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СУРВАКАРЧЕТА ОЗАРИХА
МИНИСТЕРСТВА И
ДИПЛОМАТИЧЕСКИ МИСИИ
ЗА РОМСКАТА НОВА ГОДИНА –
ВАСИЛИЦА

В

ицепремиерът Томислав Дончев, председателят
на Парламента Цвета Караянчева, министрите
на труда и социалната политика Бисер Петков, и
на здравеопазването Кирил Ананиев, заместникминистрите на образованието и науката,
младежта и спорта, регионалното развитие и
благоустройство, министерство на външните
работи, омбудсманът Мая Манолова, посолствата
на САЩ, Великобритания, Дания, Австрия, Белгия,
Испания, Франция, ЮАР и Индия, както и много
други организации и институции приеха на 15 януари
български и ромски сурвакари по повод празника
Василица, отбелязван като начало на новата година
от повечето роми в България.
Събитията в София и цялата страна са част от
национална кампания, организирана от Център
„Амалипе“ за девета поредна година, чиято цел е
отбелязване и популяризиране на празника Василица
– Ромската Нова година. Кампанията дава възможност
на сурвакари от училища от цялата страна да пожелаят
здраве и берекет с традициите на ромския и българския
фолклор.

STUDENTS BROUGHT JOY TO
MINISTRIES AND DIPLOMATIC
MISSIONS
FOR THE ROMA NEW YEAR –
VASILITSA

V

ice prime minister Mr. Tomislav Donchev, the Chair
of the Parliament Mrs. Tsveta Karayancheva, the
minister of labour and social policy Mr. Bisser Petkov,
the minister of health Mr. Kiril Ananiev, vice ministers
of education and science, of youth and sports, and of
regional development, the ministry of foreign affairs, the
ombudsman Mrs. Maya Manolova, the embassy of USA,
UK, Denmark, Austria, Belgium, Spain, France, South
Africa and India, as well as many other organizations
and agencies welcomed on 15th of January Bulgarian and
Roma students on the occasion of the holiday Vasilitsa,
celebrated as the beginning of the new year from most of
the Roma people in Bulgaria.
The events in Sofia and the province are part of national
campaign of Center Amalipe for ninth year in a row. The
purpose of the campaign is to celebrate and promote the
holiday of Vasilitsa – Roma New Year. The campaign gives
opportunities to students from all around the country to
wish health and prosper with the traditions of Roma and
Bulgarian folklore.

15 януари, понеделник
От 09:30 ч.

15th January, Monday
On 09:30

Празничният понеделник бе открит от Обединено
училище „Христо Ботев“, с. Каспичан и СУ „Цанко
Церковски“, с. Никола Козлево, обл. Шумен, които ранорано бяха в Представителството на Европейската Комисия за България, където сурвакаха с наричания за
здраве и събудиха настроение у домакините със своите
танци.
От 11:00 ч.
Заместник-мини-стърът на реги-оналното развитие
и благоустройството Малина Крумова посрещна
ученици от Обединено
училище „П. Р. Славейков“
село Джулюница. Децата
разказаха легендата за
Банго Васили и с много
настроение
изпълниха
традиционни фолклорни
песни и танци. За здраве и
късмет бе сурвакана г-жа
Крумова и нейният екип.
От своя страна тя поздрави
децата и техните учителите
по
случай
празника
и им пожела здраве,
благополучие и успехи в училище и в живота. Децата
бяха зарадвани и с подаръци.

The festive day started with the students from United School
“Hristo Botev”, Kaspichan and Secondary School “Tsanko
Tserkovsky”, Nikola Kozlevo, who visited early in the morning
The European Commission Representation Office, where
the students performed traditional “survakane” for health
and brought the good mood with their dances.

Учениците от ОУ „Васил Левски” с. Караджово за
втори път прекрачиха прага на Министерството
на труда и социалната политика, за да отбележат
Василица - Ромската Нова година. Преди 9 години
заедно с ОУ “Климент
Охридски” с. Тишевица,
обл. Враца, те поставиха
началото
на
тази
традиция, инициирана
от ЦМЕДТ “Амалипе”.
Бяха топло посрещнати
от социалния министър
Бисер Петков, когото
сурвакаха за здраве и
берекет и представиха
своите
обичаи.
От
новогодишната баница
2 | ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН | NEWSLETTER

On 11:00
The vice minister of regional development and public
works Mrs. Malina Kroumova greeted the students
from United School “P.R.
Slaveykov”, Dzhulyunitsa.
The children told the
legend of Bango Vasili
and presented traditional
folklore songs and dances.
Mrs. Krumova and her
team received wishes for
health and luck with the
tradition
“survakane”.
The vice minister wished
health, prosper and success
in school and in life to the
students and their teachers.
The children were surprised with gifts.
The students from Primary School “Vasil Levski”,visited
for the second time the Ministry of Labour and Social
Policy to celebrate Vasilitsa – Roma New Year. Nine years
ago, alongside with Primary School “Kliment Ohridsky”,
Tishevitsa,
they
started
this
tradition, initiated
by Center “Amalipe”.
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социалният министър изтегли късмет “Мъдри and prosper and presented their traditions. From the
решения. Мъдростта на един ум не се измерва по traditional festive meal – new year’s banitza, the minister
струпаните от
got
the
wish
него знания, а по
“Wise decisions.
способността му
The Wisdom of
да открива нови
the mind is not
истини.”
measured by the
knowledge,
but
with the ability
to discover new
truth.”

Министерство на здра-веопазването посетиха
седмокласници от СУ “Св. Климент Охридски” гр.
Симеоновград по случай ромския празник Василица.
С тематични стихчета и ръчно изработени сурвачки,
те сурвакаха здравния министър Кирил Ананиев и
неговия екип, като пожелаха здраве, късмет и берекет.
„Само чрез знанието ще можете да бъдете успешни
граждани на нашата страна. Пожелавам ви здраве,
дръзновение и сила да усвоявате знанията в училище“.
Това каза началникът на политическия кабинет на
министъра на отбраната Илия Налбантов пред деца
от Основно училище „Йордан Йовков“ - град Ямбол,
които посетиха Министерството на отбраната „Само
чрез знание можем да постигнем интеграцията, която
искаме всички ние. И само знаещи и целеустремени, ще
може някой ден, ако имате интерес, да се включите
и в редиците на Българската армия“, допълни
още началникът на политическия кабинет Илия
Налбантов. Той пожела на децата и учителите им здраве
и успех. Учениците сурвакаха присъстващите за здраве
и ги поздравиха с изпълнения на традиционни песни
и танци. Присъстваха още заместник-началникът на
отбраната генерал-лейтенант Пламен Атанасов и
директори на дирекции.

The seventhgraders from Secondary School “St. Kliment
Oridsky”, Simeonovgrad. visited the Ministry of Health.
With thematic poems and hand-made traditional
“survachki”, they wished health, luck and prosper to the
health minister Mr. Kiril Ananiev and his team.

За поредна година Министерството на образованието
и науката и Центърът за междуетнически диалог и
толерантност „Амалипе“ отбелязаха заедно празника
„Василица“ и настъпването на ромската Нова година.
Сурвакарчета от Обединено училище „Христо Ботев“,
с. Каспичан и СУ „Цанко Церковски“, с. Никола Козлево

The Ministry of Education and Science and Center for
intercultural dialog and tolerance “Amalipe” celebrated
together for another year the holiday “Vasilitsa” and the
beginning of the Roma New Year. Students from United
School “Hristo Botev”, Kaspichan and Secondary School
“Tsanko Tserkovsky”, Nikola Kozlevo danced, sang and
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“Only through knowledge you can be successful citizens of our
country. I wish you health, boldness and strength to gather
new knowledge in school.”- this was wished to the students
from Primary School “Yordan Yovkov”, Yambol from the
Head of the political office of the minister of defense Mr.
Iliya Nalbantov. “Only through knowledge we can achieve the
integration, we all want. And only knowing and purposeful,
you can one day, if you are interested, join the Bulgarian
army.”- added he. He wished health and success to the
children and their teachers. The students presented the
tradition “survakane” for health and performed traditional
songs and dances. The meeting was also attended by vice
chief of defense lieutenant general Plamen Atanasov and
heads of departments.

танцуваха, пяха и споделяха традиции от българския и
ромския фолклор, пожелавайки здраве и благополучие
на
всички
българи.
Заме с тник-минис търът
на
образованието
и
науката Деница Сачева
разказа на децата легендата
за Банго Васил, който
спасявал роми от удавяне.
Тя пожела на учениците
от различни възрасти да
следват традициите, но да
гледат и в бъдещето. Деница
Сачева увери децата, че
мостът между традициите и
бъдещето е именно учението
и ги призова да ходят на
училище с любопитство.

shared the traditions of Bulgarian and Roma folklore,
wishing health and prosper to all Bulgarians. The Vice
minister of education
and science Mrs. Denitsa
Sacheva told to the children
the legend of Bango Vasil,
who saved the Roma people
from drowning. She wished
to the students from all ages
to follow the traditions, but
to also look into the future.
Denitsa Sacheva assured
the children that the bridge
between the traditions and
the future is education and
told them to go to school
with curiosity.

Заместник-министърът на младежта и спорта Ваня
Колева прие учениците от Обединено училище “Св. св.
Кирил и Методий”, с. Априлово, които я поздравиха
с разнообразна програма по повод Василица.
Министърът разговаря
дълго с децата относно
техните мечти, хобита
и любими занимания.
Обеща
да
отиде
в училището и да
спортува с тях, както
и да участва в други
бъдещи дейности на
училището в Априлово.

The Vice minister of Youth and Sport Mrs. Vanya Kotseva
welcomed the students from United School “St. St. Cyril
and Methodius”, Aprilovo, who greeted her with colourful
program for Vasilitsa. The minister had a long conversation
with the children about
their dreams, hobbies
and favourite activities.
She promised to visit
them in the school so
they can play sports
together and also to
take part in future
school activities in the
village of Aprilovo.

Децата от Обединено
училище “Св. Иван
Рилски“ с. Червенци
сурвакаха служителите на Агенцията по заетостта.
Облечени в ромските носии, те разказаха легендата за
Банго Васил, как се празнува празникът и какво се слага
на трапезата. После един по един сурвакаха всичките
служители на институцията с много красиви сурвачки,
които изработиха сами. Служителите на агенцията по
заетостта пожелаха на децата да имат добри успехи
в училище и да сбъдват мечтите си. Директорът
на Агенция по заетостта изненада сурвакарите от
Червенци с богати подаръци.

The children from
United School “St. Ivan
Rilsky”,
Cherventsi
greeted the employees of the National Employment
Agency. Dressed in traditional Roma costumes, the
children told the legend of Bango Vasil, what are the
traditional ways of celebrating the holiday and the ways
to prepare the festive table. After that they performed the
tradition “survakane” on all of the present employees with
beautiful hand-made “survachki”. The team of the Agency
wished to the children success in school and to make their
dreams come true. The Director of the Agency surprised
the students from Cherventsi with gifts.
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Ученици – сурвакарчета
от ОУ “Христо Ботев”
с. Гълъбник
посетиха
Агенцията за социално
подпомагане по случай
празника
Василица.
Децата поздравиха ръководството на Агенцията
с впечатляваща фолклорна програма в духа на
българските национални
традиции и връчиха
изработени
от
тях
подаръци. От името
на Агенцията детската група беше поздравена от
Ана Ананиева, заместник изпълнителен
директор на АСП и от Емил Тодоров,
директор на дирекция „Закрила на детето“.

Students from Primary School
“Hristo
Botev”,
Galabnik
visited the National Agency
for Social Assistance for the
holiday Vasilitsa. The children
greeted the management
with
impressive
folklore
performance in the spirit of
Bulgarian traditions and gifted
their public with handmade
gifts. The deputy executive
director of the Agency Mrs.
Ana Ananieva and the
director of the Agency of
child protection Mr. Emil Todorov greeted the children.

Много настроение, традиционни песни и
танци, пожелания за здраве и берекет имаше
и в ЦОИДУЕМ, с идването на сурвакарчетата
от основното училище в с. Голямо ново, обл.
Търговище, по случай отбелязването на Банго
Васил.
Фондация „Америка за България“ посрещна
учениците от ОУ “Н. Й. Вапцаров”, с. Селановци, обл.
Враца, които поздравиха домакините за празника
и събудиха усмивки у лицата им със своите песни и
танци.
За поредна година ОУ “Васил Левски“, с. Видраре участва
в тържествено честване на Василица – Ромската
нова година. Ученици от училището бяха на гости на
Българо Швейцарската Търговска Камара. Там бяха

Гостувахме и в Посолството на Индия заедно с
учениците от ОУ “Христо Ботев” гр. Стамболийски.
Учениците изнесоха представление със стихове, песни
и пъстрия танц на цветовете „Холи“. Сурвакаха за
здраве Нейно превъзходителство Пуджа Капур.
Изказахме благодарностите си към посолството за
дългогодишното партньорство с ЦМЕДТ “Амалипе”
и за положителния отговор на нашата покана да им
гостуваме, също така и за подкрепата им на нашите
призиви за толерантност и приятелство на Детския
ромски фестивал. Отправихме им покана за членство
в посланическата група за ромска интеграция. Н.Пр.
Пуджа Капур: “Благодарим ви, че сте наши гости,
вие озарихте деня ни. Надявам се по-често да се
виждаме, защото при нас рядко идват весели лица.”

