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Четвърти детски ромски фестивал “Отворено
сърце” се проведе във В. Търново
На 28 и 29 май във Велико Търново се проведе
Четвъртият национален детски ромски фестивал
“Отворено сърце” 2007. Участие в него взеха над 500
деца от 40 училища в цялата страна, които изучават
СИП "Фолклор на етносите – Ромски фолклор”.
Организатори на празника бяха Център за
междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” и
Община Велико Търново.
Програмата на фестивала бе съставена от множество
различни събития. Всяко от участващите 40 училища
представи своя концертна програма: песни, танци,
възстановка на празници, драматизация на приказки.
Ученици и учители споделиха, че са готвили тази
програма цяла година. Всички те бяха със специално
изработени за празника костюми, които превърнаха
парк “Марно поле” в голяма цветна детска градина.
Паралелно с концертната програма в парка имаше
опънати ромски катуни, в които децата можеха да
влизат: кът на занаятчиите, шатра на гадателката
Мадам Касандра, ателие за рисуване с моливи по
тялото, мини Survivor и много...
Продължение на 2 стр.

[ България не
изпрати роми в ЕС –
анализ – стр.4,6

Председателят на Парламента Г. Пирински се
срещна с ромски представители

[ Център
„Амалипе” помогна
на училища да
наберат средства за
интеркултурно
образование – стр.7

“Необходимо е да погледнем бюджета за идната година, както и дискутиращите се

[ Какви
предложения баха
дадени на срещата с
Пирински – стр.8
[ Още роми ще
бъдат назначени във
Великотърновска
област – стр.8
[ Гергьовден –
стр.9

закони, така че да дадем шанс на интеграцията на ромите. Има място предложената
идея Рамковата програма за интеграция на ромите – и по-точно една нейна
обновена версия – да бъде приета с акт на Парламента и да има бюджетиране за
нея” – това подчерта Председателят на Народното събрание Георги Пирински в
края на срещата си с представители на ромски организации в отговор на техните
предложения.
Срещата се проведе на 4 май в сградата на Народното събрание. Неин организатор
бе Националният съвет за сътрудничество по етническите и демографските
въпроси в лицето на зам.-председателя Мирослав Попов. Участваха 12 ромски
активисти (лидери на организации, представители на местната власт,
общественици). На срещата присъстваха също така зам.министър Баки Хюсеинов
(Председател на Десетилетието на ромското включване), Георги Кръстев
(Началник на отдел “Интеграция на ромите” в Дирекция “Етнически и
демографски въпроси”) и Петър Стефанов (Директор на телевизия “ТВ Рома” и
кандидат за евродепутат)…
Продължение на стр.4
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Четвърти детски ромски фестивал “Отворено
сърце” се проведе във В. Търново
Продължение от стр.1...
други. Доброволци от Български младежки червен кръст
направиха демонстрация на начините за указване на първа
медицинска помощ.
Водещ на фестивала бе Драгомир Драганов от предаването
“Чай” на БНТ, който проведе и конкурсa “Мис и Мистър
Етнофестивал”. Тридесет и девет участника представиха найатрактивните ромски носии.
В края на празника Кметът на В. Търново връчи и своите
големи награди – телевизор, CD-уредба и фотоапарат.
И тази година организацията по фестивала беше трудна и
съпроводена с липса на достатъчно финансови
средства. Макар множество институции и държавни
учреждения да отчитат фестивала като успешен
пример за интеграция, всички те абдикираха от него
и решиха просто да бъдат гости. Тази година
голямата финансова тежест пое Община Велико
Търново.
“Вярваме, че децата никога няма да забравят това
свое идване във Велико Търново и това ще бъде
стимул за тях да се учат по-добре през новата
учебна година. За учителите пък ще бъде стимул да
търсят иновации в учебния процес”, споделят
организаторите от Център “Амалипе” и са
категорични, че фестивал ще има и догодина.

