българи в Кипър за трийсет годишната
Десислава Иванова, майка на 3 деца, на която и предстои тежка операция.
•
Март 2015 г. - Благотворителен концерт и продажба на мартеници, които са изработени
от ученици от българските училища на острова.
•
Март 2015 г. - Събиране на средства за пътуването до България на Божидар Маринов,
предвид предстояща тежка мозъчна операция.

•
Декември 2015 г. – Коледни подаръци за дома за деца лишени от родителски грижи „Асен
Златаров“ . Организатор „Асоциация на българските учители“ със съдействието на СБК.
•
Април 2016 г. – Благотворителна инициатива „Великденски сладки дни“ – със събраните
средства Родителският съвет към БУ „Н. Вапцаров“ финансира различни инициативи и нужди за
учениците и училището – закупуване на народни носии за танцовата група и групата по пеене и др.

Декември 2016 г. – Благотворителна инициатива „Коледни сладки дни“ – със събраните
средстава Родителският съвет подкрепи финансово инициативи на училището ни в гр. Никозия.

Декември 2016г. - Съюзът на българите в Кипър се присъединява към инициативата на
новия вестник “Българите в Кипър”: “ПИСМО ОТ КИПЪР ЗА ХИТРИНО”.

Януари 2017 г. - Месечна разпродажба „Да завъртим енергията“. Съюзът на българите в
Кипър положи началото на инициатива, която се провеждаше в първата неделя на всеки месец,
като предоставяше помещението си в гр. Никозия (Енгоми, ул. Темпон 33) за всички, които искат
да предложат свои неизползвани (или малко използвани вещи в приличен вид) за продажба на
цена значително по-ниска от пазарната себестойност на конкретния предмет. Това е възможност
и за всички, които искат да закупят нещо ненужно за някой, но много нужно за тях на нищожна
цена.

ИНИЦИАТИВИ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА КЪМ СБК

СПИСЪКЪТ СЪС СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ, КОЙТО СЛЕДВА Е НЕПЪЛЕН. АКТИВНОСТТА В
ПЕТТЕ УЧИЛИЩА, КЪМ СБК ВИНАГИ Е БИЛА МНОГО ВИСОКА, ПОРАДИ КОЕТО НАЙ-ДОБРЕ
ТЯ МОЖЕ ДА СЕ ПРОСЛЕДИ В СТРАНИЦИТЕ НА ВСЯКО УЧИЛИЩЕ ВЪВ ФЕЙСБУК ИЛИ
САЙТОВЕТЕ ИМ.

•

Септември 2006 г. – Откриване на български училища в гр. Лимасол и гр. Пафос

•

Март 2007 г. – Тържества по случай Националния празник на Република България – 3 март

•

Декември 2007 г - Коледни тържества в училищата към СБК

•

Март 2008 г. – Тържества по случай Националния празник на Република България – 3 март

•

Декември 2008 г - Коледни тържества в училищата към СБК

•

Септември 2009г. – Откриване на български училища в гр. Паралимни и гр. Полис Хрисохос

•

Март 2009 г. – Тържества по случай Националния празник на Република България – 3 март

•

Декември 2009 г - Коледни тържества в училищата към СБК

•

Март 2010 г. – Тържества по случай Националния празник на Република България – 3 март

•

Декември 2010 г - Коледни тържества в училищата към СБК

•

Март 2011 г. – Тържества по случай Националния празник на Република България – 3 март

•
Ноември 2011 г. – Издаване на първия брой на училищен вестник „Спрей“ към училището
в гр. Пафос.
•

Декември 2011 г - Коледни тържества в училищата към СБК

•
Февруари 2012 г. - Рецитал и поднасяне на венци пред паметната плоча на Васил Левски в
гр. Никозия
•

Март 2012 г. – Тържества по случай Националния празник на Република България – 3 март

•

Детско телевизионно шоу „Мини мис и мистър“ на телевизия „Нова“ в гр. Пафос

•

Декември 2012 г - Коледни тържества в училищата към СБК

•

Март 2013 г. - Тържества по случай Националния празник на Република България – 3 март