We also visited the Embassy of India together with the
students from the Primary School “Hristo Botev, Stamboliiski.
Students gave performance with poems, songs and the
colourful dance “Holly.”. Her Excellency Pudja Capur
received wishes of health with the tradition “survakane. We
have expressed our gratitude to the Embassy for the longstanding partnership with Center Amalipe and the positive
response to our invitation to visit them, as well as the support
to our calls for tolerance and friendship on the Roma Child
Festival. We invited them to join the ambassadorial group
on Roma integration. Her Excellency Pudja Capur: “Thank
you for being our guests, you brightened up our day. I
hope we will see each other more
often, because we are rarely visited
by happy faces. “

There was a lot of excitement, traditional songs and dances,
wishes for health and prosper in the Centre for Educational
Integration of Children and Students from Ethnic
Minorities (CEICSEM) with the visit of the children from
the Primary School, Golyamo novo selo for the holiday of
Bango Vasil.
Fondation “America for Bulgaria” greeted the students
from Primary School “N. Y. Vaptsarov”, Selanovtsi, who
greeted their hosts for the holiday and brought up smiles
on their faces with songs and dances.
The students from Primary school “Vasil Levski”, Vidrare
participated in the celebrations of Vasilitsa – The Roma
New Year. The students were guests of the BulgarianSwiss Chamber of Commerce. There they were kindly
greeted and presented artistic program to their hosts. Mr.
Boni Bonev – the Chairman of the Managing Board
experienced the tradition “survakane” for health and
success in the upcoming year. The artistic program of the
students received well-deserved applause from the hosts.
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посрещнати много сърдечно и топло, и поздравиха
с кратка художествена програма домакините. Г-н
Бони Бонев - председател на Управителния съвет на
камарата бе сурвакан с пожелания за здраве и успехи
през Новата година. Поздравителната програма на
учениците заслужено спечели аплодисментите на
присъстващите.

От 11:30 ч.
Дванадесет деца от ОУ “Отец Паисий”, с. Искра, обл.
Пловдив посетиха посолството на Белгия в София,
където бяха посрещнати много топло и радушно.
Учениците пяха и танцуваха в характерната за празника
стилистика с много наричания за здраве, плодородие,
късмет и мир.

On 11:30
Twelve children from Primary School “Otets Paisii “, Iskra,
visited the Belgian Embassy in Sofia, where the students
received warm welcoming. Students sang and danced in the
tradition of the celebration with many wishes for health,
prosper, luck and peace.
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В офиса на „Заедно в
час“ гостуваха ученици
от основните училища
„Св.
Св.
Кирил
и
Методий“, село Малорад,
общ. Борован, и „Отец
Паисий“ село Борован
заедно с техните учители.
За екипа на Заедно в час
децата от трети и пети
клас бяха подготвили
специална програма с
възстановка на легендата
за св. Васил, танци и наричания по традициите на
ромския и българския фолклор. Със сурвакане за
здраве и берекет те заредиха екипа с позитивна енергия,
която допринесе за празнично начало на седмицата.
На екипа сурвакарчетата подариха също и изработени
от тях кукли от хартия с герои от приказката „Дядо
вади ряпа”. Посланието на подаръка беше обвързано
с мисията на Заедно в час – така както героите заедно
дърпат ряпата, да продължаваме да работим за
издърпването на “голямата ряпа” на образователната
система в България.
От 12:00 ч.
Център за образователни инициативи прие в офиса
си Четвърто основно училище “Георги Сава Раковски”гр Берковица и сподели с тях празника „Василица”.
Децата разказаха на екипа на Центъра историята на
празника, сурвакаха за здраве и изпяха прекрасни
песни. Преди да се разделят с домакините им подариха
и сурвачката, която сами са изработили за спомен.
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In the office of “Together in
Class” guests were the students
from the Primary Schools
“St. St. Cyril and Methodius”,
Malorad, and “Otets Paisii”,
Borovan, together with their
teachers. For Together in class’
team the children from third
and fifth grade performed a
special program by recreating
the legend of St.Vasil, with
dances and good-wishing in
the traditions of the Roma
and Bulgarian folklore. With the tradition “survakane”
for health and prosper they brought to the team positive
energy for a festive beginning of the week. The students
gifted their hosts hand-made paper dolls of the characters
from the tale “Grandpa Turns Turnip”. The message of the
gift was connected with the mission of Together in Class as the characters together pull the turnip, to continue the
work on pulling out the “big turnip” of the educational
system in Bulgaria.

On 12:00
The Center for Educational Initiatives welcomed in its
office Fourth Primary School “Georgi Sava Rakovski”,
Berkovitsa and shared with them the “Vasilitsa” holiday.
The children told the origin story of the holiday, showed
the tradition “survakane” for health and sang wonderful
songs. They gifted their hosts with the traditional handmade by the students “survachka”.

The Danish Embassy in Sofia celebrated
Bango Vasil with Primary School “Graf N.
Ignatiev “from the village of Graf Ignatievo.
The children performed traditional songs
and dances. They wished to Ambassador
Soren Jakobsen and the staff of the Embassy
happy new year and good luck with the
tradition “survakane”. The ambassador
talked to the kids about the importance of
education and going to school.

Датското посолство в София празнува Банго Васил
с Основно училище „Граф Н. Игнатиев“ от село Граф
Игнатиево. Децата изпълниха традиционни песни
и танци. Те пожелаха на посланик Сьорен Якобсен
и персонала на посолството Честита Нова година и
късмет, като ги сурвакаха. Посланикът разговаря с
децата за това колко е важно образованието и да се
посещава училище.
Посещение от сурвакарската група от ОУ “Георги
Стойков Раковски” – с. Голямо ново имаха и в Комисията
за защита от дискриминация! С танци, песни,
сурвакарски наричания, гледане на ръка и подаръци
за изобилна година децата озариха
делничния ден. Екипа на Комисията бе
силно впечатлен, възнагради децата с
подаръци и ги покани отново.

There was a visit from Students from the
Primary School “Georgi Stoykov Rakovski”,
Golyamo Novo selo in the Commission
for Protection from Discrimination!
With dances, songs, traditional “survakari”
wishes, hand fortune telling and gifts for a good year, the
children brightened the weekday. The Commission was
highly impressed and gifted the children with presents and
invited them again.
The students from Borovan - Primary School “Otets
Paisii” visited our long-term partners – Trust for social
achievement. TSA employees wished to Borovan’s students
to have good grades in school, to be persistent in learning,
not to give up and to get a higher education and one day
to have a good realization. The children wished to the TSA
team health and success in the new year.

Учениците
от
Борован
ОУ
“Отец Паисий” сурвакаха нашите
дългогодишни партньори - Тръст за
социална алтернатива. Служителите
на ТСА пожелаха на сурвакарчета от
Борован да имат повече шестици, да са
упорити в ученето си, да не се отказват
да завършат и висше образование и
един ден да имат добра реализация.
Децата сурвакаха всичките служители
на ТСА за здраве и много успехи през
новата година.
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Към инициативата на Център „Амалипе“ се
присъединиха и пред-ставителна група от Средно
училище „ Васил Левски“ в гр. Ябланица, обл. Ловеч в
състав: Светослав Стефанов, Вероника Маринова,
Летисия Лазарова, Йолита Стефанова, Мариела
Маркова и Моника Манева. Те имаха възможност
да посетят Френското
посолство.
Н.Пр.
Ерик
Льобедел
–
Посланик на Франция
и неговата съпруга
г-жа Брижит ВалаЛьобедел
посрещнаха
групата.
Младите
таланти
представиха
своята програма в която
пресъздадоха историята
на празника, вплитайки
традиции от българския
и ромския фолклор. От
името на учениците и
педагогическия екип на
СУ „ В. Левски“ бяха поднесени ръчно изработени
сувенири, специалния новогодишен брой на
училищния вестник, прочутите яблански локум и
халва. И докато похапваха френски коледен сладкиш
децата споделиха за успехите в учебния процес,
за мечтите си, за традициите на своята общност,
отговаряйки на въпросите на Н.Пр. Е. Льобедел. Г-жа
Данова, придружаваща групата благодари на френския
посланик за активната подкрепа и ангажираност
с проблемите на ромската
общност в България.
Отбелязахме Ромската нова година и с учениците
от СУ “ Отец Паисий” с.
Медковец като гостувахме в
Посолството на ЮАР. Бяхме
много топло посрещнати.
Учениците бяха подготвили
свое представление с легенди
за Василица, стихове, песни
и собствена хореография с
танци. Временният посланик
Г-н Мамаболу бе възхитен от
изпълненията на малчуганите.
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The Amalipe Center initiative was joined by a group from
Secondary school “Vasil Levski”, Yablanitsa: Svetoslav
Stefanov, Veronica Marinova, Lethissia Lazarova, Yolita
Stefanova, Mariela Markova and Monika Maneva. They
had the opportunity to visit The French Embassy. H.E.
Eric Lubedel - Ambassador of France and his wife,
Mrs. Brigitte VallaLubedel welcomed
the group. The talented
children
presented
their program in
which recreated the
story of the holiday,
combining traditions
of Bulgarian and
Roma folklore. On
behalf of the students
and the pedagogical
team of Secodary
School “V. Levski”
the hosts received
handmade souvenirs,
the special New Year’s edition of the school newspaper,
the famous delight and halva from Yablanitsa. And while
they were eating French Christmas sweets, the children
shared about their successes in the learning process, about
their dreams, about the traditions of their community,
answering the questions of H. E. Lubedel. Mrs. Danova, who
accompanied the group, thanked the French ambassador
for its active support and engagement with the problems of
the Roma community in Bulgaria.
We celebrated the Roma New
Year with the students from
Secondary School “Otets Paisii”
Medkovets, who visited the
South African Embassy. We
were very warmly welcomed.
Students had prepared their
own performance with legends
about Vasilitsa, poems, songs
and dances with their own
choreography. Ambassador
Mr. Mamabolu was delighted
by the performances of kids.
We thanked each other for
the long standing partnership

Благодарихме си взаимно за дългогодишното
партньорство и подкрепа. Учениците сурвакаха за
здраве, с ръчно изработена от тях сурвакница, която
подариха на посланика. Също така им поднесоха
домашно изпечен хляб с късмети. А те бяха наградени
с лакомства и много усмивки и радост. Временният
посланик категорично заяви, че предстои включването
им в посланическата група за ромска интеграция.

От 12:30 ч.
За първи път
тази година на
Василица вратите
си отвори и Посолството на Кралство Испания.
Групата ученици от СИП “Фолклор на етносите ромски фолклор” с ръководител Мая Здравкова от ОУ
“Васил Левски” с. Караджово бяха топло посрещнати от
Сесар Аха Мариньо - съветник по образователните
въпроси в Посолството на Кралство Испания. След
като пресъздадоха легендата за Банго Васил, поканиха
съветника на традиционно хоро, в което той се включи
с усмивка. Учениците сурвакаха за здраве и поднесоха
баница с късмети. Тя е приготвена специално от
фирмата, която отговаря за здравословната закуска на
учениците в училището. А в писането на късметчетата
участваха и деца, и учители. Късметът, който г-н Сесар
Аха Мариньо изтегли от новогодишната баница е
“Здраве. Само здравият човек е истински богат.” Като
подарък в Посолството учениците оставиха “Дърво
на плодородието” - ръчно изработено от ученици
в часовете по СИП “Шарена магия” с ръководител
Наталия Куценко. Представителят на Център
„Амалипе“ Десислава Стефанова подари ромско знаме
на г-н Мариньо, сподели опита на организацията
за превенция на отпадането на ромските ученици и
покани посолството да се включи в Посланическата
група за ромска интеграция, инициирана преди 2
години от Център „Амалипе“ и тогавашният посланик
на Норвегия в България – Н.Пр. г-жа Гюро Катарина
Викьор.

and support. Students wished health with the tradition
“survakane”, with hand-made by them “survaknitsi”, which
they gifted the ambassador with. The students brought
traditional home baked bread with hidden wishes inside.
The children were rewarded with treats and a lot of smiles.
The ambassador stated that the Embassy of South Africa
they were due to join the Ambassadorial Group on Roma
Integration.