Президентът Първанов поздрави учителите по СИП “Ромски фолклор
За втора поредна година Президантът Първанов покани 10 учители-роми, както и учители,
работещи активно за образователната интеграция на ромските деца на традиционния бал по повод 24
май – Деня на българската просвета и култура. Всички те бяха преподаватели по СИП “Фолклор на
етносите – Ромски фолклор” и се отличиха с активността си по въвеждането на интеркултурното
образование през изминалата учебна година.
“Бях изключително приятно изненадана, когато аз – учителка в селско училище получих покана от
Президента! Обикновено на този бал отиват само учители от елитни градски училища. А когато там се
срещнах с други учители, преподаващи ромски фолклор – повечето от тях работещи в селски училища
като мен, бях очарована!” – сподели Румяна Стефанова, учителка от ОУ “Цанко Церковски”, с.
Средище. “Разговарях с Президента Първанов по време на бала. Той е много добре запознат с
въвеждането на СИП “Ромски фолклор”, цени високо този процес и категорично го подкрепя! Дано
получаваме толкова категорична подкрепа и от другите институции.” – каза Иван Герасимов, директор
на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Борован.
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Започва процес на обновяване на Рамковата
програма за равноправна интеграция на ромите
в българското общество

На свое заседание на 23 май Комисията за интеграция на ромите към
Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските
въпроси обсъди необходимостта от осъвременяване и обновяване на
Рамковата програма за равноправна интеграция на ромите в българското
Заседание на НССЕДВ
общество (РПРИРБО), приета с Решение на Министерския съвет на 22
април 1999 г. Идеята за това бе лансирана от зам.председателя на НССЕДВ
Мирослав Попов и подкрепена от Председателя на Народното събрание
Рамковата програма за интеграция Г.Пирински по време на среща с ромски представители на 4 май.
на ромите в българското общество По време на заседанието на Комисията за интеграция на ромите нейния
председател Г. Кръстев подчерта, че обновената версия на Рамковата
е приета на 22 април 1999 г. с
Решение на Министерския съвет. програма може да стъпи върху Плана за действие за изпълнение на
РПРИРБО, одобрен от Министерски съвет през юни 2006 г. Документът
Едни от специфичните цели,
може да бъде намерен на:
заложени в Плана за действие за
http://www.nccedi.government.bg/upload/docs/plan_romi_2006.htm
изпълнение на Рамковата програма
Той посочи, че ще се разчита на активността на ромските неправителствени
са формиране на убеденост, че
организации, но ако не постъпят предложения от тях, институциите ще
публичните инвестиции за
разработят обновената версия на Рамковата програма сами.
интеграция на ромите са в интерес Деян Колев от “Амалипе” посочи, че едно от основните достойнства на
на всички; включване на мерки за
Рамковата програма е факта, че тя е изработена и подкрепена от над 60 ромски
решаване проблемите на ромите в организации, и че е необходим възможно най-широк дебат върху новата
стратегическите и плановите
версия за да бъде тя качествена, да отразява вижданията на широки слоеве
документи по структурната
от ромската общност и да бъде припозната от тях. Той предложи
политика; разработване на
обсъждания да се проведат и във всеки областен град, за да се включат
възможно най-много заинтересовани ромски активисти. Деян Колев
дългосрочен план за действия за
пълнопрвно интегриране на ромите подчерта също така, че осъвременената Рамкова програма ще има смисъл
само ако бъде приета със закон (или Решение на Народното събрание) и ако
в обществото и др.
има бюджетно финансиране за нейната реализация.
Основни изпълнители на Плана
Румян
Сечков от СЕГА и Асен Славчев от “Рома – Лом” наблегнаха на
за действие за изпълнеие на
необходимостта
от широко гражданско обсъждане на новата версия на
РПРИРБО за 2006 г. са НССЕДВ,
Рамковата
програма.
“Ялова работа ще свършим, ако не включим възможно
Дирекция ЕДВ към МС, МТСП,
най-много ромски и не-ромски организации” – предупреди Р. Сечков.
Агенция по заетостта, МОН, МЗ,
В крайна сметка бе взето решение за триетапна схема на обсъждане, която
МРРБ и МФ
включва: Първо, събиране на мнения и предложения от широк кръг
заинтересовани организации. Второ, създаване на работни групи в
отделните сфери (образование, жилищни условия, заетост, здравеопазване и
др.), които да включват представители на ромски НПО и институции. Тези
работни групи трябва да обобщят получените предложения и да изработят
работен вариант на обновената Рамкова програма. Трето, провеждане на
цикъл от обсъждания във всички областни градове. В тези обсъждания ще
могат да се включат широк кръг от ромски и не-ромски общественици,
които да дадът своето мнение относно работния вариант на Програмата.
Експерти от Дирекция “Етнически и демографски въпроси” се ангажираха
да изпратят в електронен вариант формуляр за предложения към Рамковата
програма, който ромските организации да попълват и изпращат в
Дирекцията до 10 юни.
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Председателят на Парламента
Г. Пирински се срещна с ромски
представители
От страница 1

