
 

 
 
 
 
 
 

Януари 2007, 
Брой 1 

 

Център Амалипе 
Месечен бюлетин 

В броя: 
 
[  Партиите 
представиха 
вижданията си за 
интеграция на 
ромите – стр.1,3,4 
 
[  Хайде на фествал! 
–ст.1, 2 
 
[  Програма за 
извънкласни 
дейности - стр.2 
 
 
[ Националният 
дебат за ромите 
коментар– стр.4 
 
 
 
[  Ромски 
представители се 
срещнаха с 
председателя на 
Европейския 
парламент – стр.6 
 
 
[  Представяме Ви... 
ОУ „В.Друмев”, 
с.Орляк - стр.5 
 

Април 2007, брой 4 

Ляво-центристката част на политическия спектър в България поне 
номинално не е далеч от идеята за целенасочени действия за интеграция на 
ромите, макар да не е склонна да поеме ангажимент за конкретни срокове 
и цифри. Десницата се “люшка” между липсата на ясна позиция и сбор от 
националистически идеи за разрешаване на ромския въпрос с 
административно-наказателни средства. Това стана ясно по време на 
Националния дебат за интеграцията на ромите, организиран от Центъра за 
либерални стратегии на 14 и 15 април в София. В неговата заключителната 
част участваха представители на основните парламентарни партии (БСП, 
ДПС, СДС, ДСБ, БНС) ...                                               Продължение на 4 стр.  

Вече започна трескава подготовка за Четвъртия 
национален детски ромски  фестивал „Отворено сърце” 
2007 във Велико Търново. 

Фестивалът се организира всяка година от 
Център „Амалипе” като възможност да участват в него 
ще имат всички деца, изучаващи СИП „Фолклор на 
етносите – Ромски фолклор”. 

 А те не са никак малко. Някъде около 5600 
малчугани и тийнеджъри от 232 училища в цялата 
страна напират да вземат участие в неповторимото 
забавление, наречено  

Хайде на фестивал! 
 

„Отворено сърце”, което ще се проведе 
на 28 и 29 май в старопрестолния  
Търновград. Много музика, игри, танци и 
забавления, както и специално издание на 
аудио-визуалния спектакъл „Звук и 
светлина” пред крепостта Царевец 
очакват допуснатите до участие във 
фестивала деца. Специална комисия 
оценява техния труд през изминалата 
година и решава кой да вземе участие във 
фестивала. Писмата-заявки за участие 
продължават да се множат, като до 
момента са получени много презентации, 
статии, рисунки, снимки, видеокасети, 
CD и DVD - дискове… Продължение на 
стр.2 
  

Партиите представиха вижданията си за 
интеграцията на ромите 
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Отворено сърце 2007: Хайде на фестивал!!! 
Продължение от стр.1... 
Това е четвъртото поредно издание на фестивала, като до 
момента в него участие са взели над 1000 деца. Различното 
тази година е, че този път той ще премине под патронажа на 
кмета на Велико Търново д-р Румен Рашев. Очаква се на 
фестивала да присъстват много високопоставени гости, но 
най-височайшите особи на него ще са самите деца. 
Организаторите  на празника с нетърпение  очакват своите 
гости и са категорични, че и тази година ще дадат най-доброто 
от себе си за участниците. 
Иначе мястото на провеждане си остава традиционното и 
известно на всички вече участвали – то е на самия център на 
старата столица – в парк „Марно поле”. 
 
 

От този брой на бюлетина стартираме рубриката 
“Представяме Ви”, в която ще представяме най-
отличилите се и заслужили училища, в които се изучава 
СИП „Фолклор  на етносите – Ромски фолклор”. 
 
Рубриката е на стр.5 

 

Велио Търново Ви очаква! 
 

 

 На 18 април Министерство на образованието и науката оповести началото на програмата “Училището – 
територия на ученика”. През 2007 г. тя е съставена от два модула – “Ритуализация на училищния живот” (на обща 
стойност 2 млн. лв.) и “Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” (10 млн. лв.). 
 Средствата по модул “Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” ще бъдат разпределяни на 
проектен принцип между училищата, като всяко общинско, държавно или частно училище може да кандидатства 
с един проект на стойност максимум 5 000 лв. (или 15 000 лв. ако е включено закупуването на дълготрайни 
материални активи). Средствата ще бъдат разпределяни от общините: МОН ще преведе определена сума на всяка 
община (в зависимост от броя на учениците в нея), а общините ще сформират комисия (съставена от минимум 
двама общински служители и един служител от РИО), която ще оцени и класира подадените училищни проекти 
за финансиране.  
 Срокът за подаване на проекти от училищата до съответната община е 18 май. В едномесечен срок 
общинските комисии ще решат кои проекти да финансират. 
 Модулът “Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” е добра възможност за финансиране на 
дейности, насочени към образователна интеграция на ромските деца, в частност – дейности, подпомагащи 
въвеждането на ромски фолклор в училище. Поради тази причина Център “Амалипе” информира за програмата 
всички училища, в които се изучава СИП “Фолклор на етносите” още в началото на април. На 8-10 май Център 
“Амалипе” ще организира практически семинар за писане на проекти, в който ще вземат участие желаещи 
учители от тези училища. 

