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I. Регистрация 

 

Сдружение „Тук-Там” е основано неформално на 3 март 2008 година, а официалната регистрация 

е получена на 24.10.2008 от Софийски градски съд с решение номер 745/2008.  

 

II. Мисия и цели 

 

Мисията на Сдружение с нестопанска цел "Тук-Там" е да създаде активна социална и 

информационна мрежа за своите членове с цел споделяне на опит, развитие на общи интереси, 

както и осъществяване на различни обществено-полезни проекти. 

 

Основни цели на сдружението са: 

(1) Да обединява млади хора, получили, получаващи или желаещи да получат образование, опит и 

умения извън България, с цел създаване на информационна и социална мрежа за обмен на опит и 

информация. 

(2) Да подпомага с опит и информация желаещите да се обучават и добиват житейски и трудов 

опит в чужбина. 

(3) Да подпомага с умения, опит и налични средства желаещите да увеличават знанията и 

уменията си в България. 

(4) Да създаде социална и информационна мрежа за получилите опит и образование в чужбина и 

желаещи да се завърнат в България. 

(5) Да инициира и реализира обществено полезни дейности, проекти и начинания без лична и 

материална облага. 

(6) Да осъществява посредничество между неправителствените организации и между различни 

държавни институции и юридически лица, като координира техните усилия за осъществяването на 

различни социални проекти и начинания. 

(7) Да обединява личности от различни професионални групи в своите териториални граници и ги 

обвързва с приятелство, взаимно разбирателство и уважение. 

(8) Да мотивира обществено полезни личности да служат на обществото и да подпомагат 

проектите и начинанията на „Тук-Там" без лична материална изгода. 
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III. Дейности  

 

През 2013 година, „Тук-Там” концентрира дейността си в няколко функционални насоки, описани 

накратко тук. 

 

1 Звено „Събития” 

Тук-Там организира събития за българи, които са се завърнали в България след обучение в 

чужбина, както и такива, които тепърва планират да се завърнат. Така членовете и съмишлениците 

на сдружението, които вече са се завърнали, формират среда, в която търсят бизнес партньори и 

приятели. Едновременно с това, те помагат с опит и информация на тези българи в чужбина, които 

обмислят да се завърнат. 

 

През 2013г. Сдружението организира 15 различни събития, а именно: 

● Вдъх-нови-ни 2 (януари 2013) 

● Тук-Там става на 5 години (март 2013) 

● Киновечер с Тук-Там: Последната линейка на София (март 2013) 

● Тук-Там нетуркинг с Шизи импровизатори (април 2013) 

● Тук-Там нетуъркинг в Пловдив (юни 2013) 

● Лятна среща на Тук-Там #1 (юни 2013) 

● Wishbox летен коктейл (юли 2013) 

● Лятна среща на Тук-Там #2 (юли 2013) 

● Лятна среща на Тук-Там #3 (август 2013) 

● Среща с нови доброволци (септември 2013) 

● Halloween Dance Party (ноември 2013) 

● Тук-Там нетуъркинг в Пловдив 2 (ноември 2013) 

● Формулата на успеха – съвместно с БНП Париба (декември 2013) 

● Отворени врати на Тук-Там, Заедно в час и Обединени идеи за България (декември 2013) 

● Коледно парти (декември 2013) 

 

 

През годината „Тук-там” подкрепи и активно се включи в следните събития, организирани от 

други сдружения и организации от неправителствения, държавни институции или компании: 

● Bulgarian Student Career Fair в Лондон (март 2013) 

● QS World Grad School (октомври 2013) 

● Access MBA (ноември 2013) 

● УчиРаботиПътувай UK (ноември 2013) 

 

 

2 Инициатива „Рецепти за Успех” 

През 2011г. Сдружение „Тук-Там” съвместно с фондация „Заедно в час” стартира организацията 

на редица срещи с вдъхновяващи лектори, които споделят своите “Рецепти за Успех”. Целта на 

тези събития е да провокира прогресивно мислещите млади хора, като ги информира и ангажира 

със значими въпроси в сферата на професионалното развитие, гражданското общество и бъдещето 

на нашата среда и икономика. На срещите през 2013 отново бяха представяни интересни гост-

лектори, които споделяха своя опит и отговаряха на въпросите от публиката. Не на последно 

място, тези събития бяха възможност за неформален „нетуъркинг” - за запознанство с хора с 

подобни професионални или лични интереси. 