•
Март 2013 г. – Посещение на Вицепремиера на Република България Маргарита Попова в
училището в гр. Пафос
•

Септември 2013 г. – Откриване на българско училище в гр. Никозия

•

Септември 2013 г. - Конкурс на тема: Моето българско училище в Кипър

•
Октомври 2013г. – Посещение на министъра на труда и социалната политика Тотьо
Младенов в училището в гр. Пафос
•

Октомври 2013 г. - Карнавал на ужасиите в гр. Никозия

•
Ноември 2013г. – Открити уроци по родолюбие изнесоха в гр. Никозия, гр. Пафос и гр.
Лимасол два от златните славея на България – неповторимата Янка Рупкина, една от емблемите
на българската народна песен, и дългогодишната солистка на ансамбъл “Пирин” Таня Костова.
•

Декември 2013 г. - Патронен празник на училище „Никола Вапцаров“ гр. Никозия

•

Декември 2013 г. - Коледни тържества в петте училища на СБК

•
Март 2014 г. – Инициатива Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно
Български мартеници за 5 минути“ организирана от Фондация „Национален тръст за съхранение
на културно историческото наследство България“ във всички училища на СБК
•

Март 2014г. - Тържества по случай Националния празник на Република България – 3 март

•
Юни 2014 г. - " РИСУВАМЕ ЩАСТИЕ" - празник посветен на 1-ви юни - Международния ден
на детето със съдействието на " INTERMARKET EUROPE" гр.Пафос.
•
Юни 2014 г. - Малките Вапцаровци в гр. Никозия с барелеф на поета Н.Й.Вапцаров, скъп
дар от българския скулптор Иван Иков. Децата имаха честта да получат първите си училищни
удостоверения от новото училище в Никозия лично от външния ни министър Кристиан Вигенин.
•
Ноември 2014 г. – Открит урок за Деня на християнското семейство изнесен от отец Ангел
в гр. Никозия
•

Семинар „Как да не бъда различен или да бъда“ с психолога Ивайло Симеонов в гр. Пафос

•

Ноември 2014 г. – Музикален празник за деца в гр. Никозия

•

Декември 2014 г. -Коледен концерт-спектакъл в гр. Лимасол

•

Декември 2014 г. - Патронен празник на училище „Никола Вапцаров“ гр. Никозия

•
Февруари 2015 г. - Открит урок с директора на музей „Иван Вазов“ гр. Сопот Стефан Филчев
в гр. Пафос
•

Май 2015 г. – Открит урок с народната певица Галина Дурмушлийска в гр. Пафос

•

Юни 2015 г. – отваряне на детски център в гр. Паралимни

•
СБК

Октомври 2015 г. – Отбелязване на Денят на народните будители във всички училища на

•
Ноември 2015 г. – Участие на танцова група „Лудетини“ и вокална група „До-ре-ми“ към БУ
„Никола Вапцаров“ на изложбата по случай 55-годишнината от установяването на българокипърски дипломатически отношения, организирана от Посолството на Република България в
Кипър и кметството на община Никозия.
•

Декември 2015 г. - Патронен празник на училище „Никола Вапцаров“ Никозия

•
Декември 2015 г. – „Традициите на Бъдни вечер“, възпроизведени от децата от българско
училище "Никола Вапцаров" гр. Никозия

•

Февруари 2016 г. – Концерт под надслов: Телевизионно студио „Детски свят“ гр. Никозия

•
Март 2016 г. – Открит урок посветен на Великденската акция в Цариград на 3 април 1860г
с участието на отец Станислав в Паралимни
•
Март 2016 г. - Тържествено честване на 3-ти март под надслов „Хвърляй съчки в огъня,
историйо !“ в гр. Пафос.
•
Март 2016 г. – Открит урок с посланика на Република България „ Априлско въстание“ в гр.
Пафос и гр. Паралимни
•

Март 2016 г. - Участие в общоградския карнавал в гр. Пафос

•
През всичките учебни години училищата участват в конкурси и инициативи на МОН, АБУЧ,
ДАБУЧ и други организации