Представяме Ви...  
 

Стартира програма за подкрепа на извънкласни и извънучилищни дейности 
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В продължение на два дни, 
 на 14 и 15 април 2007, в София 
се проведе един уникален 
 социален експримент на 
 тема „Политики към ромите  
в България ”. Организаторите 
от Центъра за либерални 
стратегии, Отворено 
общество, Алфа рисърч и БНТ 
поканиха в НДК случайно  
подбрана представителна 
извадка от 250 души от  
цялата страна, които да се 
съберат на едно място и да 
 дебатират. Така на хората  
се даде възможността да  
сблъскат своите мнения и 
предразсъдъци, да чуят  
мненията на експерти,  
общественици, политици. 
Идеята на дебата бе да се  
регистрира промяната в  
мнението на участниците  
преди и след като се  
запознаят с проблема. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.....както и председателят на новоучредената партия ГЕРБ, утвърждаваща 
се като най-силната формация в дясното политическо пространство. Те 
разискваха широк кръг от въпроси, включващи образование, жилищни 
условия, престъпност, практиката за “купуване” на ромските гласове и 
др. В края на дискусията свои изказвания направиха министър-
председателят Сергей Станишев, както и българският еврокомисар 
Меглена Кунева. 
 Мирослав Попов, член на Висшия съвет на БСП, представи 
позицията на левицата, че ромският въпрос е преди всичко социален. В 
сферата на образованието той акцентира върху проблемите с високия 
процент неграмотност сред ромите и върху необходимостта от спазване 
на конституционното изискване за задължително образование до 16 г. 
възраст. Той се обяви за десегрегация на съществуващите “ромски” 
училища в големите гета като в същото време разкритикува досегашната 
практика на различни НПО да разглеждат десегрегацията като въпрос на 
транспортиране от кварталното до смесеното училище. “Десегрегацията 
започва от вратата на приемното училище” подчерта М. Попов, 
наблягайки на необходимостта от повече педагогическа експертиза в 
тази област. По въпроса за съществуващите ромски гета М. Попов 
изложи позицията си за тяхното постепенно деструктуриране. 
 Лютви Местан, зам.-председател на парламентарната група на 
ДПС, бе категоричен, че “специалните мерки за интеграция на ромите не 
трябва да са табу”. Той неколкократно повтори тезата си, че “всяко 
ромско дете трябва да влезе в детска градина” и че именно от детската 
градина започва образователната интеграция. Премахването на ромските 
гета е на практика невъзможно – подчерта Местан – и затова в тях трябва 
да се направят нужните инвестиции, така че да станат нормални 
жилищни квартали. Представителят на ДПС се застъпи категорично за 
включване на роми на избираеми места в листите на всички политически 
партии като посочи, че ромската общност вече има капацитет за това. 
Представителят на ОДС подчерта многократно необходимостта от 
приемането на Национална стратегия за интеграцията на ромите. Той не 
посочи дали смята Рамковата програма за интеграция на ромите в 
българското общество, приета от правителството на ОДС през 1999 г. за 
неподходяща или не я познава. По конкретните разисквани въпроси 
наблегна на необходимостта от образование като ключ за разрешаването 
на всички други въпроси. Също така подчерта, че принцип на десните 
партии е да се застъпват за индивидуални, но не и за колективни и 
общности права. 
 Екатерина Михайлова, зам.-председател на ДСБ се обявни против 
купуването на ромски гласове и посочи, че нейната партия е създала 
организация “Роми – демократи за силна България”, чрез която се надява 
да активизира ромите.... 
 