 

Проведените срещи през 2013 са: 

 'Рецепти за успех' с Димитър Илиев през месец януари; 
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 "Рецепти за успех" със Светлин Наков през месец март; 

 "Рецепти за успех" с Хуан Карлос през месец май; 

 "Рецепти за успех" с Зоя Паунова през месец октомври; 

 "Рецепти за успех" с Христо Мутафчиев през месец декември. 

 

3 Проект „MyWay” 

През 2010г. завърнали се от чужбина и готови да приложат опита си в България, членовете на 

сдружение „Тук-Там“ започват да генерират идеи за стартирането на проект за професионално 

ориентиране на ученици. Идеята се превръща за първи път в реалност в класните стаи на 7 СОУ в 

София през май и юни 2011г. със събитие под името „Професия за мен“. Така в края на 2011 

проектът за професионално ориентиране започва своите първи смели стъпки под ръководството на 

Олга Василевска и благодарение на енергията и таланта на над 15+ Тук-Там членове и 

доброволци. През 2013г. проектът за професионално ориентиране се нарича WishBOX  и стартира 

своя самостоятелeн път: www.wishbox.org. 

 

4 Проект „Кариера в България. Защо не?” 

Форумът „Кариера в България. Защо не?" цели да запознае българите, учещи или учили в 

чужбина, с възможностите за кариерно развитие в България. Форумът се организира със 

съдействието на основателите на Back2BG.com - уебсайт за високо квалифицирани кандидати и 

професионална реализация в родината ни. 

 

Форумът бе проведен за пръв път на 22 декември 2008 година. Това е първият по рода си форум, 

насочен изцяло към българи с образование или опит в чужбина и компании, търсещи 

квалифицирани кадри. Форумът събра на едно място млади професионалисти с образование и 

опит в чужбина, работодатели, специалисти и предприемачи във водещи браншове, както и успели 

българи, които са се върнали и реализирали в България.  

 

Шестото издание на форума „Кариера в България. Защо не?” бе проведено на 12 септември 2013 

година в Интер Експо Център в София. Малко статистика от това издание на форума: 

 

 Близо 1300 регистрирани участници 

 63 компании-изложители 

 33 лектори в Семинарната програма 

 5 организирани събития извън България с online излъчване 

 11 фирмени презентации 

 10 неправителствени организации 

 Над 50 медийни и организационни партньори 

 4 съпътстващи събития 

 1 стартиран целогодишен проект azizbrah.karieravbulgaria.com - за хаоса и възможностите, 

за сиренето и приятелите или защо някой би се върнал в България... 

 

Над 6000 българи зад граница посетиха събитията ни за последните 6 години. Сред тях са 

студенти, специалисти и предприемачи. 

 

5 Проект „Лични впечатления” 

Тук-Там събира лични впечатления за опита да следваш в чужбина. Целта е да се предостави 

директна лична информация, опит и впечатления от различни университети и държави на бъдещи 

български студенти зад граница и по този начин да се допълни информацията, която е 

предоставена по уебсайтовете на университетите. 

file:///C:/Users/Mila/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2Y10V3ZJ/www.wishbox.org
http://azizbrah.karieravbulgaria.com/
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През 2013г. бяха събрани допълнителни лични впечатления в уебсайта на Тук-Там www.edu.tuk-

tam.bg, стартиран през 2010г. Впечатленията към 31.12.2013 са за над 200 университета от 25 

държави. Тези лични впечатления са публикувани безплатно на уебсайта и предоставят 

възможност за контакт с българи, учещи в или завършили учебни заведения по целия свят. 

Организацията ни работи активно в сътрудничество с други сходни инициативи като Обединени 

идеи за България (с техния сайт http://faq4uni.com/ и http://oib.bg/izbiramBG/), Идентичност за 

България (с представяне на българи от чужбина: http://www.fibg.org/blog/-1/108-malka-spretnata-

istoriyka-s-dve-lipi-otpred#.USXiPh17KRY) и ABLE Bulgaria. 

 

6 Проект „Посланици“ 

 

През есента на 2012 Сдружението реши да се опита да изгради международна мрежа в различни 

градове. До 1 октомври се набираха кандидатури от бъдещи посланици на Тук-Там. Към момента 

в пилотната фаза на проекта, която ще продължи 6 месеца, се включиха хора от Лондон, 

Манчестър, Мюнхен, Париж, Брюксел, Виена, Залцбург, Глазгоу и Маастрихт.  