В своите изказвания ромските
представители засегнаха различните
проблеми, спъващи процеса на
интеграция
на
ромите:
неизпълнението на приетите досега
стратегии за интеграция, липсата на
бюджетно финансиране за процеса
Георги
Пирински
на интеграция, липсата на връзка
между усилията на централната и местната
власт, задълбочаващата се сегрегация и
изолация на ромските гета, спънките пред
стартиращия ромски бизнес, ниския нормативен
статус на приетите стратегии за интеграция и
невключването на пунктове от тези стратегии в
приеманите от Народното събрание закони и др.
Рамковата програма за интеграция на ромите в
българското общество и нейното неизпълнение
се превърна в една от основните теми на
разговор. Асен Славчев (Фондация “Рома –
Лом”) посочи, че България има приети 42
стратегии и програми за интеграция, които са
много добри, но не се изпълняват. Деян Колев
(Център “Амалипе”) подчерта, че т.нар. “ромски
стратегии” остават “хартиени тигри” поради
четири основни причини: нямат бюджетно
финансиране, няма подходяща административна
инфраструктура за изпълнението им (НССЕДВ е
“консултативен и координиращ орган”, а в
министерствата с управленски функции няма
отдели, чиито основна задача е изпълнението на
тези стратегии), юридическият им статус е
нисък (Решения на Министерски съвет),
стратегии. Той настоя Рамковата програма да
бъде приета като закон или поне като Решение
на Народното събрание и да получи бюджетно
финансиране, а останалите “ромски стратегии”
да получат целево финансиране в бюджетите на
съответното министерство.

Стр. 4 от 9

В отговор Мирослав Попов (зам.-председател на
НССЕДВ) посочи, че Рамковата програма се
нуждае от основно редактиране или дори от
пренаписване. Това ще се случи в края на
настоящата
година
с
участието
на
заинтересованите ромски организации и
институциите,
имащи
отношение
към
изпълнението на Програмата. Думите му бяха
подкрепени и от останалите представители на
институциите.
В края на продължилата повече от 3 часа
дискусия Председателят Пирински посочи, че е
срещата е успяла да го убеди в необходимостта
от
постоянни
дискусии
с
ромските
представители и в необходимостта от
целенасочени действия за интеграция на ромите.
Според него основните приоритети трябва да
бъдат заетост и квалификация. “Недопустимо е
да
имаме
толкова
висока
структурна
безработица, бизнесът да иска да внася работна
ръка от чужбина, а десетки хиляди роми да не
могат да си намерят работа, защото нямат
нужната квалификация.” Подчерта Пирински.
Той изрази съгласие с идеята преработената
Рамкова програма да бъде приета с акт на
Парламента и да се мисли за нейното бюджетно
финансиране. “Обещавам Ви, че след 6 месеца
ще ви поканя тук отново, за да видим какво се е
случило” – завърши срещата Председателят на
НС Георги Пирински.

