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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.  

На 9 февруари 2014, Общото събрание гласува и прие промяна на сдружението от частна в 

обществена полза. 

 

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. 

 

 

III. Дейности  
 

През 2014 година, „Тук-Там” концентрира дейността си в наколко 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 2014г. Сдружението организира 20 различни събития, а именно: 

● Февруарско мрежуване – тук печели, там губи (февруари 2014) 

● Общо събрание (февруари 2014) 

● BG careers fair- Великобритания (март 2014) 
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● Втора Тук-Там комедийна вечер с „Големите” (март 2014) 

● Тук-Там на 6! Рожден ден! (март 2014) 

● Мартеница флашмоб в Копенхаген (март 2014) 

● Вечер на висшето образование в Германия и Австрия (април 2014) 

● Нетуркинг вечер с Тук-Там и Fryday Sofia (май 2014) 

● Българска вечер в Копенгахен (май 2014) 

● Лятна среща на Тук-Там #1 (юни 2014) 

● Нетуркинг с Тук-Там и Free Plovdiv Tour (юли 2014) 

● Тук-Там на колела (юли 2014) 

● Тиймбилдинг на екипите (юли 2014) 

● Лятна среща на Тук-Там #2 (август 2014) 

● Лятна среща на Тук-Там #3 (август 2014) 

● Голямото изпращане към Германия и Австрия (септември 2014) 

● Halloween on the go (октомври 2014) 

● Общо събрание (ноември 2014) 

● Добре дошли в България (декември 2014) 

● Коледно парти (декември 2014) 

 

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

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

● Парад на доброволците (февруари 2014) 

● Международно изложние „Световно образование” (февруари 2014) 

● Конференция „Бизнес и образование” (февруари 2014) 

● Национална конференция „Образът на България по света” (април 2014) 

● Коучинг вечер (май 2014) 

● Тук-Там на форум Кариера с кауза (май 2014) 

● Тук-Там на изложение „Европейско образование” (септември 2014) 

 

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 2014 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 2014 са: 

 'Рецепти за успех' с Гена Трайкова и Венелин Петков през месец януари; 

 'Рецепти за успех' с Владимир Борачев през месец март; 

 'Рецепти за успех' с Илиан Илиев през месец май (Лондон); 

 'Рецепти за успех' с Максим Ешкенази през месец май; 

 'Рецепти за успех' с Кирил Николов-Дизела през месец октомври. 

 

 

3 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 
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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.  

 

Седмото издание на форума „Кариера в България. Защо не?” бе проведено на 10 септември 2014 

година в Интер Експо Център в София. На форума през 2014 присъстваха над 1000 участника и 

над 60 фирми. Разнообразната програма включваше изложбена част, фирмени презентации, 

стартъп арена, кариерни презентации и workshops, проведени от AIMS Human Capital. През целия 

ден продължи и програмата с интересни лектори.  

 

В допълнение по темата за професионалната реализация в България, през 2014 Сдружението 

подпомогна реализирането на BG Careers Fair във Великобритания.  BG Careers 

Fair организирахме съвмесно с българските общества в английски университети и  нашите верни 

партньори от Обединени идеи за България през март 2014.  19 български компании посетиха 

Лондон и Единбург, за да се запознаят с над 300 българи, които търсят информация за 

възможностите обратно в родината 

 

4 Проект „Образование в чужбина” 

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. Тези лични впечатления са публикувани 

безплатно на уебсайта и предоставят възможност за контакт с българи, учещи в или завършили 

учебни заведения по целия свят. 

През 2014г. проекта беше възобновен след близо 2 години застой, като сайта беше изцяло 

преизграден, за да е по-удобен за потребителите. В допълнение се сключиха много партньорства с 

различни организации, благодарение на които броя събрани интервюта достигна 300 към края на 

годината. 

Съвместно с FAQ4uni организирахме и Вечер на висшето образование в Германия и Австрия 

(април 2014), както и Голямото изпращане към Германия и Австрия (септември 2014). 

 

5 Проект „Посланици“ 

 

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

градове. През 2014 имахме няколко активни посланици в Копенхатен и Лондон, като много от 

първоначалните бяха загубили мотивация. Заради това през 2015 фокусът ни ще е за изчистване на 

стратегията и мотивиране на малко, но качествени посланици. 

 

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. 

 

 

 

http://www.edu-tuk.tam-bg/
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IV. Други 

1. Структура 

 2012 2013 2014 

Регистрирани 

членове 

233 408 679 

Доброволци 38 68 81 

Управителен съвет Бойко Благоев 

Калоян Капралов 

Олга Василевска 

Веселина Дончева 

Селчук Емин 

Роза Цветкова 

Веселина Дончева 

Селчук Емин 

Роза Цветкова 

 

2. Уебсайт и уеб комуникации  

 2012 2013 2014 

Брой фб фенове 2646 3666 5085 

Брой посещения на сайта 25,639 23,387 23,633 

 

3. Финансов отчет за 2014  

 ОПР (хил.лв)  2014 2013 

Приходи КБГ 25 16 

Дарения 4 12 

Общо приходи 29 28 

Заплата (11) (10) 

Други (5) (7) 

Печалба преди 

данъци 

13 11 

Данък печалба (2) (1) 

Печалба след данъци 11 10 

 

  
 
 

 Баланс (хил.лв) 2014 2013 

ДМА 1 3 

Кеш 34 19 

Актив 35 23 

      

Резерви 21 21 

Печалба (загуба) 11 - 

Задължения 3 2 

Пасив 35 23 


