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Как се роди „БАЛКАН”
Асоциацията се създаде преди пет години с 

цел интегрирането на българските имигранти в 
Испания. Организаторите на асоциацията сме тук 
от десет и повече години. Знаехме през какви етапи 
трябва да мине всеки, който отива в чужда страна. 
Затова решихме да предприемем тази стъпка и 
да създадем асоциацията. Когато човек напуска 
страната си, трябва да знае къде отива, с какво ще се 
занимава, как ще протече животът му, какви планове 
има за кратък и за по-дълъг срок. Ако се вземе под 
внимание всичко това, се сформира така нареченият 
личен план на емигранта. В момента, в който си 
намериш работа, жилище, нещата не спират дотам - 
започваш да се легализираш, да си вадиш документи, 
да запишеш детето си на училище, когато е такъв 
случаят. Затова нашата идея беше да съберем на едно 
място цялата тази информация. Значи, когато имаш 
някакъв конкретен проблем, да имаш едно място, 
един телефон, един адрес, на който да отидеш и да ти 
се даде нужната информация

Успяват ли тези българи, които научават до 
известна степен езика, да намерят работа, която да 
е свързана с тяхната професионална подготовка в 
България?

Всеки, който вярва, че ще успее да работи по 
професията си, го е постигнал. Всеки, който си е 
сложил ограничение и си мисли, че се намира в 
чужда държава и няма кой да му обърне внимание, 
не успява. Значи въпросът, за мен специално, е 
чисто психологичен. Ето много пресен случай – 
една от нашите танцьорки от танцовия ни състав, 
е топограф по образование. В момента тя работи в 
метрото на Мадрид като топограф и за два месеца 
я направиха отговорник на бригада. Значи, когато 
дадеш от себе си всичко, което трябва да дадеш, и 
покажеш своя професионализъм, това се вижда и се 
оценява, въпреки че забелязваме един страх от това, 
че сме по-добре подготвени.

В бюрото по труда, което създадохме, сме 
направили специален отдел за мотивиране на 
българите за създаване на средни и на малки фирми. 
Помогнали сме на четири български фирми, те са 
испански по испанското законодателство, но на 
българи, които са направили фирми в Испания. Има 
две фирми за ремонт и преустройство на жилища, 
една фирма за продажба на недвижими имоти, 
един магазин на нашата моделиерка “Енита” и един 
български ресторант.

България вече е равноправен член на ЕС, няма ли 
да се облекчат процедурите,свързани със създаването 
на такъв български бизнес в Испания?

При всички случаи смятаме, че ще има и 
облекченията ще бъдат в различни насоки. Първо 
като статус, вече не се водим имигранти, и пак 
свеждаме въпроса до етикетите. Значи отлепват 
ти етикета “имигрант” и ти залепват етикета 
“комунитарио”, което ще рече, че си от ЕС. В момента, 
в който получиш документ, че живееш в Испания, 
следващата стъпка е да си извадиш пълномощно за 
работа, което всеки работодател може да го издаде. 
Това важи само за хора, които ще работят 
по нормалния ред. Ако развиваш частен 
бизнес, нямаш нужда от разрешение за 
работа. Ако ще работиш временно, което 
ще рече 185 дни в годината, също нямаш 
нужда от това разрешение за работа. Така 
че смятам, че има много облекчения в тази 
насока, специално за свободното движение 
на работници от една държава в друга.

„Балкан” е единствената асоциация в 
Испания,която осъществява големият 
проект за създаване на българско училище 
с лицензирани от МОН свидетелства.

- Аз смятам, че няма българин, който е в 
чужбина, и да не си мечтае да има училище. 
Така че не мога да кажа, че идеята е на 
някого конкретно. Направихме го като 

проект към асоциацията и започнахме през 2003 г. с 
9 деца, за да видим как ще тръгне процесът и втория 
месец вече имахме записани 27 деца. Идеята беше 
да се учи само български, да се учат българските 
традиции. Да се научат тези деца на български 
песнички, на всичко, което ние като малки сме учили 
в България. Българското дете в Испания има един 
проблем. При положение, че семейството желае да 
се завърне, детето трябва да полага приравнителни 
изпити. Затова започнахме преговори с 
Министерството на образованието в България и 
след вече имаме разрешение да издаваме диплома по 
предмети като български език и литература, история 
и география на България. Отделно сме предложили 
като извънкласни занимания като народни танци, 
рисуване с един български художник и как се прави 
театър.В момента в Испания има 7 училища,които 
са филиали на училището в Мадрид.Асоциацията 
отвори свой клон и в  Хатива с цел разширяване 
на дейността си Всеки, който желае да посети 
страницата на БАЛКАН, може да го направи на 
следния интернет адрес: www.aibebalcan.com

Comarca

L’Informador de la comunitat búlgara...

VANYA PENCHEVA Xàtiva

En buen estado, con patio y
magnifi cas vistas.