 

- 18 човека в 12 града в Европа (+1 в Америка) и продължаващ интерес и естествено разрастване 

- Стартираха локални ТТ групи в Копенхаген, Маастрихт, Дънди, Ротердам/Хага  

- Планират се първи събития около 1ви/3ти март 

- Калина Петкова (от UK групата) се присъединява към екипа и постепенно поема активна роля в 

проекта 

 

Посланиците на Тук-Там по света са амбициозни, усмихнати и ангажирани с:  

 

- организирането на networking събития за българите в съответния университет/град 

- поддържането на контакти с кариерния център, alumni office-а и international office-а на 

съответния университет 

- поддържане на връзка с български институции, ако са представени в съответния град 

(консулства, посолства) 

- координиранието на сътрудничеството със студентски сдружения, както и организации на 

българи в района 

- комуникация с български медии в чужбина 

- поддържане на база данни от български студенти в съответния университет 

- набиране на членове и поддържане на връзка с членовете на организацията в съответния град 

 

Организация на Тук-Там събития в чужбина цели да покаже на българите там, че има завърнали 

се, които успяват в България, както и да ги провокира да се замислят как могат да помогнат на 

България отдалече. 

Сред събитията организирани от посланиците ни през 2013 бяха: 

 Среща с евродепутата Андрей Ковачев в Маастрихт (юни 2013) 

 Среща на българите в Берлин с Тук-Там, ОИБ и Боян Бенев (октомври 2013) 

 Тук-Там комедийна вечер в Лондон (ноември 2013) 

 

7 Уебсайт и уеб комуникации  

Сред основните дейности на сдружението е поддържането на уебсайта и уеб комуникационните 

канали (twitter, facebook, LinkedIn) чиито основна цел е да информира младите в България и извън 

граница като разпространява тематични статии и материали, свързани с целите на организацията и 

полезни за нейните членове. В тази връзка още през 2011 беше стартирана, а през 2012 

http://www.edu.tuk-tam.bg/
http://www.edu.tuk-tam.bg/
http://faq4uni.com/
http://oib.bg/izbiramBG/
http://www.fibg.org/blog/-1/108-malka-spretnata-istoriyka-s-dve-lipi-otpred#.USXiPh17KRY
http://www.fibg.org/blog/-1/108-malka-spretnata-istoriyka-s-dve-lipi-otpred#.USXiPh17KRY
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окончателно приключи актуализацията на сайта. А резултат от популярността на сайта, Тук-Там 

бе един от финалистите и беше на второ място на публиката на конкурса БГ Сайт 2012.  

Брой фб фенове: 3666 (2387 към януари 2013) 

Брой потребители на сайта през 2013: 23,387 

PageRank на сайта: 6 
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IV. Други 

1. Структура 

Към декември месец 2013г. официално регистрираните членове са 408, докато през месец 

декемрви 2012 г. членовете бяха 233.  

 

С цел създаване на предпоставки за устойчивост и развитие на сдружението, през януари 2012 

беше отворена работната позиция “Проектен мениджър на Тук-Там”. През юли 2013 Мила 

Натудова зае тази роля на мястото на Бойко Благоев. 

  

През ноември 2013 бяха проведени избори за нов управителен съвет, като членовете на предишния 

управителен съвет остават ангажирани с дейността на сдружението като съветници. Новите 

членове на управителния съвет са: Веселина Дончева, Селчук Емин и Роза Цветкова. 

 

2. Дарения 

След регистрацията в Paypal през 2011, Сдружението продължи да събира онлайн дарения и през 

2013. По този начин всички, съпричастни към целите на Тук-Там, могат бързо и лесно да направят 

редовни месечни дарения. През 2013 сдружението получи около 2400лв благодарение на тези 

месечни дарения. 

Отделно Тук-Там получи 6000лв дарения от Виваком за развитие на два проекта – Wishbox и 

социалната мрежа на Тук-Там и индивидуални дарения за 2800лв за развитието на проекта 

Wishbox. 
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V. Финансов отчет за 2013 

 

Баланс 2013 2012 

ДМА 3 2 

Вземания 1 - 

Кеш 19 10 

Актив 23 12 

 

 
 

Капитал 21 11 

Задължения 2 1 

Пасив 23 12 

 

 

 

 

 

  Приходи и разходи 2013 2012 

Дарения 12 4 

Кариера в Бг 16 11 

Общо приходи 28 15 

 

 
 

Заплата (10) (14) 

Външни услуги (7) (5) 

Печалба преди данъци 11 (4) 

 

 
 

Данък печалба (1) (1) 

Печалба след данъци 10 (5) 
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Сдружение с нестопанска цел „Тук-Там” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Адрес: 

София 1618 

ул. Любляна 46 

 

 

 

 

E-mail: 

hey@tuk-tam.bg 

 

 

 

 

Website: 

www.tuk-tam.bg 

 

www.edu.tuk-tam.bg 

 

www.karieravbulgaria.com 
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