On 12:30
For the first time this year the Embassy of Spain opened its
doors on Vasilitsa. The students from the group “Folklore of
the ethnicities – Roma folklore” from Primary School “Vasil
Levski”, Karadzhovo, led by Maya Zdravkova, were warmly
welcomed by Cesar Aja Marino, an educational adviser
at The Embassy of the Kingdom of Spain. After recreating
the legend of BangoVassil, the students showed traditional
dance “horo”, which Mr. Marino joined with a smile. The
students wished health with the tradition “survakane” and
brought traditional meal- “banitsa” with lucks. The banitsa
was prepared especially from the company responsible
for the healthy breakfast of the students in the school.
The children and the teachers have written the wishes
themselves. The wish, which Mr. Cesar Aja Marino drew
from the New Year’s banitsa was “Health. The healthy
person is truly rich. “. The students gifted the Embassy the
“Tree of Fertility” - hand-made by the students in the classes
of the group “Colourful magic “, led by Natalia Kuscenko
The representative of Amalipe, Desislava Stefanova gave
a Roma flag to Mr. Marino, shared the experience of the
organization in prevention of Roma students leaving school
and invited the Embassy to join the Roma Integration
Group, started two years ago from Center Amalipe and the
former ambassador of Norway in Bulgaria – H.E.Ms. Guro
Katarina Vikor.
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От 13:00 ч.
Децата от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“
село Малорад, гостуваха в Централата на Синдиката
на българските учители в София. Младите таланти
пресъздадоха ромските традиции и фолклор.
Сурвакаха за здраве и късмет председателя на СБУ
д.ик.н. Янка Такева и нейния екип. И както повелява
националната ни традиция сурвакарите получиха
дарове от домакините на
Синдиката. Г-жа Такева
благодари на учениците
за музикалния поздрав и
им пожела много успехи
в училище по пътя на
знанието, да бъдат здрави
и щастливи – гордост
за своите родители и
учители. Директорът на
училището Мая Донкова
и учителите споделиха за
работата с ромските деца, политиките за задържането
им в училище, както и за повишаване на успеха и
стремежите им да продължат да се учат и развиват.
Те благодариха за гостоприемството и връчиха на
председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева специално
изработено пано от учениците.

On 01:00
The children from Primary School “St. St. Cyril and Methodius
“, Malorad, visited in The Headquarters of the Syndicate
of Bulgarian Teachers in Sofia. The talented students
recreated Roma traditions and folklore. They wished health
and luck with the tradition of “survakane” to the Chair of
the Syndicate Yanka Takeva and her team. According
to the tradition, the students-“survakari” received gifts
from the Syndicate
hosts. Mrs. Takeva
thanked the students
for the greeting and
wished them success
in school on the road
of knowledge, to be
healthy and happy
– a pride for theirs
parents and teachers.
The school principal
Maya Donkova and
teachers shared about their work with Roma children,
policies to keep them in school, and to increase their success
and aspirations to continue learning and developing. They
thanked for the hospitality and gifted the Chair Yanka
Takeva with specially made by the students art piece.

Ученици от ОУ “Димчо Дебелянов”, гр. Ихтиман,
обл. София отправиха своите благопожелания към
директора на Унгарския културен институт г-жа
Дьорди Димитров.

Students from Primary School “Dimcho Debelyanov”,
Ihtiman, made their best wishes to the Director of the
Hungarian Cultural Institute Mrs. György Dimitrov.

Професионална гимназия по текстилни и кожени
изделия гр.София посети Фондация Институт
„Отворено общество“- София, където поздрави
изпълнителния директор Георги Стойчев и останалите
домакини в институцията за празника с песни и
наричания.

Professional High School of Textile and Leather Products,
Sofia, visited the Foundation Open Society Institute Sofia, where the students greeted for the holiday with songs
and wishes the Executive Director Mr. Georgi Stoychev and
the other hosts from the foundation.

Учениците от СУ “Христо Смирненски” от гр. Койнаре
представиха интересната празнична програма по
случай Василица и подариха красивите сурвачки на
посланика на Австрия в София – Н.Пр. Роланд Хаузер,
след като сурвакаха него и останалите служители на
посолството за здраве и берекет през новата година.

Students from Secondary School “Hristo Smirnenski”
from Koynare presented the interesting festive program
for Vasilitsa and gifted their beautiful “survachki” to the
ambassador of Austria in Sofia – H.E. Roland Hauser.
The students wished to him and the rest of his team health
and prosper in the new year with the tradition “survakane”.
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Председателят на Държавна агенция закрила
на детето г-жа Офелия Кънева бе поздравена за
Василица от децата от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”,
с. Чешнегирово. Празничното настроени завладя
служителите на институцията и в края на посещението
разговорите бяха приятелски, а учениците обещаха,че
ще имат високи оценки и активно участие в училищния
живот.
По инициатива на Център “Амалипе”, очарователните
сурва-кари от Обединено училище “П.Р.Славейков”, с.
Джулюница, посетиха Изпълнителната агенция по
ОПНОИР по повод ежегодното сурвакане за Василица
- Ромската Нова година! Изпълнителният директор на
Дирекция „Про-грамиране, наблюдение и оценка“
Станимира Калоянова, заедно с целия екип на
дирекцията, посрещнаха с голямо нетърпение своите
гости дошли специално, за да ги сурвакат за здраве и
берекет!

The Chair of the National Agency of Child
Protection, Mrs. Ophelia Kaneva, was greeted for Vasilitsa from
the children of Primary
School “St.St. Cyril and
Methodius”, Cheshnegirovo. The festive mood
overtook the institution’s employees and
at the end of the visit
the conversations were
friendly, and students
promised they will have
good grades in school and will actively participate in the
school life.
As part of the Center Amalipe`s initiative, the fascinating
students-“survakari” from United School “P. R. Slaveykov”,
Dzhulyunitsa visited the Executive Agency of the
Operational Programme Science and Education for
Smart Growth on the occasion of the annual performance
of the tradition “survakane” for Vasilitsa – the Roma New
Year! The Executive Director of the “Programming,
Monitoring and Evaluation” Department Stanimira
Kaloyanova, joined by the entire team of the Department,
met with their guests, who wished health and prosper with
traditional “survakane”!

От 13:30 ч.
Министерството на външните работи на Република
България бе посетено от ученици от ОУ “Георги
Стойков Раковски” с. Гулянци, работещи по Проект
“Всеки ученик ще бъде отличник”! Сурвакарите
нарекоха благопожелания и берекет през новата година
за всички, работещи в Министерството. Разказаха
няколко от легендите за Банго Васил и обясниха
защо се чества празника. Министерството поиска да
превърнем в традиция посещението и казаха, че ще
чакат с нетърпение следващата ни среща.
On 13:30
The Ministry of Foreign Affairs was visited by students
from Primary school “Georgi Stoykov Rakovski”, Gulyantsi,
who are working on the project “Every student will be
excellent!”. The Survacars made good wishes and blessings
for the new year for everybody, working in the Ministry.
They told some of the legends about Bango Vasil and
explained the origin of the holiday celebrations. The team
of the Ministry wanted to turn this visit into a tradition and
said that they will be looking forward for the next meeting!
The students from Yablanitsa were welcomed by the team
of Mrs. Maya Manolova - Ombudsman of Republic of
Bulgaria. Their performance included a refrain from
“Vasilitsa” and a dance that symbolizes the tolerance
Учениците от Ябланица бяха приети и от екипа на г-жа between ethnicities. “Be happy and healthy!” blessed Slavi,
Мая Манолова – Омбудсман на Република България. who had personally made his traditional “survaknitsa”. Mrs.
Програмата, която представиха включваше рефрен Manolova gifted all of the participants with presents and
от „Василица“ и танц, пресъздаващ толерантността thanked them for the visit. “... Alongside with the Bulgarian
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на етносите. „Да сте живи, да сте здрави!“ нареждаше
и сурвакаше Слави, който се беше погрижил лично
да изработи сурвакницата. Г-жа Манолова поднесе
подаръци на всички участници и благодари за
уважението. „...Наред с председателството на
България начело на ЕС, 2018 година заема особено
място в календара на нашето училище, тъй като
ни предстои троен юбилей – 160 години светско
образование, 110 години прогимназия и 80 години
гимназия“, разказаха децата.
Те поканиха г-жа Манолова
на тяхното тържество на 24
май 2018г.Омбудсманът увери
своите гости, че ще присъства
на празника и им пожела
здраве и успех в учението.
Посещението в институцията
завърши с почерпка и
неформален разговор с г-жа
Ева Жечева и г-жа Нуртен
Патраклъ.

Presidency of the Council of the European Union, 2018 has
a special place in our school calendar, as we are celebrating
triple anniversary - 160 years of secular education, 110
years of junior high school and 80 years of high school,
“ – explained the children. They invited Mrs. Manolova
on theirs celebration on 24 May 2018. The Ombudsman
assured them that she will participate in the celebrations
and wished them health and success in their education.
The visit in the institution ended with treats and informal
conversation
with Mrs. Eva
Zhecheva and
Mrs. Nurten
Patrakli.

Български център за нестопанско право и неговият
директор Надя Шабани също бяха посетени за
празника. Ученици от Професионална гимназия
„Тодор Пеев“ гр. Етрополе поздравиха г-жа Шабани и
останалите служители в институцията, които се бяха
погрижи децата да се чувстват специални и обгрижени.
Въпреки голямото разстояние и дългото пътуване
и сурвакари от ОУ “Цанко Церковски”, с. Средище
пристигнаха в София. Те гостуваха на Британската
посланичка Н. Пр. г-жа Ема Кейт Хопкинс и я зарадваха
с
традиционно
за
Средище сурвакане.

The Bulgarian Center for Not – for- Profit law and the
Director Nadya Shabani were also visited for the holiday.
Students from Professional School “Todor Peev” Etropole
greeted Mrs. Shabani and her team, who had taken care to
make the children feel special and welcomed.
Despite the long distance and the long journey the students
from Primary School “Tsanko Tserkovsky”, Sredishte arrived
in Sofia too and visited the British Ambassador .H.E. Mrs.
Emma Kate Hopkins, and shared with her the traditional
for their village “survakane”.

От 14:00 ч.
ОУ “Н. Й. Вапцаров”, с.
Селановци, обл. Враца
посети и Министерски
съвет, където бяха
посрещнати от вицепремиера
Томислав
Дончев. След като
го поздравиха със
своята програма, той
разговоря приятелски с
децата – пита ги с какво обичат да се занимават, какви
са мечтите им за бъдещето.
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On 14:00
Primary School “N.Y.
Vaptsarov”,
Selanovtsi
visited the Council of
Ministers where they
were greeted by the
Deputy Prime Minister
Tomislav
Donchev.
Once they greeted him
with their program, he
had a conversation with
the kids – about what
they love to do, what the
their dreams are.

Децата от Априлово
The children from Aprilovo
зарадваха и Национална
visited
the
National
мрежа за децата. Там те
Network for the Children.
бяха посрещнати много
There they were kindly
топло и приветливо
welcomed by the Director
от директора Георги
of the Network Mr. Georgi
Богданов, който им
Bogdanov, who explained to
разказа с какво се
them what the organization
занимава организацията,
does and how it helps
как помагат на деца с
children from every part
различни
проблеми
of Bulgaria. The students
от всички кътчета на
blessed with luck with the
България. Сурвакарите
tradition “survakane” and
от Априлово пожелаха късмет и обещаха догодина пак promised to come back the next year.
да дойдат.
16 януари, вторник
Председателят на Народното събрание Цвета
Караянчева посрещна малките сурвакарчета от НУ
„Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ръждавица. Учениците
разгледаха залите на различните парламентарни
групи и посетиха пленарната зала, мястото, където се
коват законите на страната ни. А след това споделиха
мечтите си пред г-жа Караянчева. Преди да си
вземат довиждане, малките сурвакарчета удариха
парламентарния звънец и пожелаха мъдри решения на
депутатите и министрите.

16th January , Tuesday
The Chair of the Parliament Mrs. Tsveta Karayancheva
welcomed the young students from Primary School “St.
St. Cyril and Methodius “, Razhdavitsa. The children got a
chance to visit the cabinets of various parliamentary groups
and visited the plenary hall, where the laws are made. The
students shared their dreams with Mrs. Karayancheva. They
got a chance to ring the parliamentary bell and wished to
the members of the parliament and the ministers to make
only wise decisions.

Център „Амалипе“ благодари на всички училища,
които се включиха в честването на Василица и на
всички институции, които приеха децата и толкова
радушно споделиха празника им.

Center “Amalipe” wants to thank to all of the schools
that took part in the celebration of Vasilitsa and to all of
the institutions and agencies that welcomed the children
and shared the holiday with such joy.

Бахтало о
Васили!
Бахтало
Нево Бреш!