Продължение на следващата страница 
 

Партиите представиха вижданията си за интеграцията на 
ромите 

От страница Първа 

Дебатът за ромите в НДК 
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От предходната страница 
 
Необходимостта от наказателни и административни 
мерки за всички, които не спазват законите бе 
подчертана от представителя на БНС. По този начин 
според него биха се решили проблемите с 
непосещаването на училище от ромски деца, които 
са в задължителна за обучение възраст, както и 
проблемите с престъпността сред ромите. Той 
посочи, че в листите на БНС (в частност – ВМРО, 
партията, в която членува) няма роми, но ако те 
проявят интерес могат да бъдат включени като 
редови български граждани. По време на изказването 
си представителя на ВМРО не спомена нито веднъж 
името “роми”, замествайки го с “цигани”. 
 Цанко Цветанов, председател на партия ГЕРБ 
говори за необходимостта от образование и заетост 
при разрешаването на ромския проблем. Според него 
образованият ром ще може да разреши своите 
проблеми във всички други сфери. Той не изключи 
специалните мерки за интеграция като възможност. 
 В своето изказване в края на дебата 
министър-председателят Станишев акцентира на 
приетите до този момент стратегии и програми за 
интеграция на ромите. Той се обяви за целенасочени 
действия за интеграция на ромите, опонирайки на 
идеята, че интеграцията ще се случи от “самосебе 
си”. Премиерът подчерта, че България има 
Национален съвет за сътрудничество по етническите 
и демографските въпроси, чиито правомощия “като 
консултативен и координиращ орган” трябва да 
бъдат разширени.  
 

Националният дебат .... 
Деян Колев 
 
Националният дебат за интеграцията на ромите бе 
най-успешният подобен форум, на който съм 
присъствал. Организаторите успяха да доведат 
водещите политици и да ги накарат да изразят 
мнението си. Това, че последното не се хареса на 
повечето от 250-те граждани, участващи в дебата, е 
друг въпрос – то не е вина на организаторите. 
За мен се откроиха няколко тенденции: 
1. Поне на думи управляващите (имам предвид БСП 
и ДПС, тъй като НДСВ не дойдоха) не са далеч от  

Партиите представиха вижданията си за 
интеграцията на ромите 

идеята за целенасочени действия за интеграция на 
ромите. Но няма никаква гаранция, че такива ще 
бъдат предприети – нито Попов, нито Местан се 
ангажираха с конкретни параметри и дати. Нещо 
повече - през последните месеци, особено след 
приемането на България в ЕС, готовността на 
институциите за целенасочени действия за 
интеграция на ромите рязко спада. А институциите 
са контролирани от управляващите партии. 

Нужен е силен натиск от гражданските 
организации – ромски и не-ромски, а също така от 
институциите на ЕС за да се премине от думи към 
действия за интеграция на ромите. 
 
2. Десницата е в идеен колапс по отношение на 
ромския въпрос – партиите в дясно или нямат 
мнение, или не могат да се отърсят от модния след 
2005 национализъм-популизъм. Беше ми тъжно да 
слушам как представителят на партията, която прие 
Рамковата програма за интеграция на ромите говори 
за “липсата на национална стратегия за интеграция 
на ромите”. Зад общите фрази “ние сме за 
индивидуални права, а не за общностни и групови” 
се крие липсата на ясна идея как да се постигне 
истинска интеграция. 
 
Бих се въздържал да коментирам балканския 
национализъм на партия ВМРО, разчитащ на 
наказателни и административни мерки. Там поне 
има позиция – “не признаваме роми, признаваме 
цигани или по-точно – български граждани от 
цигански произход”. Това, че тази позиция е 
безнадеждно остаряла и не отговаря на реалното 
положение на нещата е друг въпрос. 
Партия ГЕРБ би могла да внесе свежест в дясно, ако 
формира своя политика по “ромския въпрос”. 
Определено само ще спечели от това. 
3. Твърде вероятно е предучилищното образование 
да се окаже новия акцент в усилията за 
образователна интеграция на ромските деца. Лютви 
Местан от ДПС го формулира особено настойчиво, 
подкрепиха го и останалите политици.  
Отливът от предишния приоритет – десегрегацията 
на ромските училища – е все по-очевиден. 
Политиците го оправдават с неуспехи и грешки на 
неправителствени организации, реализиращи 
проекти за десегрегация. Това извинение ми се 
струва прикритие на липсата на реална воля за 
решителни действия в тази насока. 
4. С ромските гета в обозримо бъдеще няма да се 
случи нищо. Ако нещо се случи, то ще е под натиск 
отвън, а не поради осъзнаване. 
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„Искрено се надяваме, че ще бъдем избрани за 
участие във фестивала „Отворено сърце”, защото 
още живеем със спомените и преживяванията от 
миналата година”. 
Така завършват писмото си децата от с. Орляк, 
които изучават СИП „Фолкор на етносите – 
Ромски фолкор”. 
В началото на тази учебна година там бяха 
сформирани цели 9 групи по СИП „Фолкор на 
етносите”, като за пълноценното протичане на 
часовете се грижат 5 преподаватели. 
 