България не изпрати роми в
Европейския парламент
Анализ

На 20 май, при рекордно ниска избирателна
активност (по-малко от 30 % гласували)
България за първи път избра своите 18
представители в Европейския парламент. Две
големи изненади поднесоха проведените избори.
Първо – победата на новосформираната
дясноцентристка партия на столичния кмет
Бойко Борисов ГЕРБ. Второ, изключително
доброто представяне на Движението за права и
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Представяме Ви....
НУ „Св. Паисий Хилендарски”,
с. Сотиря
Представяме Ви село Сотиря, община Сливен и
неговите деца. Сигурно много от Вас не са го
чували това село Сотиря, камо ли знаят нещо за
едничкото начално училище там.
Е, може би и ние няма да успеем да Ви
разкажем за многото неща, с които е известно
Сотиря. Едно от тях е, че преди се е казвало
Спасово, а днешното му име е гръцко. Друго, че
процентът на естетсвен прираст на населнието там
е колкото в стохиляден Сливен (поне така пишат
вестниците). Това ни дава основания да се
надяваме, че някога в почти двухилядното Сотиря
началното училище може да стане основно.
А за таланта на децата, които изучават
СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” не
може да се спори. Това си пролича, както от
тяхното участие в Четвъртия детски ромски
национален фестивал „Отворено сърце”, така и от
многото снимки на своето село и училище, които
ни изпратиха. Обстановката в кабинета, в който
учат децата своя СИП е наистина въодушевяваща
и предразполагаща ги да посещават редовно
занятия. За това се е погрижила тяхната
преподавателка Мая Попова. Изключително е
важно да подчертаем, че всичко в кабинета е
изработено с участието на самите деца. По
стените висят изящно изрисувани керемиди,
изобразяващи ромски момичета, черги и вази с
цветя. Там е залепена и една голяма цветна
композиция, направена от гланцови блокчета.
Закачени са в умален размер ромското и
българското знаме, както и стихотворенията „Аз
съм българче” и „Обич”. С големи цветни букви
най-горе е изписано: „Добре дошли в света на
ромите!”. И сякаш наистина попадаш там. Даже и
миниатюрни цигански каручки от пластелин има.
Като тази от филма „Ангел”.
Друго любопитно е, че една от картинките,
които нарисуваха и ни пратиха децата на с.Сотиря
стана лого на фестивала „Отворено сърце” 2007.
На нея е изписана кратката, казана по детски
мисъл „Светът е за всички”!
Жалко, че не можем да Ви покажем всички
снимки... JLJ
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България не изпрати роми в Европейския парламент
От страница 4
свободи (партия, започнала своето съществуване
като партия на турското малцинство и възприемана
все още като такава), което предизвика шок сред
българските
ултранационалисти,
събирайки
подкрепа почти колкото победителите от ГЕРБ и
основните им опоненти от левицата. Не бе изненада
доброто представяне на ултранационалистическата
партия Атака, която – макар и на четвърто място –
изпрати в Европейския парламент 3 депутати,
водени от Димитър Стоянов (добил скандална
известност с нападките си срещу ромската
евродепутатка Ливия Ярока).
За ромската общност тези избори бяха
поредните пропуснати избори. Пропуснати не
защото ромите не гласуваха, а защото за пореден път
нямаше за кого да гласуват. Нито една партия не
постави в платформата си проблемите на ромската
интеграция, нито една партия не постави въпроса за
начините, по които европейската интеграция може
да подпомогне социалното включване на ромите.
Това не бе резултат от убеденост, че ромският
въпрос трябва да бъде разрешен със средства и
усилия на българските национални институции и
следователно няма защо да се дискутира на
европейски избори. Напротив – националните
институции продължават да смятат, че интеграцията
на ромите може да се осъществява преди всичко със
средства на международни донори и на Европейския
съюз. Освен това предизборният дебат беше преди
всичко национално (а не европейски) ориентиран и
резултатите трябва да се тълкуват по-скоро като
оценка на националните политики на управляващите
и опозиционните партии. Фактът, че ромският
въпрос бе дискутиран единствено в контекста на
купуването на гласове и никоя партия не постави
сериозно проблема за ромската интеграция е
тревожен индикатор за две тревожни тенденции.
Първата – надигащият се национал-популизъм
принуждава дори традиционните партии по-скоро да
мълчат по въпроса за ромите или да го поставят
единствено по време на специализирани дискусии в
относително тесен кръг – напр. Националния дебат
за интеграцията на ромите, организиран от Центъра
за либерални стратегии на 14 и 15 април в София
(виж Бюлетин на Център Амалипе – април 2007 г.).

Партиите – дори тези от тях, които са извън орбитата
на национал-популизма – не са склонни да говорят
публично за интеграцията на ромите. А това е
индикатор за сериозността на намеренията им.
Втората тенденция – липсата на сериозен елит на
ромската общност, който да може сам да постави
пред обществото проблема за интеграция – не е
новост, но бе индикирана и на тези избори.
Нито една партия не постави ром на
избираемо място в листата си. Социалистите се
колебаха седмици дали да поставят на считаното от
тях за избираемо шесто място представител на
ромската общност. В крайна сметка се решиха да го
направят, но на неизбираемото девето място.
Либералите от Национално движение Симеон Втори,
които се бориха за избирането на поне един техен
представител първоначално дадоха две места на
роми, доказали лоялността си към тяхната партия –
напълно неизбираемите 6 и 15 място. В последствие
шестият бе отзован поради съмнения, че е
сътрудничил на Държавна сигурност. Изненада
предизвика фактът, че дори Движението за права и
свободи, което се застъпва активно за позицията
способни роми да се поставят на избираеми места, и
което се яви в предизборна коалиция с ромската
партия Евророма, лансира способни роми едва на
шесто и единадесето място. Партията успя да
постигне голям успех и да изпрати в Страсбург 4
депутати, но поне на този етап това не е достатъчно,
за да има България свой евродепутат от ромски
произход...
Ромските партии, както се очакваше, се
явиха на тези избори единствено като коалиционни
партньори. Партия Евророма подкрепи Движението
за права и свободи – нещо, което направи и на
парламентарните избори през 2001 г. Партия “Рома”
на депутата Тома Томов бе коалиционен партньор на
Българската социалистическа партия. Електоралният
принос на двете партии трудно може да бъде
измерен.
Самостоятелно, като независим кандидат за
евродепутат се яви адвокатът от ромски произход
Никола Петков...
Продължение на
следващия брой...
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Център “Амалипе” помoгна на училища
да наберат средства за интеркултурно образование
Четиридесет и седем учители и директори от
цялата страна преминаха интензивно обучение
за писане на проекти на 8-10 май във В.
Търново. То бе организирано от Център
“Амалипе” и в него се включиха представители
на начални и основни училища, в които се
изучава СИП “Фолклор на етносите – ромски
фолклор”.
Специален гост и лектор бе г-жа Мариана
Банчева, главен експерт в МОН. Основен акцент