Бахтало о
Васили!
Бахтало
Нево Бреш!
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РОМСКАТА НОВА ГОДИНА –
КАК БЕ ОТБЕЛЯЗАНА В ЦЯЛАТА
СТРАНА

ROMA NEW YEAR –
HOW IT WAS CELEBRATED
ALL AROUND THE COUNTRY

рез изминалата седмица стотици деца посетиха
Министерства, посолства, центрове и други
институции в град София, където бяха посрещнати
радушно, сурвакаха за здраве и пожелаха успех на
домакините си. Как премина Василица в столицата
подробно може да прочетете тук

n the last week hundreds of children visited Ministries,
embassies, organizations and other institutions in the
capital city Sofia, where they were greeted with joy and
anticipation and they wished health and prosperity upon
their hosts. More about Vasilitsa-the Roma New Year, you
can read

П

I

Емоциите на децата и техните учители може да усетите
и от прекрасния разказ на Райчо Чапразов

The holiday was celebrated all around the country with
different events.

Във Велико Търново започнахме отбелязването на
Новата година с редица събития още от 11 януари.
Как протекоха те, вижте на - http://amalipe.com/index.
php?nav=news&id=3178&lang=1
Празникът обаче бе отбелязан и на много други места
в цялата страна.

The students from United school “Dobri Voynikov”,
Pobeda, who participate in club “Intercultural holiday
calendar” and are participating in project “Faerie journey”
by CEICSEM, project “Your class” and “I read and write
with the ethnic folklore”, greeted their parents and relatives.
With their own drawings on the topic of “Vasilitsa in my
family”, with handmade traditional survaknitsa and
greeting cards, they visited the Roma neighborhood. The
wished health and prosper to everyone. The students
visited a roma family – the family of David Simeonov and
greeted their classmate Sheni Davidova, who was sick the
last month.

Учениците от Обединено училище „Добри Войников“
с. Победа, които участват в Клуб ‘’Интеркултурен
празничен календар’’ и работят по проект ‘’Приказно
пътешествие” към ЦОИДУЕМ, проект „Твоят час”
и „Чета и пиша с фолклора на етносите” поздравиха
своите родители, баби, дядовци и близки. Те подготвиха
рисунки на тема „Василица в моето семейство”,
сурвакници и поздравителни картички и отидоха в
ромската махала. Благославяха за здраве и берекет.
Посетиха ромското семейство на Давид Симеонов и
поздравиха своята съученичка Шени Давидова, която
от месец боледува.
Групата “Фолклор на етносите” по проект “Твоят час”
в ОУ „Цанко Церковски“, с.Средище изработи за всеки

The group “Ethnic folklore”, working on project “Your
lesson” in Primary School “Tsanko Tserkovsky”, Sredishte,
created “Calendar of Roma holidays for 2018 year” as a gift
for Vasilitsa for every class in the school. The children
wished good grades and health to their schoolmates and
their families.
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клас в училището “Календар на ромските празници
за 2018 година” и им го подари по повод Василица Ромската Нова година. Поднасяйки го,децата пожелаха
на съучениците си отличен успех през новата година,
както и здраве за тях и семействата им.
На 12 януари Райме Али - председател на Родителския
клуб към ОУ “Климент Охридски”, с. Смолница
отвори вратите на своя дом, за да запознае учениците
с ромската култура и бит. Домакинята разказа на
децата как се празнува Банго Васил и показа ромската
празнична трапеза. Учениците от своя страна разкаха
ромски легенди и предания, които са изучили в
часовете по “Фолклор и традиции” и представиха
обичая”сурвакане”. Малките сурвакарчета отправиха
своите сурвакарски наричания към домакините.

Ромската Нова Година се отбеляза в ОУ”Св.св.Кирил
и Методий” с. Старо Оряхово на 12.01.2018 г. Ученици
от групите: “Опознай родното място чрез фолклора на
етносите “ и група “Туризъм, пътешествия, традиции и
фолклор на етносите” сурвакаха за здраве и берекет. С
много настроение и динамика заредиха ръководството
и учителите на своето училище. Очакваха ги с
нетърпение и в Кметството на с.Старо Оряхово и в
Читалище “ Пробуда”.
Учениците от ОУ ,,Васил Левски” с. Преселенци, общ.
Ген.Тошево, обл. Добрич от клубовете по интереси:
,,Фолклор на етносите“ и ,,Уча се на сцената”, посетиха
най-възрастните родители,за да пожелаят здраве и
късмет.Майка Гюлхан разказа на децата легендата за
Банго Васил,децата се насладиха на богата почерпка.
Учениците от ОУ “Васил Левски”, с. Божурово
отбелязаха празника Василица на 12 януари. Групата
по Фолклор на етносите запозна учениците с
традициите и обичаите на празника Василица. Децата
сурвакаха за здраве, разказаха легенди за ромите.

On 12 of January Rayme Ali – the president of the Parent`s
club in Primary School “Kliment Ohridsky”, Smolnitsa,
welcomed the students in her home so she can tell them
more about the Roma culture. The host explained how
Bango Vasil is celebrated and showed them the traditional
festive table and meals. The students told Roma legends and
stories, learned in the classes of “Folklore and tradition”
and presented the tradition survakane, with which they
wished a good year to their hosts.

The Roma New Year was celebrated in Primary school “St.
St. Cyril and Methodius”, Staro Oryahovo, on 12.01.2018.
Students from the groups “Know your birthplace better
with the help of the ethnic folklore” and “Tourism, journeys,
traditions and ethnic folklore”, performed the tradition
survakane for health and prosper. They transferred their
good mood and dynamic to their teachers and headmaster.
The children were expected with great anticipation in the
Town hall of Staro Oryahovo and the Community Culture
Centre “Probuda” too.
The students from Primary School “Vasil Levsky”,
Preselentsi, General Toshevo Municipality, Dobritch
Province, from the classes “ Ethnic folklore” and “ Learning
on the stage”, visited the eldest parents and wished health
and good luck. Mother Gyulhan told them the legend of
Bango Vasil and the kids enjoyed a lot of treats.
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Голям интерес предизвикаха
драматизациите на ромските
приказки “Когато дядо ходил на
училище”, “Ромска манджа” и
на ромската легенда”Силата на
хляба”. Програмата завърши с
гатанки и танци.
На 13 януари родители и гости
от различни институции се
наслаждаваха на наричанията,
песните и танците на учениците от
ОУ „Панайот Волов“ с. Мадара.
Общ.
Шумен.
Празничната
програма се проведе в сградата на
училището.
На 15 януари, група сурвакарчета от СУ „Трайко
Симеонов“ гр. Шумен, сурвакаха за берекет кмета на
Община Шумен – г-н Любомир Христов. Сурвакарите
пяха, танцуваха и свириха на акордеони. Учениците
бяха подготвили благопожелания за целия екип на
общинска администрация Шумен. Градоначалникът
получи обещание от малчуганите да са винаги добри и
ученолюбиви и им раздаде подаръци. По-късно децата
бяха приети от г-жа Светлана Милева, началник на
РУО Шумен, където сурвакаха отново за здраве и
берекет, експертите на образователната институция.
Ученици от СУ „Трайко Симеонов“ гостуваха и в Областна
администрация Шумен
по
повод
празника
Василица и настъпването
на ромската Нова година.
Децата
сурвакаха
и
наричаха
за
здраве,
благополучие и успехи
проф. Желев - областен
управител на област
Шумен, заместник областните управители Ширин Вели и Петко Шаренков,
както и служителите от администрацията. Учениците
представиха специална програма със стари ромски
легенди, песни и наричания.
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The students from Primary School ‘Vasil
Levsky”, Bozhurovo, celebrated the holiday
of Vasilitsa on 12 January. The group for ethnic
folklore presented to the others the traditions for
Vasilitsa. The children performed the tradition
survakane and wished health; they told the
legend for the roma people. The performance
of the roma stories “When grandpa went to
school”, “Roma meal” and the roma legend “The
power of the bread” was met with great interest.
The celebration ended with riddles and dances.
On 13th of January parents and guests from
different institutions enjoyed the good wishes,
dances and songs of the students from Primary
School “ Panayot Volov”, Madara, Shumen
Municipality. The celebration was held in the
school.
On 15th of January, a group of traditional survakari from
Secondary School “Trayko Simeonov”, Shumen, wished
prosper to the mayor of Shumen Municipality – Mr.
Lyubomir Hristov. The children sang, danced and played on
accordions. The students has prepared good wishes for the
whole team, working in the Municipality of Shumen. The
mayor recieved a promise from the young ones to always
be good students and to seek knowledge and gifted them
with presents. Later that day the children were welcomed
by Mrs. Svetla Mileva, head of Regional department
for education -Shumen and the students wished to the
educational experts health and prosper with the tradition
survakane.
The students from Secondary
School “Trayko Simeonov”
visited also the Province
administration in Shumen for
the holiday Vasilitsa and the
beginning of the new year.
The children performed the
traditional survakane
and
wished health, prosper and
success to the regional governor
of Shumen, Prof. Jelev, deputy
gevernors Shirin Veli and Petko
Sharenkov, as well to their whole
team. The sudents performed special programme with old
roma legends, songs and good wishes.

Образователните медиатори от община
Смядово, отбелязаха
ромската Нова година „Василица“ с
ученици и родители.
Учениците от СУ
„Кирил и Методий“,
гр.
Смядово
представиха легенди
свързани с празника,
а родителите показаха
как се празнува и какви
ястия се приготвят в
навечерието на „Василица“. Съвместно с учителите
образователните медиатори представиха презентация
за обичаите на ромската Нова година.
И тази година образователният медиатор - Ирена
Михайлова към ЦМЕДТ ”Амалипе” заедно с децата деца
от СУ “Ангел Каралийчев”, гр.Стражица с ръководител
г-жа Елка Нейкова сурвакаха кметския екип в община
Стражица на 12 януари. Гости на събитието бяха
кметът на община Стражица г-н Румен Павлов,зам.кмета г-жа Катя Петрова и председателя на Общински
съвет гр.Стражица г-н Илиян Маринов.

На 12.01.2018г. ученици от ОУ „Св. Паисии
Хилендарски“ гр. Горна Оряховица изпълниха
представление с традиционни ромски и български
танци, рецитираха стихотворения и изпяха песни
на ромски език. Сурвакаха директора, учителите,
образователният медиатор и обслужващият персонал
в училището за здраве и берекет с ръчно изработени
сурвакници.

The educational mediators
from Smyadovo Municipality
celebrated the Roma New Year
Vasilitsa with students and
parents. The students from
Secondary School “St.St, Cyril
and Methodius”, Smyadovo
told legends for the holiday and
the parents showed the ways of
celebrating and the traditional
meals for Vasilitsa. With the help
of the teachers, the mediators
showed a presentation on roma
traditions for New Year.

The educational mediator Mrs. Irena Mihaylova, working
with Center Amalipe, alongside with the children from
Secondary School “Angel Karaliychev”, Strazhitsa, under
the guidance of Mrs. Elka Neykova, performed the tradition
survakane in front of the mayor of Strazhitsa Municipality
and his team on 12th of January. Guests of the event were
the mayor of Strazhitsa Municipality Mr. Rumen Pavlov,
deputy mayor Mrs. Katya Petrova and the chairman of the
Municipality Council of Strazhitsa, Mr. Iliyan Marinov.

On 12.01.2018 the students from Primary School “St. Paysii
Hilendarsky”, Gorna Oryahovitsa made a performance
with traditional Roma and Bulgarian dances, poetry and
songs in Roma language. They performed the tradition
survakane with handmade survaknitsa and wished health
and prosper to their headmaster, the educational mediator,
the teachers and everyone, working in the school.
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В навечерието на ромската Нова година – Банго Васил,
деца сурвакаха за здраве и берекет кмета на Павликени
инж. Емануил Манолов и администрацията. Те са
ученици от СУ “Бачо Киро” – Павликени, ОУ “Бачо
Киро” – Бяла черква, и ОУ “Климент Охридски” в
Павликени, придружени от своите преподаватели и
образователните медиатори към Център “Амалипе”
Александър Асенов и Стефан Стефанов. Малчуганите
са представители на различни етноси – миллет,
бургуджии, рудари и те наричат на езика си за здравето
на домакините.

On the day before the Roma New Year-Bango Vasil, children
wished health and prosper with the tradition survakane to
the mayor of Pavlikeni eng.Emanuil Manolov and his
team. The students were from Secondary School “Bacho
Kiro”- Pavlikeni, Primary School “Bacho Kiro”-Byala
Cherkva and Primary School “Kliment Ohridsky”Pavlikeni. They were accompanied by their teachers and
the educational mediators of Center Amalipe – Aleksander
Asenov and Stefan Stefanov. The students are from different
ethnic groups – millet, burgudji, rudari and they made the
good wishes for the new year on their own language.

За поредна година ученици сурвакаха цялото
ръководство на ОУ,,Св. Св. Кирил и Методий“, с.Батак,
кметството и читалището на селото. Сурвакарите
пожелаха през новата година здраве и берекет.

And again for another year the students performed the
tradition survakane for the administration of Primary
School “St. St. Cyril and Methoduis”, Batak, the mayor
and the Community Culture Centre of the villege. The
survakari wished health and prosper to their hosts.
One of the main activities of Primary School
“N.Y.Vaptsarov”, Selanovtsi is finding, reviving and
cherishing the traditions of every ethnic group, living in
one of the biggest villages in Bulgaria. On 12th January
2018 – on the day of the 60th anniversary of the school, the
students prepared and performed the celebration of “Bango
Vasil”, in which they included traditions, songs, dances and
a story, that have kept the bright traditions through the
ages.