С много усърдие те започнаха работа с амбицията 
да превърнат СИП-а в желана форма за училищна 
и извънкласна изява на учениците от ромски и 
турски произход, от какъвто са и децата на Орляк.  
Учителите от Орляк не крият, че са срещнали 
трудности от страна на родителите, които 
смятали, че децата се учат на „безнравствени” 
неща и че девойките щели да посещават часовете 
по СИП „за да си уреждат срещи с момчета”. 
 
„Мнозина се убедиха, че твърденията им са 
безпочвени”, пишат учителите и са прави, защото 
тази година децата не са спирали да участват 
редовно не само в учебните занятия, но и в 
различни инициативи с цел популяризирането на 
различията и приликите във фолкора на  
отделните етноси. Те станаха любимци на 
публиката в  гр.Тервел, писаха стихотворения за 
героите на Й. Йовков -  Рада и Сали Яшар, 
празнуваха Коледа, подредиха изложба на носии 
„Изкусните ръце на моята баба” и какво ли още 
не...За капак те представиха над 15 танца в 
организирания по повод Международния ден на 
ромите 8 април концерт „Щастливи заедно” от 
Община Тервел. 
 
Засега в Орляк планират да участват в 
отпразнуването на поне още четири празника до 
края на юни. 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

Представяме Ви....  
 

ОУ „Васил Друмев”, с. Орляк 
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ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ „АМАЛИПЕ” 
Велико Търново 5000, ул. „Христо Ботев” 2, п.к.113 
Тел/Фах: (062) 600 – 224, center_amalipe@yahoo.com 

Бюлетина изготвят Атанас Стоянов и Славка Стефанова 

Ромски представители се срещнаха с председателя на Европейския парламент 

Ханс-Герт Пьотеринг 

Представители на 8 ромски неправителствени организации се срещнаха с 
Председателя на Европейския парламент Ханс-Герт Пьотеринг. Срещата бе по 
инициатива на г-н Пьотеринг и се проведе в сградата на Народното събрание на 
20 Април. Организатори на срещата бяха Атанас Папаризов, български 
евродепутат, и Мирослав Попов, заместник-председател на Националния съвет 
за сътрудничество по етническите и демографските въпроси. 
Николай Кирилов, Деян Колев и Златко Младенов представиха състоянието на 
интеграционните процеси в различни сфери. Николай Кирилов от Фондация 
“Рома – Лом” подчерта, че е необходимо взаимодействие между централните 
институции и местната власт за да бъдат изпълнени приетите стратегии за  
 

интеграция на ромите. Също така е необходим гъвкав подход, отчитащ спецификите по места. В тази 
връзка Н. Кирилов посочи град Лом, където съществуват 4 ромски квартала и за разрешаването на техните 
проблеми са необходими 4 различни подхода. 
 
Деян Колев от Център “Амалипе” представи основните проблеми пред образованието на ромите в 
България, като ги илюстрира с цифри. Той подчерта липсата на последователно изпълнявана цялостна 
политика за образователна интеграция от страна на българските институции като в същото време посочи и 
положителното, направено в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Бяха посочени две основни 
предизвикателства след присъединяването: желанието за извършване на целенасочени дейности за 
интеграция на ромите от страна на част от институциите рязко спада и финансовият ресурс на програма 
ФАР е към своя край, като няма нужните гаранции, че средствата от Европейските фондове ще се 
изразходват и за подкрепа на ромската интеграция. Деян Колев предложи Европейския парламент да 
приеме специална резолюция за образованието на ромите (в допълнение с Резолюцията за ситуацията на 
ромите в Европейския съюз, приета през април 2005), да създаде револвиращ фонд за неправителствени 
организации, реализиращи проекти за образователна интеграция, финансирани от Европейските фондове и 
да продължи своето въздействие върху националните институции за предприемането на целенасочени 
дейности за интеграция на ромите. 
 
Златко Младенов от Ромски обществен съвет “Купате” говори за жилищните проблеми на ромите и 
състоянието на ромските гета. Той посочи примери за взаимодействие с Община София при разрешаването 
на тези проблеми. Също така посочи, че ромските организации имат съществен принос в този процес, 
въпреки че често допускат и грешки, което е неминуемо. 
 
В отговор г-н Пьотеринг благодари за предоставените идеи и приветства усилията на ромските 
организации. Той подчерта, че Европейският парламент ще подкрепя последователни политики, насочени 
към интеграция на европейско и национално ниво. Председателят на Европейския парламент ще разгледа 
внимателно отправените предлможения и ще продължи контактите си с ромските организации от България. 
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