Голяма част от учителите и директорите,
участващи в обучението не бяха подготвяли

никога проект. Въпреки това те бързо усвоиха
необходимите знания и умения и в края на
третия ден успяха да подготвят проекти за
своите
училища,
стъпвайки
върху
предварително проученото желание на ученици
и родители. Основен акцент в тези проекти бе
организирането
на
извънкласни
и
извънучилищни
дейности,
подпомагащи
въвеждането на интеркултурно образование и
функционирането на СИП “Ромски фолклор”.
Център
“Амалипе”
консултира
безвъзмездно изработването на над 80 проекта в
тази насока. Те бяха подадени от съответните
училища на 18 май, а в срок до един месец
общинските комисии ще решат кои от тези
проекти да финансират.
Програмата “Училището – територия на
ученика” бе обявена на 18 април. Тя се
финансира от Министерство на образованието и
науката с 12 млн. лв. В рамките на програмата
всяко училище може да подготви свой проект за
развитие на извънкласна и извънучилищна
дейност, а общински комисии одобряват
проектите.
Семинарът на 8-10 май бе организиран със
съдействието на Justitia et Pax – Холандия в
рамките на съвместен проект за подкрепа на
интеркултурното образование.
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Какви предложения бяха дадени на срещата с Пирински
Предложения, свързани със законодателни
инициативи:
1. Преди приемането на новия Закон за народната
просвета да бъдат консултирани широк кръг ромски НПО,
както и учители, работещи с ромски деца. Да се направи
“оценка на ефекта” (impact assessment), който новият закон
би имал върху образованието на ромските деца.
2. Да се инициира оценка на досегашното изпълнение на
Програмата за по-пълно обхващане на учениците в
задължителна училищна възраст (приета с решение на
Народното събрание през 2005 г.) и да се инициират
промени, които ще дадат по-голяма автономия на
училищата при прилагането й за да се постигне по-голям
ефект. Това да стане с участието на експерти от ромски
НПО.
3. Да се направи оценка на изпълнението на Националната
програма за развитие на училищното образование и
предучилищното възпитание (приета на 7 юни 2006 г.) и
да се инициират промени, които ще гарантират поадекватното застъпване на проблема за образователната
интеграция на учениците от етническите малцинства. Това
да стане с участието на експерти от ромски НПО.
3. Рамковата програма за равноправна интеграция на
ромите в българското общество да бъде приета с Решение
на Народното събрание и да бъде определено бюджетно
финансиране за изпълнението й.
Стратегията за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства да получава
бюджетно финансиране като отделно перо в бюджета на
МОН

Предложения свързани с парламентарния
контрол:
1. Да се постави въпрос за начина, по който се
третира проблема за интеграцията на малцинствата
в
Оперативна
програма
Административен
капацитет, ОП Регионално развитие, Плана за
развитие на селските райони. В каква степен са
консултирани ромски организации в изработването
им и отчетени ли са техните предложения
2. Да се постави въпрос за включването на
представители на ромски НПО в мониторинговите
комитети на посочените оперативни програми
плюс ОП Развитие на човешките ресурси
3. Да се постави въпрос за прозрачността в
работата на МОН с ромски неправителствени
организации – привлечени ли са такива в
Консултативния съвет за интеграция на децата и
ученицете от етническите малцинства към МОН и
на какъв принцип, привлечени ли са в
Управителния съвет на Центъра за образователна
интеграция
интеграция и на
и какъв
на принцип
какъв и т.н.
принцип и т.н.
4. Да се постави въпрос
състоянието на Центъра
образователна интеграция
децата и учениците
етническите малцинства.