Една от характерните черти в дейността на ОУ
„Н.Й.Вапцаров” с.
Селановци е издирването,
възраждането и почитането на традициите на
всички етноси, които живеят в едно от най-големите
села в България. На 12 януари 2018 – деня, в който
училището навърши 60 години, учениците от групите
за целодневна организация подготвиха и представиха
празника „Банго Васил”, в който се преплитаха обреди,
песни, танци и поучителна приказка,съхранили своя
неувяхващ колорит през вековете.
Учениците от II клас при ОУ “Христо Ботев”- село
Баница, гостуваха и сурвакаха за здраве и берекет по
случай Василица в Областна администрация Враца.

The students from second grade of Primary School
“Hristo Botev”, Banitsa, visited Province administration
of Vratsa and wished health and prosper with the tradition
survakane.

Празникът
Василица
отбелязаха
и
наймалките възпитаници
в ОУ “ В.Априлов”, с.
Хърлец, обл. Враца.
Децата
украсиха
сурвачки и участваха
в
подготовката
на
празничната трапеза и
възстановка на обичая.

Even the youngest students
from Primary School “V.
Aprilov”, Harlets, Vratsa
Province, took part in the
celebrations for Vasilitsa.
The children made their own
traditional survachki and
took part in the preparation
for the festive table and the
restoration of the tradition.

Част
от
богатата
празнична трапеза с
която бяха нагостени

This is part of the festive
table with which the
children of Primary School
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деца от ОУ “Христо Ботев” - гр. Дунавци по повод
Василица. Учениците го-стуваха по покана на леля
Ганка , която е активен член на Родителския клуб.

“Hristo Botev”, Dunavtsi, were welcomed on the occasion
of Vasilitsa. The students were invited by Aunt Ganka, who
is active participant in the Parents club of the school.

На 15 януари ЦРО-Долна
баня и доброволци от
ОУ “Неофит Рилски”
посетиха Община Долна
баня, където сурвакаха
Владимир
Джамбазов
- кмет на общината с
пожелания
за
здраве,
берекет и успехи. Една от
доброволките
поздрави
кмета, като изпя песента
Василица. Не на последно
Стоянка
Стоименова,
заедно с младежка група към ББЦ и доброволци към
ЦРО-Долна баня подариха на децата от Дом за деца
лишени от родителски грижи “Констанца Ляпчева”
чанти с лакомства и плодове.

On 15th of January The
Center
for
community
development – Dolna Banya
and volunteers from Primary
School “Neofit Rilsky” visited
the administration of Dolna
Banya, where they presented the
tradition survakane for health,
prosper and success to the mayor
Mr. Vladimir Dzhambazov.
One of the volunteers greeted the
mayor with a song for Vasilitsa.
The volunteers from The Center
for community development – Dolna Banya gifted the
children from the Institution for children without parents
“Konstantsa Lyapcheva” with treats and fruits.

По традиция ОУ “Васил Левски“, с.Видраре, отбеляза
ромската нова година „Василица“ и прeз настоящата
2018 г. На 16 януари по сценарий на учителя, който
води СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор“, бе
направена възстановка на празника от децата в СИП-а
и от тези от Училищния парламент. Те пресъздадоха
„Легенда за моста“, Предание „Защо ромите
почитат гъската“ и Предание за овчаря Банго Васил.
Традиционно Банго Васил беше посрещнат по мост от
пари и влезе с пожелания за здраве и късмет. Всички
гости и деца опитаха баниците с късмети, приготвени
от групата по СИП.

According to the tradition Primary School “Vasil Levsky”,
Vidrare, celebrated the Roma New Year Vasilitsa. On 16th
of January by the script of the teacher, leading the group
for “Ethnic folklore – Roma folklore”, was recreated the
holiday starring the students from the Folklore group and
the students from the School parliament. They recreated the
“Legend for the bridge”, the legend “Why the Roma people
prefer the goose” and the legend for the shepherd Bango
Vasil. As the tradition says Bango Vasil was welcomed
on a bridge made of money and entered, wishing health
and luck to all. All guests and children had a piece of the
traditional banitza with hidden fortunes inside, prepared
by the children from the group ´Ethnic folklore”

В село Розино учениците от ОУ “Христо Г. Данов”
празнуваха заедно с кмета на селото Ангел Шаламанов.
Как протече празникът там може да видите тук http://
www.karlovo.tv/novina.php?id=63319

In the village of Rosino, the students from Primary School
“Hristo G. Danov” celebrated in the company of the mayor
of the village Mr. Angel Shalamanov.

За отбелязване на празника Василица ученици от ОУ
„Св.Паисий Хилендарски“ с.Сотиря посетиха РУО –
Сливен. Децата поздравиха присъстващите, отправиха
своите пожелания за много здраве, късмет и берекет,
почерпиха ги с питка с късмети. Гостуването бе по
инициатива на регионалния координатор на Център

The students from Primary School “St. Paisii Hilendarsky”,
Sotirya, visited Regional department for education –
Sliven. The children greeted their hosts and wished them
health, good luck and prosper, gave them traditional
bread with fortunes. The visit was initiated by the regional
coordinator of Center Amalipe Mrs. Biserka Dimitrova.
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Амалипе – г-жа Бисерка Димитрова. На срещата, освен
експерти от РУО, присъстваха и Димитринка Петкова
– заместник-областен управител на Област Сливен
и Иван Господинов – Областен председател на СБУ.
Госпожа Петкова дари децата с паричка, пожела им да
не спират да учат и мечтаят.

The meeting was attended not only from experts from
the Regional department of education, but from deputy
regional governor of Province Sliven Mrs. Dimitrinka
Petkova and Mr. Ivan Gospodinov – Regional president
of the Union of Bulgarian Teachers. Mrs. Petkova gifted
the children with special coin and wished them to never
stop learning and dreaming.

И така до догодина, когато сурвакарчета отново ще
бъдат посрещнати из цялата страна, за да продължата
традицията и да зарадват малки и големи.

And so on until the next year, when survakari will be
greeted with open hearts all around the country so they
can continue the tradition and bring joy to everybody.

Бахтало о Васили!
Бахтало Нево Бреш!

Bahtalo o Vasili!
Bahtalo Nevo Bresh!

22 | ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН | NEWSLETTER

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ,
ЗАСЯГАЩО КЛЮЧОВИ
ПРОМЕНИ В МЕТОДИКАТА НА
ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА
И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

DRAFT DECREE AMENDING
AND SUPPLEMENTING THE
LEGISLATIVE ACTS OF THE
COUNCIL OF MINISTERS ON KEY
CHANGES IN THE METHODOLOGY
OF FINANCING SCHOOLS AND
KINDERGARTENS

М

T

Проектът за Постановление предвижда:

The Draft Decree provides:

- въвеждане на нови, допълнителни критерии за
разпределение на делегираните бюджети, -целящи да
подобрят финансирането на училищата с по-малък
брой ученици: отпусканото към общините финансиране
ще се определя не само от броя на учеиците, но и от
паралелките и броя учебни заведения. Това ще доведе
до сериозно увеличаване на бюджетите на по-малките
училища – примерни изчисления вижте тук

- introducing new, additional criteria for allocating
delegated budgets - to improve the funding of schools with
fewer pupils: the funding allocated to municipalities will be
determined not only by the number of pupils but also by
the classes and the number of schools. This will lead to a
significant increase in the budgets of smaller schools;

- финансирането ще се осъществява не само според
броя ученици, но и според броя паралелки, като се
дава възможност да се откриват повече паралелки и да
се намали пълняемостта на съществуващите досега;

- funding will be made not only by the number of pupils
but also by the number of classes, by allowing more classes
to be open and reduce the number of students in them;

- въвеждат се коефициенти, свързани с особеностите
на населеното място и общината, като с най-малък
коефициент са големите градски общини с население
над 100хил.души, а с най-малък – тези в гранични
и отдалечени райони, като Странджа-Сакар и
Северозападна България, за които се предвижда
целево въздействие;

- introducing coefficients related to the peculiarities of the
settlement and the municipality, with the largest coefficient
being the large urban municipalities with a population of
more than 100,000 inhabitants, and with the smallest those in border and remote areas such as Strandzha-Sakar
and Northwest Bulgaria, for which a targeted impact is
envisaged;

инистерството на образованието и науката
публикува за обществено обсъждане Проект
на Постановление за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет, засягащо
ключови промени в методиката на финансиране на
училищата и детските градини. Постановлението ще
приложи в практиката важни промени в системата
на финансиране на предучилищното и учиилищното
образование, определени чрез Закона за държавния
бюджет 2018 г. и съпътстващите го промени в Закона
за предучилищното и училищното образование

he Ministry of Education and Science has published
for public discussion a Draft Decree amending and
supplementing the Council of Ministers’ legislative acts
concerning key changes in the methodology of financing
schools and kindergartens. The Decree will implement in
practice important changes in the system of financing preschool and school education, as defined by the State Budget
Act 2018 and the accompanying changes to the Law on Preschool and School Education
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- също така се въвежда и възможност за допълнително
възнаграждение на учители, работещи с деца в
риск, включени в мобилните групи за превенция на
отпадането и т.н. Като „Деца и ученици от уязвими
групи“ са определени тези, които са „застрашени
от преждевременно отпадане от системата на
предучилищното и училищното образование или
чиито достъп до образование е поставен в повишен
риск поради нисък образователен статус на родителите
им и свързаните с това неблагоприятна позиция на
пазара на труда и риск от социално изключване.“. В
съответствие с това училищата и детските градини
с концентрация на деца / ученици от уязвими групи
ще получат допълнително средства за заплащане
на „служители, включени в екипите за обхващане и
задържане в образователната система на деца и ученици
в задължителна предучилищна и училищна възраст,
за назначаване на социален работник, образователен
медиатор или помощник на учителя, за заплащане
на допълнителни учебни часове по български език в
училищата и на допълнителни модули за деца, които
не владеят български език в детските градини, като
и за персонал, ангажиран с мерки за подпомагане
на достъпа до образование и предотвратяване на
риска от преждевременно отпадане от системата на
предучилищното и училищното образование на децата
и учениците от уязвими групи”.
Кои училища ще имат правото да получат тези
допълнителни средства ще зависи от процента на
родители с основно и по-ниско образование. Ако
процентът на нискограмотните
и неграмотните
родители надхвърля 20, училището / детската градина
ще попадне в една от петте категории, които могат да
получат допълнително финансиране.
Проекто-постановлението регламентира и допълнителното финансиране за защитените детски градини и
училища.
Обществената консултация е отворена до 21 февруари
на:http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.
aspx?lang=bg-BG&Id=3247.

- It also introduces the possibility of additional financing
for teachers working with children at risk included in
mobile groups to prevent dropping out, etc. “Children
and students from vulnerable groups” identified those
who are “at risk of early school leaving and schooling, or
whose access to education is at increased risk because of
their parents’ low educational status and the associated
disadvantage position on the labor market and the risk of
social exclusion.” In accordance, schools and kindergartens
with a concentration of children / pupils from vulnerable
groups will receive additional funds for the payment of
“staff included in the teams for enrollment and retention
in the education system of children and students at
compulsory pre-school and school age for recruitment of
a social worker, educational mediator or teacher’s assistant,
for the payment of additional classes in Bulgarian language
at schools and of additional modules for children who do
not speak Bulgarian at kindergartens, as well as for staff
involved in measures to support access to education and
prevent the risk of premature failure of the system of preschool and school education for children and students from
vulnerable groups.“

Анализ на промените в системата на финансиране
на предучилищното и учиилищното образование,
определени чрез Закона за държавния бюджет
2018 г. и съпътстващите го промени в Закона за
предучилищното и училищното образование вижте в
секция „Публикации” на www.amalipe.com

An analysis of the changes in the system of financing preschool and school education, as defined by the State Budget
Act 2018 and the accompanying changes to the Law on Preschool and School Education, see in “Publications” section of
www.amalipe.com
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Which schools will have the right to receive these
additional funds will depend on the percentage of parents
with primary and lower education. If the percentage of
low-education and illiterate parents exceeds 20, the school
/ kindergarten will fall into one of the five categories that
may receive additional funding.
The draft decree regulates additional funding for protected
kindergartens and schools.
The public consultation is open until February 21 at
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.
aspx?lang=en-GB&Id=3247.