En: Plaza San Pedro, 1
Xàtiva

Telèfono: 609 612 131

Vendo Casa

Qui soluciona els problemes dels immigrants búlgars?
Entrevista amb Petya Tsaneva, presidenta de AIBE “BALKAN”

Què és l’Associació  d’Im-
migrants Búlgars a Espanya 
AIBE BALKAN?

AIBE “Balkan” va ser crea-
da el 25 de gener de2 003 per 
un grup d’immigrants búlgars 
per a treballar per la integració 
sociocultural de la població 
immigrant búlgara.  Va nàixer 
amb la intenció de facilitar la 
participació de la població 
búlgara en la societat espa-
nyola, amb la qual desitgen 
compartir les seues riqueses 
culturals, en la qual vol seguir 
desenvolupant-se com perso-
nes, compartint valors demo-
cràtics, solidaris i tolerants, en 
una convivència harmònica 
amb la població espanyola i 
amb la resta d’immigrants.

Com descriuria les seues 
activitats?

Coneixement de la situació 
present de la comunitat búl-
gara i tota la immigració i la 
refl exió d’aquesta sobre la re-

alitat social; reconeixent de la 
identitat cultural dels altres, 
treballant en equips multicul-
turals amb la fi nalitat de que 
l’immigrant siga l’actor del 
seu propi desenvolupament; 
formació, com un factor clau 
per a la plena integració, pro-
moció social i professional; 
compromís, per a tenir una 
societat més solidaris són ne-
cessaris la solidaritat; la tole-
rància,; la riquesa intercultural 
i el treball en conjunt; qualitat. 
Som conscients que, com im-
migrants a Espanya sentim ell 
haver de promoure la plena 
integració dels nostres ciuta-
dans, la tolerància ètnica, la 
solidaritat, treballant conjunt 
amb els nostres amfi trions, els 
espanyols, treballant amb cri-
teris de professionalitat, trans-
parència i qualitat, gestionant 
efi caçment els recursos que 
la societat posa en les nostres 
mans, aplicant al nostre treball 
mecanismes d’avaluació el que 
ens permet establir accions de 

millora contínua. Tenint en 
compte que l’Associació dels 
Immigrants búlgars a Espanya 
“Balkan” és l’única associació 
dels immigrants búlgars que 
es dedica a desenvolupar pro-
grames socials en tot el terri-
tori espanyol. Creguem que 
el nostre treball, que s’està de-
senvolupant en Comunitat de 
Madrid, és de summa impor-
tància i pot ser vist com bona 
pràctica, una iniciativa pione-
ra i motivar a immigrants búl-
gars de diferents comunitats 
autònomes d’Espanya. Ja exis-
teix una delegació de “Balkan” 
en Xàtiva.

Com ajudeu als immi-
grants?

L’àrea social brinda un su-
port integral i continuat a 
aquelles persones immigrants 
que demanden o requeris-
quen de la seua intervenció, 
dotant-los d’orientació, infor-
mació i suport social, així com 
proveir-los d’aquells recursos 

necessaris per a possibilitar-
los una millora quant a la seua 
situació. Des de l’àrea labo-
ral plantegem facilitar l’accés 
al mercat laboral espanyol a 
través d’un procés d’orien-
tació sociolaboral i accions 
informatives de preformació 
laboral. Es pretenen acci-
ons d’orientació per a pal·liar 
aquells obstacles principals 
que s’interposen en el camí 
d’una persona immigrant i el 
seu accés a l’ocupació en les 
fases de l’itinerari: orientació, 
informació, motivació per a 
l’autoocupació, dotació d’eines 
per a recerca d’ocupació. Tam-
bé estem treballant en l’àrea de 
la formació, de l’habitatge i en 
el area jurídica cerquem infor-
mar i assessorar en els camps 
del dret que més afecten a les 
persones immigrants: Dret 
d’Estrangeria i Dret laboral. 
També està el projecte perma-
nent: l’escola búlgara “San Juan 
de Rila” que ja té 7 fi lials a Es-
panya. En relació amb l’afany 

d’aconseguir ser com un pont 
entre dos cultures hem acon-
seguit, també acords amb el 
Ministeri d’Educació i Cultu-
ra de Bulgària segons els quals 
es reconeix el procés educatiu 
i es convaliden a Bulgària els 
estudis realitzats en l’Escola 
“San Juan de Rila” a Madrid. 
Açò suposa un benefi ci per a 
tots aquells que decidisquen 
continuar els seus estudis en 
qualsevol centre educatiu o 
universitat de Bulgària, tenint 
convalidades les assignatures 
específi ques incloses en el pla 
educatiu del Ministeri d’Edu-
cació i Cultura.

АСОЦИАЦИЯ „БАЛКАН” РАБОТИ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ИСПАНИЯ
ИНТЕРВЮ С ПЕТЯ ЦАНЕВА,ПРЕЗИДЕНТ НА АСОЦИАЦИЯТА