за
за
на
от

Още роми ще бъдат назначени в общините на Великотърновска
област

На 30 май се проведе среща между Деян Колев от Център “Амалипе” и Управителния съвет на Регионалното
сдружение на общините “Янтра” по повод реализацията на съвместната инициатива “Ромите в публичната
администрация”. Инициативата е компонент от проект “Ромите в Югоизточна Европа”, подкрепен от Кордейд,
Холандия. Тя предвижда назначаване на роми в общинските администрации на включените общини, подкрепа за
тяхната успешна адаптация на новото работно място, обучение на общински служители от не-ромски произход за
специфика на работата в ромска общност. Инициативата предвижда и техническа помощ на общинските
администрации за подготовка на проекти, насочени към разрешаването на наболелите проблеми на местните
ромски общности, с които общините ще кандидатстват към различни Оперативни програми.
От януари 2007 г. 14 роми са назначени а работа в различни селски кметства на общини от Великотърновска
област. Управителният съвет прие предложението на Център “Амалипе” за назначаване на още 10 роми на
административна работа в други селски кметства.
Председателят Никола Колев (кмет на град Г. Оряховица) даде личен пример като пое ангажимент да назначи
роми в три от големите селски кметства на Община Г. Оряховица, както и в самия общински център. Роми ще
бъдат назначени и в кметства на Великотърновска и Стражишка общини. Център “Амалипе” ще подпомогне
подбора на подходящи младежи и девойки със средно образование за тези позиции.
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ГЕРГЬОВДЕН

Гергьовден (Ерделез) е най-големият празник на ромите в България.
Празнува се от почти всички ромски групи. Тази година обаче ще ви
разкажем по-подробно как се празнува Гергьовден от бургуджиите
във Великотърновско
Празнуването на Гергьовден е свързано с вярването, че Свети
Георги е спасител на ромите и с легендата, че змеят на зъл цар
започнал да изяжда ромите, но Св. Георги го убил (Нунев 2000:111112). Освен това Ерделез се е празнувал и като начало на пролетта, на
истински топлото време, поради тази причина целият ритуал
изобилства с пролетна символика. Празнува се три дена, като при
някои (напр. при хорахане-рома) това са 4, 5 и 6 май, при други (напр.
музикантите от Салманово) - 5, 6 и 7 май, а при трети (напр.
бакърджиите от Кардам) - 6, 7 и 8 май.
При бургуджиите подготовката започва още от Великден с
боядисването на първото яйце и с изработването на специална
гергьовденска свещичка. Първото червено яйце на Великден се
запазва и то се поставя в устата на печеното гергьовденско агне. Също
така на Велика Събота (преди Възкресение) се изработва специална
свещичка с червен конец. Тя се припалва за малко през нощта срещу
Великден и се отделя. Следващото и припалване е на 5 май вечерта, а
цялостното и изгаряне - на 6.05. преди агнето да бъде заклано.
Преди да бъде пренесено в жертва, агнето бива украсено. На
главата му се поставя венец от гергевче, жито, здравец и пролетни
цветя или от разцъфнали клонки и върба. Някъде украсяват
допълнително агнето с червена боя, гердани и огърлици. Целта е чрез
украсата да се покаже богатството на настъпващата пролет и да се
измоли плодородие и берекет.
На венеца се слагат една или две свещички, които се запалват
преди агнето да бъде заклано. При бургуджиите от Г.Оряховица това
е специално изработената на Велика събота гергьовденска
свещичка, на Велика събота гергьовденска свещичка
е специално изработената
украсена с червен конец, коприва и трева. Докато свещичката
(свещичките) гори, агнето се прикажда и благославя. На агнето да се
дава сол. По този начин се проверява каква ще бъде годината - ако
изяде много сол, това предвещава добра година и обратно.
Прави се и пеене на пръстени. Всяко момиче слага в кофата
пръстен или друг знак (гривна, колие). След това във водата се слага
здравец и се оставя да пренощува под роза. Призори на Гергьовден,
преди изгрев, момичетата се събират отново при кофата. Тази която
пее най-добре покрива лицето си с було за да не може да вижда и
запява различни песни, редувайки весели и тъжни. Докато пее тя вади
пръстен от кофата. На каквато песен ти извадят пръстена, такъв ще ти
е късмета през годината

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, http://geocities.com/amalipe2002
Бюлетина изготвят Атанас Стоянов и Славка Стефанова
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