ГЛОБАЛНИЯТ ДОКЛАД
НА СВЕТОВНА БАНКА
ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО БЕ
ПРЕДСТАВЕН В СОФИЯ

THE WORLD DEVELOPMENT
REPORT - 2018 WAS PRESENTED IN
SOFIA

М

M

В света има голямо увеличение на обхванатите
ученици в образованието,
като
милиони
нови
ученици
посещават
училище, но за съжаление
има много деца в училище, които не разбират това, което
четат, или нямат добри математически познания. Това
заяви Хайме Сааведра - старши директор на сектора
“Образование” в Световната банка и бивш министър на
образованието на Перу. В световен мащаб 44 процента
от учениците не се справят добре по математика, а 53
процента не разбират това, което четат, каза Сааведра.
Той уточни, че тези данни не са еднакви навсякъде по
света. Има държави в Централна Европа, където тези
проценти са наполовина, в Източна Европа са около 25
процента, в Латинска Америка са около 40 процента,
а в Африка са 90 процента. “За Африка говорим за
нещо чудовищно, за нещо умопомрачително, свързано
с тези данни за образованието”, коментира Сааведра.
Той съобщи, че има 260 милиона деца, които трябва

There is a large increase
in enrolled students
in education in the
world, with millions of
new students attending
school, although many
of them not understanding what they are reading or do not
having good knowledge in Maths. This was stated by Jaime
Saavedra, World Bank Senior Director of Education and
former Education Minister of Peru. Globally, 44 percent of
students do not do well in math, and 53 percent do not
understand what they read, said Saavedra. He specified
that this data is not the same anywhere in the world. There
are countries in Central Europe, where these rates are half,
in Eastern Europe are about 25 percent, in Latin America
about 40 percent, and in Africa 90 percent. “For Africa,
we are talking about something monstrous, something
insignificant, concerning this data on education,” Saavedra
said. He reported that there are 260 million children who
haven’t been enrolled in primary and secondary schools,
and thus full scope still remains a challenge.

инистърът на образованието Красимир Вълчев,
старши директорът на сектор “Образование”
в Световната банка Хайме Сааведра, председателят
на Център „Амалипе” Деян Колев, Траян Траянов от
„Заедно в час” и директорите на училища в София
Людмил Лачев и Ксения Семизарова участваха в
дискусията „Да се научим да реализираме потенциала
на образованието”. Тя бе организирана на 26
януари в Софийския университет за представяне
на глобалния доклад за развитието на Световната
банка, посветен на образованието. Събитието бе
открито от проф. Атанас Герджиков, ректор на СУ
”Климент Охридски”. В
него участваха кметът
на
София
Йорданка
Фандъкова, директори на
училища, представители
на академичните среди и
неправителствени организации.

inister of Education Krasimir Valchev, World
Bank Education Senior Director Jaime
Saavedra,President of Amalipe Center Deyan Kolev,
Trayan Trayanov from Teach for all - Bulgaria and School
Principals Lyudmil Lachev and Ksenia Semizorova
participated in the discussion “Learning to realize
education’s promise”. It was organized on 26 of January
at Sofia University to present the Global Development
Report of the World Bank “LEARNING to Realize
Education’s Promise”. The event was opened by Prof.
Atanas Gerdzhikov, Dean of Sofia University “Kliment
Ohridski”. It was attended by the mayor of Sofia Yordanka
Fandakova,
school
principals, academics
and non-governmental
organizations.
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да са в основното и в средното училище, но не са, т.е.
пълният обхват все още остава предизвикателство.
Три са основните въпроси, по които трябва да работят
всички министри на образованието. Те са свързани
с учебните програми, с необходимостта от добри
преподаватели и с управлението на образователните
системи и училищата, каза Сааведра. Той отбеляза, че
има и две предизвикателства пред целия свят. Първото
от тях е за ранното детско образование, като в найдобрия случай, в световен план, половината от децата
от 3 до 6 години посещават институция за ранно
образование с приемливо качество. Това е много
важно, защото първите години от живота са решаващи
за бъдещите когнитивни умения на човека, отбеляза
Сааведра. Той добави, че второто предизвикателство
е свързано с обучението на възрастни и особено за
хората, които са на пазара на труда, но не са получили
качествено образование.

Three are the main issues that all ministers of education must
work on. They relate to curricula, the need for good teachers
and the management of education systems and schools,
Saavedra said. He noted that there are two challenges for
the whole world. The first is for early childhood education,
and at best, at the global level, half of the children aged 3 to
6 attend an early education institution of acceptable quality.
This is very important because the first years of life are
crucial for the future cognitive skills of the person, Saavedra
noted. He added that the second challenge relates to adult
education, especially for people on the labor market, but
who did not receive quality education.

Министърът на образованието и науката Красимир
Вълчев благодари за представянето на доклада именно
в България, въпреки че в него няма конкретни данни за
България, защото той не е посветен на страната ни. Той
отбеляза обаче, че има много доклади на Световната
банка, които са фокусирани върху България. “Четейки
този доклад, сме по-убедени, че политиките, които сме
формулирали, са правилни”, каза министър Вълчев.

The Minister of Education and Science Krassimir Valchev
thanked for the presentation of the report in Bulgaria,
although there are no specific data about Bulgaria, because
it is not dedicated to our country. He noted, however,
that there are many World Bank reports that focus on
Bulgaria. “Reading this report, we are more convinced that
the policies we have formulated are right,” said Minister
Valchev.

Той подчерта, че много от политиките в образованието
изискват многогодишни усилия, които надхвърлят
мандата на едно правителство или на едно Народно
събрание. Днес има относителен политически
консенсус за тях, напр. за приобщаващото образование,
за финансирането на образованието и за учителите,
каза министър Вълчев. Той съобщи, че предлагането
на законодателна промяна за задължителен обхват
на децата на четири години е в управленската
програма. В момента изчакваме, тъй като знаем, че
има и конституционно дело. Не сме се отказали от
нея, докладът потвърждава колко е важно децата да са
обхванати в ранна детска възраст, заяви Вълчев.

He stressed that many of the education policies require many
years of effort that go beyond the mandate of a government
or of the National Assembly. Today there is a relative
political consensus for them, e.g. for inclusive education,
for financing education and teachers, said Minister
Valchev. He announced that proposing a legislative change
for a compulsory education for children at four years is in
the management program. We are currently waiting, as we
know there is a constitutional case. We have not given up
on it, the report confirms how important it is for children
to be covered in early childhood, “Valchev said.

Първа рефлексия по доклада направиха Деян
Колев, Траян Траянов и директорите Людмил Лачев
и Ксения Семизарова. Според председателя на
Амалипе докладът почива на правилната теоретична
предпоставка, че достъпът до образование и качеството
на образование са два взамно свързани аспекта на една
образователна реалия и ако училището функционира
добре като система, подобряването на единия аспект ще
води до подобряване и на другия. Той посочи също така,
че образователната среда в България от десетилетия
се характеризира със системни диспропорции:
между училищното образование в градските и в
селските райони, както и между училищата, които
обучават ученици от мнозинството и ромски ученици.
Въвеждането на делегирани бюджети единствено на
базата на броя ученици допълнително задълбочи тези
диспропорции, подчерта Колев. Провеждащата се в
момента реформа, при която делегираните бюджети
зависят не само от броя на учениците, но и от броя
на паралелките и образователните институции,
както и предоставянето на допълнителни средства за
учителите, работещи в селски училища и с уязвими
групи дават надежда за подсигуряването на финансов
ресурс за преодоляването на тези диспропорции.
Голямата задача е той да бъде използван така, че да
доведе до системна промяна, която ще подобри както
достъпа, така и качеството на образование. Това
зависи не само от МОН, но и от всички нас – учители,
директори, НПО, подчерта председателят на Амалипе.

The first reflection on the report was made by Deyan Kolev,
Trayan Trayanov and the principals Lyudmil Lachev and
Ksenia Semizarova. According to the Amalipe President,
the report is based on the correct theoretical premise that
access to education and the quality of education are two
crucial aspects of an educational reality, and if the school
functions well as a system, improving one aspect will lead
to improvement of the other one. He also pointed out that
the educational environment in Bulgaria is characterized
by systemic disproportions for decades: between school
education in urban and rural areas, as well as between
schools that teach pupils from the majority and Roma
students. The introduction of delegated budgets solely on
the basis of number of students further exaggerated those
disproportions, Kolev stressed. The ongoing reform, in
which delegated budgets depend not only on the number of
students, but also on the number of classes and educational
institutions, as well as the provision of additional funds for
teachers working in rural schools and vulnerable groups,
gives hope for securing financial resources to overcome
these disproportions. The big task is to use it to bring about
systemic change that will improve both access and quality
of education. That depends not only on the Ministry of
education and science, but on all of us - teachers, principals,
NGOs, stressed the chairman of Amalipe.

„Наша основна цел е да научим децата на ключовите “Our primary goal is to teach children the key competences
компетентности на 21 век, да инвестираме в тях от of the 21st century, to invest in them from a very early age,
най-ранна детска възраст, да ги изградим като творци to build them as creators and thinkers,” the minister added.
и мислещи личности“, допълни още министърът.
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ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ
НЕ ВЪВЕЖДА “ТРЕТИ ПОЛ” И НЕ
Е ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОПАГАНДА

Н

а 3 януари Министерски съвет прие Проект на
решение за предложение до Народното събрание
за ратифициране на Конвенцията на Съвета на
Европа за превенция и борба с насилието над жени и
домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция),
което предизвика необяснима реакция, дължаща се на
манипулативни политически интерпретации, целящи
да изместят фокуса и дебата и от истинския проблем, а
именно това, че 1 милион от близо 4 милиона българки
са жертва на тормоз вкъщи, за това че за 54% от
българите сексуалното насилие е изключително
сериозен проблем; че 70% от анкетирани ученици
на възраст между 13 и 16 години лично познават
жертви на домашно насилие; че 1925 деца през 2016
г. са родени от майки на или под 16 години.
Център Амалипе заявява твърдата си подкрепа за
ратификацията на Конвенцията и се обявява против
всички неверни внушения и твърдения, свързани
с нея, базирани на незнание, непознаване на темата
или на целенасочена манипулация на общественото
мнение. Изместването на публичния дебат в грешна
посока е равносилно на отказ от предприемане на
решителни мерки срещу насилието над жени и деца.
На български няма дума за джендър. Джендър е
социалната роля, която съответното обществото
придава на жените и мъжете - това, че момиченцата си
играят с кукли, момченцата с камиони, това че ролята
на жената е свързана предимно с ролята на отглеждане
на деца и домакинска работа, докато мъжът ще играе
футбол, ще пие бира с приятели и ще прави кариера,
това че се предполага момичето да се омъжи девствено
и родителите имат правото да решат кога и за кого да го
направи. Това е разбирането за джендър - социалната
роля, която обществото придава на жената и на мъжа
като такива. Няма абсолютно нищо общо с трети пол, с
трансексуални лица, интерсексуални и т.н. Конвенцията
изобщо не говори за тези неща и е изключително
цинично на гърба на всички пострадали от насилие, на
които държавата дължи толкова много по отношение
на грижа, превенция и защита, да се измества фокуса,
да не се чете Конвенцията и да обсъжда нещо, за което
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THE ISTANBUL CONVENTION DOES
NOT INTRODUCE ‘THIRD SEX’ AND
IS NOT A PROPAGANDA TOOL

O

n 3 January, the Council of Ministers adopted a draft
decision on a proposal to the National Assembly to
ratify the Council of Europe Convention on the Prevention and Combating of Violence against Women and
Domestic Violence (so called the Istanbul Convention),
which caused an unexplained reaction due to manipulative
political interpretations aimed at shifting the focus and debate from the real problem, namely that 1 million of nearly
4 million Bulgarians are harassed at home, for 54% of
Bulgarians sexual abusement being a serious problem ;
that 70% of respondents aged between 13 and 16 are personally aware of victims of domestic violence; that 1925
children in 2016 were born by mothers under the age of
16.

Center Amalipe declares its strong support for the ratification of the Convention and opposes all false statements
and allegations relating to it, based ignorance of the topic
or purposeful manipulation of public opinion. Shifting the
public debate in the wrong direction is equal to denial of
decisive action against violence against women and children.
There is no meaning of the word gender in Bulgarian. Gender is the social role that women and men have in society that girls play with dolls, and boys play with trucks, that the
role of the woman is mainly related to the role of childcare
and housework while the man plays football, drinks beer
with friends, and make a career, that the girl is supposed
to marry virgin, and parents have the right to decide when
and for whom to marry her. This is the understanding of
gender - the social role that society attributes to the woman
and to the man as such. There is absolutely nothing to do
with third sex, with transsexuals, intersexual, and so on.
The Convention does not speak about these things at all
and it is extremely cynical to shifting the focus, without
reading the Convention.

Конвенцията изобщо не говори.
Истанбулската конвенция обръща внимание на
всички аспекти, които касаят работата по превенция,
информиране, обучение, закрила, реакция и помощ на
пострадали от насилие. Документът е подписан от 44
държави и от Европейския съюз, като към днешна дата
е ратифициран от 28 държави в Европа, 17 от които –
членки на ЕС.
Конвенцията предвижда всяка държава да създаде
специален механизъм за мониторинг, да отдели
подходящи финансови и човешки ресурси за доброто му
изпълнение, да определи или създаде един или повече
официални органи, отговарящи за координацията,
изпълнението, мониторинга и оценката на политиките
и мерките за превенция и борба с всички форми на
насилие, обхванати от Конвенцията.

The Istanbul Convention draws attention to all aspects
relating to prevention, information, training, protection,
response and assistance to victims of violence. The document has been signed by 44 countries and by the European
Union, and has been ratified by 28 countries in Europe, 17
of which are EU Member States.

Нито един текст на Конвенцията не визира „трети
пол”, транссексуалност или обучение, което подронва
„българските традиции“. Напротив, нееднократно
в Конвенцията се изтъкват вече общоприетите
европейски ценности на равнопоставеност между
мъжете и жените, недискриминация и защита от
насилие. Нещо повече, терминът „социален пол“, както
е преведен в българския вариант на Конвенцията,
изрично е дефиниран като стереотипни възприятия
в отделни общества за подходящите роли, поведения
и дейности за мъжете и жените, които пораждат
предразсъдъци, неравноправие и търпимост към
насилието срещу жени и момичета.
„Конвенцията казва, че традиции и културни
практики не могат да служат за извинение за
допускане на престъпления - брак на малолетни в
ромска общност, например. И в момента ранните
бракове са криминализирани, но отношението на
правоохранителните органи е “Това е културна
практика, културна особеност на тази общност, нека
си го правят”
Ратифицирането на Конвенцията ще допринесе за
положителна промяна в националната правна рамка
в следните посоки:
• Въвеждане на официална статистика от страна
на държавата за случаите на домашно насилие и
насилие основано на пола;
• Криминализиране
на
„преследването“,
изнасилването в брака, промени в погасителната

No text of the Convention refers to “third sex”, trans
sexuality or training that undermines “Bulgarian traditions”. On the contrary, the Convention has repeatedly highlighted the generally accepted European values of
equality between men and women, non-discrimination
and protection against violence. Moreover, the term “social
sex”, as translated into the Bulgarian version of the Convention, is explicitly defined as stereotyped perceptions in
individual societies about the appropriate roles, behaviors
and activities for men and women that give rise to prejudices, inequality and tolerance of violence against women
and girls.

The Convention provides for each State to set up a dedicated monitoring mechanism, to allocate appropriate financial
and human resources for its good execution, to establish
one or more official bodies responsible for the coordination, implementation, monitoring and evaluation of policies and measures to prevent and combat with all forms of
violence covered by the Convention.

“The Convention says traditions and cultural practices
cannot serve as an excuse for admission of crimes - marriage of minors in the Roma community, for example.
Early marriages are now criminalized, but the attitude
of law institutions is “It’s a cultural practice, a cultural
feature of this community, let them do it”
The ratification of the Convention will contribute to a
positive change in the national legal framework in the
following directions:
• Introducing official data by the state for cases of domestic violence and gender-based violence;
• Criminalization of “persecution”, rape during marriage,
changes in the prescription period of these crimes;

Център за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ | AMALIPE Center for interethnic dialogue and tolerance

www.amalipe.com | 29

давност на тези престъпления;
• Осигуряване на бързо и ефективно разследване на
случаите на домашно насилие и насилие, основано на
пола, от правоохранителните и правораздавателни
органи;
• Въвеждане на достатъчен на брой и адекватно
разпределени в страната специализирани безплатни
услуги за закрила на пострадали жени и деца;
• Въвеждане на задължение насилникът да посещава
специализирани програми, включващи социални и
психологически консултации.
Център Амалипе се присъединява към становището
и на другите експерти и организации за
категорична подкрепа за ратификацията на
Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и
борба с насилието над жени и домашното насилие
от страна на България като доказателство за
политическа воля да се вземат решителни мерки
срещу това дехуманизиращо явление. Призоваваме
народните представители, отговорните институции, както и медиите и гражданите, да не се
поддават на съзнателна подмяна на мащабния
проблем с насилието над жени и деца с манипулативни
и изкривени тълкувания на достатъчно ясно
дефинираните от Конвенцията понятия и цели.
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• Ensure rapid and effective investigation of cases of domestic violence and gender-based violence by law and
judiciary authorities;
• Introducing adequate specialized services for the protection of injured women and children;
• Introduction of an obligation for the abuser to visit specialized programs, including social and psychological
counseling.
Center Amalipe joins the petition of other experts and
organizations to strongly support the ratification of the
Council of Europe Convention on the Prevention and
Combating of Violence against Women and Domestic Violence by Bulgaria as evidence of the political will to take
decisive action against this dehumanizing phenomenon.
We call on the MPs, the responsible institutions, and the
media and citizens to refrain from knowingly replacing
the widespread problem of violence against women and
children with manipulative and distorted interpretations
of concepts and objectives sufficiently defined by the Convention.

ЦЕНТЪР ,,АМАЛИПЕ“ ОТБЕЛЯЗА
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА
ПРЕГРЪДКАТА

AMALIPE CENTER CELEBRATED
THE INTERNATIONAL HUGGING
DAY

Колко е хубаво,
да срещнеш
непознати хора
в мразовития
ден и да ги
прeg ърнеш.

How nice
it is to meet
strangers on a
frosty day
and give them
a hug.

З

A

Международният ден за прегръдки се празнува ежегодно
на 21 януари. За първи път
този ден се празнува на 21
януари 1986 г. в Мичиган,
САЩ по предложение на Кевин
Заворни, който се стреми да
повдигне духа на американския
народ, който се връща на работа
сломен след празненствата по
Коледа и Нова година.

National Hugging Day is celebrated annually on 21st
January each year. For the very first time this day was
celebrated on January 21st 1986 in Michigan USA.
National Hugging Day
was
proposed
by
Kevin Zaborny. He
decided to choose 21st
January as it comes
after Christmas and
New Year celebrations
and he felt that the
American people were
generally in low spirit
after celebrations of
two major events of the
year.

а поредна година Център ,,Амалипе“ град Велико
Търново отбеляза ,,Световният ден на прегръдката“.
С доброволци от Педагогическия факултет,
към
ЦМЕДТ “Амалипе” гр. Велико Търново
отбелязаха Денят на прегръдката със съдействието на
образователният медиатор Магдалена
Атанасова, общностният медиатор Марко Георгиев
и сътрудникът по проект “Общностен мониторинг”
Валери Ангелов. Младите ентусиасти раздадоха
безплатни и топли прегръдки на гражданите на
старопрестолния град, като ги окуражаваха да бъдат
по-толерантни и да създават по-малко мостове между
себе си и останалите хора.

malipe Center Veliko Tarnovo celebrated the
International Hugging Day along with the volunteers
to the Pedagogy Faculty of Veliko Tarnovo University,
educational mediator Magdalena Atanasova, the community
mediator Marko Georgiev and Valery Angelov. The young
enthusiasts gave free and warm hugs to the citizens of the
old capital city, encouraging them to be more tolerant and
to overcome the self-created distances between people.
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ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩНОСТТА ОТБЕЛЯЗАХА
МЕЖДУНАРОДНИЯ
ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН ДЕН НА
ХОЛОКОСТА

М

едиатори към
Център
,,Амалипе“
отбелязаха
27 януари
Международен
възпоменателен ден на Холокоста.
На този ден през 1945 г. малцината
оцелели в концентрационния
лагер Аушвиц са освободени. Това
става в процеса на победата на
Съюзническите войски над Хитлер
и влизането на Червената армия в
лагера. Аушвиц остава символ на
нацисткия геноцид.
Датата е обявена през 2005 г. от ООН за Международен
възпоменателен ден за Холокоста. Създаден на
територията на окупираната от нацистите Полша,
концлагерът Аушвиц се превръща в символ на местата
за осъществяване на хитлеровото окончателно
“решение” на “еврейския и ромския въпрос”.

COMMUNITY DEVELOPMENT
CENTERS MARKED THE
INTERNATIONAL HOLOCAUST
MEMORIAL DAY

M

ediators at Center
Amalipe
organized
initiatives for January 27
- International Holocaust
Memorial Day. On that day
in 1945 the few survivors of
the Auschwitz concentration
camp were released. This
happens in the process of the
victory of the Allied troops
over Hitler and the entry of
the Red Army into the camp.
Auschwitz remains a symbol of the Nazi genocide.
The date was announced in 2005 by the United Nations
as the International Holocaust Memorial Day. Created on
the territory of the Nazi occupied Poland, the Auschwitz
concentration camp became the symbol of the Hitler final
settlement of the “Jewish and Roma question”.

The community development centers
Центровете за развитие на общността
in Pavlikeni, Strazhitsa, Smyadovo,
в Павликени, Стражица, Смядово,
Zlataritsa and Byala Slatina marked
Златарица и Бяла Слатина отбелязаха
the international commemoration day
международния възпоменателен ден
of the Holocaust. The events were held
на Холокоста. Събитията се проведоха
together with students from the Priсъвместно с ученици от ОУ ,,Св. Св.
mary school “St. St. Cyril and MethoКирил и Методий“ с. Батак, СУ ,, Ангел
dius “Batak, Secondary school” Angel
Каралийчев“ гр. Стражица, СУ “Св. Св.
Karaliychev” Strazhitsa, Secondary
Кирил и Методий” гр. Златарица и СУ
school” St. St. Cyril and Methodius”,
„Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Смядово в
Zlataritsa and Secondary school “St.
периода 20-26 януари 2018 г. Участниците
Kiril and Metodiy”, Smyadovo, in the
изработиха информационни табла,
пред-ставящи живота в лагерите на смъртта Аушвиц- period 20-26 January 2018. The participants made information boards representing the life in the Auschwitz-BikБикернау, запечатан с фотоси.
ernau death camps, reflected in photos.
Образователните медиатори Стефан Стефанов, Сергей
Сашев, Ирена Михайлова, Севджихан Мехмедова, The educational mediators Stefan Stefanov, Sergey Sashev,
Райме Събриева, Николай Тахчиев, Магдалена Irena Mihaylova, Sevdjhan Mehmedova, Rayme Sabrieva,
Атанасова и Лариса Антонова проведоха беседа с Nikolay Tahchiev, Magdalena Atanasova and Larisa
учениците относно гоненията по време на Холокоста Antonova held discussions with the students about the
и им разясниха защо е важно да помним датата 27 Holocaust persecution and explained to them why it is
important to remember the date of January 27th.
януари.
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БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН
ЮРОЧАЙЛД ФОРУМ БЕ ОТКРИТ

THE BULGARIAN NATIONAL
EUROCHILD FORUM UP AND
RUNNING

Н

O

По време на срещата младежите се запознаха с работата
на Eurochild и стратегията за участие на децата. Групата
обсъди защо правата на децата са важни и кой отговаря
за мониторинга им.
Срещата засегна и въпроса защо съществуват
национални форуми Eurochild и детски съвет Eurochild
и връзката между тях. Един от представителите на
България в Детския съвет, Илиян от Габрово, сподели
своите преживявания и описа работата на Съвета
досега.
Младежите бяха насърчени да предложат теми и
проблеми, по които биха искали да работят в бъдеще.
Например, първата тема, която НЕФ предложи в
България, е относно образованието и въздействието
му върху социалното изключване и бедността.
Друга част от срещата беше посветена на изготвянето
на план и определяне на ролите и отговорностите.
Групата упражни “Месечния метод” за докладване по
различни въпроси, засягащи децата чрез симулация,
като дискутира стратегията на Юрочайлд като реална
тема за упражнението. През двата дни рапортьорите
на НЕФ се забавляваха много опознавайки се един
друг и изучавайки бъдещите си задачи.

During the meeting the children got to know the work
of Eurochild and its children’s participation strategy. The
group discussed why children`s rights are important and
who is responsible for its monitoring.
The meeting also addressed the question why National
Eurochild Forums and Eurochild Children’s Council
(ECC) exist and the link between them. One of Bulgaria’s
representatives in the ECC, Ilian, shared his experiences
and described the work of the ECC group so far.

а 24 и 25 януари Националната мрежа за деца
стартира един от първите три национални
Юрочайлд форума в Европа в гр.София. Осемнадесет
младежи от девет различни региона (рапортьори на
НЕФ), обхващащи цялата страна и осем подкрепящи
възрастни взеха участие в срещата за откриване на
новия орган. Представители на Център Амалипе,
които взеха участие във форума, бяха доброволците
Есил Шукриева и Преслав Николов от град Стражица.

n 24 and 25 January the National Network for Children
started one of the first three National Eurochild
Forums in Europe, here in Bulgaria. Eighteen young people
from nine different regions (NEF Rapporteurs), covering
the whole country, and eight supporting adults took part
in the meeting to launch the new body. Representatives
of Center Amalipe who were involved in the Forum were
the volunteers Esil Shukrieva and Preslav Nikolov from
Strazhitsa.

Children were also encouraged to suggest topics and
problems they would like to work on in the future. For
example, the first topic the NEF in Bulgaria identified is to
ask other children about their opinions on education and
its effect on social exclusion and poverty.
Another part of the meeting was devoted to making plans
and sharing roles and responsibilities. The group exercised
the “Monthly Method” of reporting on different matters
concerning children through a simulation by discussing
the Eurochild Strategy as an actual topic for the exercise.
Throughout the two days the NEF Rapporteurs seemed like
they were having a lot of fun getting to know each other
more and grasping their future tasks.
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ИМАМ ЛИ БЪДЕЩЕ И ИСКАМ ЛИ WHAT FUTURE DO I HAVE AND IF I
ДА ОСТАНА?
WANT TO STAY?

С

лед една поредица от три срещи с потенциално
застрашени от отпадане ученички от ПГ „Ген.
Заимов“ – Сопот с психолога на училището Стойка
Иванова решихме да направим една по-разширена
среща с учениците от 8, 9, 10 и 11 клас. Директорът на
гимназията, г-жа Адърска приветства идеята и след
още два разговора срещата беше организирана. За
да има лекторията още по-силно въздействие върху
аудиторията от млади хора от ромското малцинство
поканих и нашият дългогодишен съмишленик и
доброволец Стоян Атанасов – студент трети курс
начална педагогика с английски език в Пловдивският
Университет.
На 24.01.2018г. в актовата
зала на ПГ “Генерал
Заимов”, гр. Сопот се
проведе
лекторията.
Темата “Превенция на
ранните
бракове”
се
оказа притегателна за
аудиторията. Залата беше
пълна.
Предварително
бяхме подготвили два
различни
случая
с
представители на ромския
етнос и техните съдби.
Първо представихме участието на Желязка Стефанова
в предаване по БНТ – завършила право. Успяла
да постигне мечтата си да стане юрист. И вторият
филм, излъчен по БТВ, беше свързан с историята на
Теменужка от с. Камен. Две момичета с две различни
съдби.
Аудиторията беше силно развълнувана от втората
история. Коментарите започнаха след края на историята
на Теменужка. Голяма част от момичетата споделяха
оценките си за случилото се на тази млада жена, но
също така имаше и момичета, които не споделиха
своето мнение и с тревога отказваха да коментират
видяното. Една от участничките сподели, че е нужна
голяма подкрепа и убедителни разговори с родителите,
защото понякога те са непреклонни в решенията си.
Психолога на училището Стойка Иванова разказа
случай от гимназията, в който малолетно момиче
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A

fter several meetings with girls at risk of dropping out
from Vocationla school “General Zaimov “- Sopo, the
psychologist of the school Stoika Ivanova and I decided to
make a more extended meeting with students from the 8, 9,
10 and 11 grade. The principal, Mrs Adarska, welcomed the
idea and, after two more conversations, the meeting was
organized. In order to have an even stronger impact on the
audience of young people from the Roma minority, I invited our longtime associate and volunteer Stoyan Atanassov
- a third-year student of Pedagogy with English at the University of Plovdiv.

The lecture took place on
January 24, 2018 in the
General Hall of the vocational school. The theme
“Early marriages prevention” turned out to be attractive to the audience.
The hall was full. We had
previously prepared two
different cases with representatives of the Roma
ethnicity. First we presented the participation of
Zhelyazka Stefanova in a BNT TV show - a law graduate.
She managed to achieve her dream of becoming a lawyer.
And the second film, broadcast on BTV, was related to the
history of Temenuzhka from the village of Kamen. Two
girls with two different destinies.
The audience was very excited about the second story. The
comments began after the end of the Temenuzhka story.
Many of the girls shared their thoughts of what had happened to this young woman, but there were also girls who
did not share their opinions and refused to comment with
anxiety. One participant shared the need for strong support and convincing conversations with parents, because
sometimes they are indifferent to their decisions. Stoyanka
Ivanova shared a high school case that a minor girl opposes her parents’ refusal to let her marry her boyfriend and
she ran away to the boy’s parents. The theme was extremely

се противопоставя на отказа на родителите си да й sensitive to the participants in the lecture. We shared that
разрешат да се омъжи за своя приятел и тя избягва с this meeting would not be the last, and more meetings and
него при родителите му. Темата се оказа изключително discussions on the theme would be initiated.
чувствителна за участниците в лекторията. Разделихме
се с уговорката, че тази среща няма да остане последна,
а ще се инициират още срещи и дискусии по темата.
Срещата и дискусията по темата завърши оптимистично
с положителният отговор на въпроса: Имам ли бъдеще
и искам ли да остана? – Да, бъдеще има всеки, когато
отстоява мечтите си и има смисъл да останат в
училище, защото от това зависи тяхното бъдеще.

The event ended with optimism with the positive answer
to the question: What future do i have and if I want to
stay? - Yes, everybody has a future when he/she stands up
for his dreams, and it makes sense to attend school regularly,
because that has a great importance on their future.

Петя Димитрова
Регионален образователен координатор
Пловдив и Пазарджик

Petya Dimitrova
Regional Educational Coordinator
Plovdiv and Pazardzhik Districts

БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ЗА
СРЕДНОШКОЛЦИТЕ

FREE TRANSPORTATION FOR HIGH
SCHOOL STUDENTS

О

F

Тази промяна ще даде шанс на средношколци от помалките общини да пътуват безплатно до избраното от
тях училище. До влизането на ЗПУО в сила от 1 август
2016 г. МОН не поемаше транспортните разходи на
учениците в средните училища, въпреки че в девети
клас те подлежат на задължително образование в дневна
форма. От 2017 г. започна покриването на транспортните
разходи в рамките на съответната община. Оказа се,
обаче, че това не е достатъчно за учениците в селските
райони. В много от по-малките общини функционира
само СУ с профилирани паралелки и желаещите да се
обучават в професионални гимназии (намиращи се в
областните градове или в съседни общини)заплащат

This change will give the high school students from smaller
municipalities the chance to travel for free to their chosen
school. Until the entry into force of the Educational Law
from August 1, 2016, the MES did not cover the transport
costs of high school students, although in the ninth grade
they are subject to compulsory daily education. The transport costs within the respective municipality began to be
covered since 2017. It turned out, however, that this is not
enough for rural students. In many of the smaller municipalities, there is only one high school with profiled classes and those wishing to study in vocational high schools
(located in district towns or in neighboring municipalities)
pay for their own transportation costs. The latter is a prob-

т началото на 2018 г. МОН покрива
транспортните разходи на учениците –
средношколци до най-близкото училище, обучаващо
в избраната професия или профил, независимо дали
то е в съответната община или в друга община. Това
стана факт след като чрез Закона за държавния бюджет
за 2018 г . се направи промяна в чл. 283, ал. 2 от ЗПУО
като се допълни: „Средства от държавния бюджет
за транспорт се предоставят и за ученици, които
пътуват ежедневно до най-близкото училище в друго
населено място, в което се обучават за придобиване на
квалификация по професия, ако такова обучение не се
провежда в населено място, в което живее ученика.“

rom the beginning of 2018, the MES covers the
transport costs of high school students to the nearest school, educating in the chosen profile, whether it is
in the relevant municipality or in another municipality.
This became a fact when, through the State Budget Act for
2018,was changed Art. 283, para. 2 of the Educational Law,
adding: “The state budget for transport is also provided for
students who travel daily to the nearest school in another
settlement where they are trained to acquire a qualification
in a profession if such training is not carried out in the settlement where the student lives. “
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сами транспортните си разходи. Последното е проблем
за по-бедните семейства и става причина част от
младежите / девойките да не продължават в средно
образование или да се ограничават до намиращите се в
общината училища.
Средствата за транспорт до най-близката
професионална гимназия ще бъдат превеждани от
МОН на общината, в която се намира училището.
От своя страна гимназията ще изисква тези
средства от общината и ще се разплаща с учениците.
Училищата подават информация за пътуващите
ученици в началото на учебната година, но
понастоящем актуализират тази информация. Ако
училищата не потърсят полагащата се подкрепа за
пътуващите ученици, тя няма да бъде автоматично
предоставена.

lem for the poorer families and causes some of the youngsters not to continue in secondary education or to restrict
themselves to the schools, located in the municipality.

От 2011 г. ЦМЕДТ „Амалипе” покрива транспортните
разходи на десетки младежи и девойки от села в цялата
страна до средни училища, в които учат. Това става в
рамките на програма „Равен шанс – достъп до средно
образование”, финансирана от Тръста за социална
алтернатива. Подкрепените средношколци получават
и безплатни учебници. Подкрепата не е безусловна
и може да бъде прекратена ако учениците допуснат
неизвинени отсъствия или намаляване на успеха под
Добър. Учениците също така се ангажират да участват
в младежки доброволчески дейности.

Amalipe Center covers the transport costs of dozens of
youths and girls from villages across the country to the secondary schools they are studying since 2011. This is done
within the Equal Chance - Access to Secondary Education program, funded by the Trust for Social Achievement.
Supported secondary school students also receive free textbooks. Support is not unconditional and may be terminated if students admit undesirable absents or reduce their
success to Good. Students also commit themselves to youth
volunteering.

ЦМЕДТ „Амалипе” приветства ангажирането на
централната власт с безплатния транспорт за
средношколците! Призоваваме учениците да бъдат
активни и да потърсят
подкрепа от гимназиите,
в които учат!

Amalipe Center welcomes the engagement of the government with free transport for high school students! We
urge students to be active and seek support from the high
schools they study in!

The means of transport to the nearest vocational high school
will be transferred by the MES to the municipality where
the school is located. The high school will require these
funds from the municipality and will pay for the students.
Schools provide information for traveling students at the
beginning of the school year, but are currently updating this
information. If schools do not seek support for traveling
students, they will not be automatically provided.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ОБЩИНИ И
КМЕТСТВА ДА КАНДИДАТСТВАТ
С ПРОЕКТИ
МОСВ И ПУДООС отправят покана за участие в
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА
ОКОЛНА СРЕДА - 2018 г “

На тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА –
И АЗ УЧАСТВАМ “

Кой може да кандидатства?
Допустими бенефициенти по конкурса са общини,
кметства, училища, детски градини и Центрове за
подкрепа на личностното развитие /Обединени детски
комплекси.
Размер на проект
Средствата по предстоящата Кампания ще бъдат
разпределени по следния начин:
1. За проекти на общини и кметства до 10 000 лв. с ДДС
на обща стойност – 2 300 000 лв.;
2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/
ОДК до 5 000 лв. с ДДС на обща стойност–1 200 000 лв.
Краен срок за кандидатстване
Крайният срок за подаване на проектите е както следва:
- училища, детски градини и Центрове за подкрепа на
личностното развитие;
- Обединени детски комплекси – 16.02.2018г.;
- общини и кметства – 02.03.2018 г.
Обявеният конкурс е много добра възможност за
училища и детски градини, както и за общини и
кметства, тъй като:
- формулярите за кандидатстване са леки, както и
самата отчетност.
- отпуснатите средства ще финансират голям брой
проекти;
- средствата за проект, макар и относително малки,
покриват разходи, които не могат да бъдат покрити
от повечето други донори: разходи за озеленяване,
спортни уреди, съоръжения за игра на открито,
създаване на еко-кът и др.
ЦМЕДТ „Амалипе” ще окаже безвъзмездно
съдействие на училища от мрежата „Всеки ученик
ще бъде отличник” при подготовката на проекти!

OPPORTUNITY FOR SCHOOLS,
KINDERGARTENS, MUNICIPALITIES
AND TOWN HALLS TO APPLY FOR
PROJECTS
Ministry of Environment and Water and the Enterprise
for Management of Environmental Protection Activities
invites you to participate in CLEAN ENVIRONMENT
NATIONAL CAMPAIGN - 2018

and apply on the topic: “I LOVE
NATURE - AND I AM IN”

Who can apply?
Eligible beneficiaries of the competition are municipalities,
town halls, schools, kindergartens and Centers for Personal
Development Support/ United Children’s Complexes.
The funds for the upcoming Campaign will be allocated as
follows:
1. For projects of municipalities and town halls up to BGN
10,000 incl. VAT with a total value of BGN 2 300 000;
2. For projects of schools, kindergartens and CPDS / UCC
up to BGN 5,000 incl. VAT with a total value of BGN
1,200,000.
Deadline for application
The deadline for submission of projects is as follows:
- Schools, Kindergartens and Centers for Personal
Development Support/ United Children’s Complexes.16.02.2018;
- Municipalities and town halls - 02.03.2018
The announced competition is a very good opportunity
for schools and kindergartens as well as for municipalities
and town halls, as:
- the application forms are simplified, as well as the
accountability itself.
- the funds allocated will finance a large number of projects;
- project funds, albeit relatively small, cover costs that
cannot be covered by most other donors: landscaping costs,
sports equipment, open-air playgrounds, eco-tourism, etc.

Amalipe Center will provide free
assistance to schools from the network
“Every student will be a winner” in the
Условията за кандидатстване на училища и детски градини
preparation of projects!
вижте тук
Условията за кандидатстване на общини и кметства вижте тук
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