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IS THERE ANY ETHNICALLY BASED 
TENSION AFTER THE EVENTS IN 
ASENOVGRAD?

ИМА ЛИ ЕТНИЧЕСКО 
НАПРЕЖЕНИЕ СЛЕД СЪБИТИЯТА 
В АСЕНОВГРАД?

In Assenovgrad, we are seeing the growth of a local criminal 
incident into a national ethnic conflict. A major factor for 

that are not the people of Asenovgrad, but external factors 
that always intervene in such cases - football fans, rockers, 
pseudo-nationalist media stars, and especially the end-
spectrum politicians. This kind of reaction affects mostly 
innocent people: those Roma who send their children to 
urban schools, not to segregated neighborhoods that work 
outside the neighborhood ... ie. the most integrated part of 
the Roma. In the Roma neighborhoods across the country 
there is tension and natural fear that they can become 
the object of violence. At this stage, Roma organizations 
and communities respond wisely, not organizing counter-
protests and counter-processions to Asenovgrad, although 
they can do so. It requires more sense and less emotion on 
both sides, because the division between them is artificial. 
Politicians have to make a contribution both to calm the 
situation and to prevent new cases.

These were the main messages from the press conference “Are 
there any ethnic tensions after the events in Asenovgrad?”. 
It was held on July 10, Monday at 13.00 in the Press Club of 
BTA in Sofia with strong journalistic interest. Participants 
in the press conference were: Deyan Kolev (Amalipe 
Center for Interethnic Dialogue and Tolerance), Gancho 
Iliev (World without borders Association), Asen Kolev 
(resident of Asenovgrad), Vessela Ivanova (Principal of 
101 Secondary School “ Bacho Kiro “- Sofia), Lava Kotseva 
(Principal of the St. St. Cyril and Methodius United School - 
Aprilovo village, Gorna Malina Municipality), other school 
principals and representatives of civil organizations. The 
organizer was the Amalipe Center for Interethnic Dialogue 
and Tolerance.

The press conference included:
- information on the events in the Roma neighborhoods 
in Asenovgrad and other cities and regions in the country;

В Асеновград наблюдаваме прерастването на местен 
криминален инцидент в етническо напрежение 

в национален характер. Основен фактор за това не 
са хората от Асеновград, а външни фактори, които 
се намесват винаги в такива случаи – футболни 
агитки, рокери, псевдо-националистически медийни 
„звезди” и особено политиците от крайния спектър. 
Този вид реакция засяга най-вече невинни хора: тези 
роми, които изпращат децата си в градски училища, 
а не в сегрегираните квартални, които работят извън 
квартала..., т.е. най-интегрираната част от ромите. В 
ромските махали в цялата страна се усеща напрежение 
и естествен страх, че могат да станат обект на насилие. 
На този етап ромските организации и общност 
реагират разумно, като не организират контра-
протести и контра-шествие до Асеновград, въпреки че 
могат да го направят. Нужен е повече разум и по-малко 
емоция и от двете страни, защото раздеелнето между 
тях е изкуствено. Държавниците трябва да дадатсвоя 
принос както за успокояването на ситуацията, така и 
за превенцията на нови случаи.

Това бяха основните послания от пресконференцията 
“Има ли етническо напрежение след събитията в 
Асеновград?”. Тя се проведе на 10    юли, понеделник 
от    13,00 в Пресклуба на БТА в гр. София при 
силен журналистически интерес. Участници в 
пресконференцията бяха: Деян Колев (Център за 
междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”), 
Ганчо Илиев (Сдружение “Свят  без граници” - Стара 
Загора), Асен Колев (жител на Асеновград), Весела 
Иванова (директор на 101 Средно училище “Бачо 
Киро” - София), Лава Коцева(директор на Обединено 
училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Априлово, 
община Горна Малина) и други директори на училища 
и представители на граждански организации.
Организатор бе Център за междуетнически диалог и 
толерантност “Амалипе”.

На пресконференцията бяха представени:
- информация за отглас на събитията в ромските 
квартали в Асеновград и други градове и региони в 
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СТАРТИРА ГРАЖДАНСКИ 
МОНИТОРИНГ НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 
ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ

CIVIL MONITORING OF THE 
IMPLEMENTATION OF THE 
NATIONAL ROMA INTEGRATION 
STRATEGY WAS LAUNCHED

Десет организации от България ще участват в 
граждански мониторинг на изпълнението на 

Националната стратегия на Република България за 
интегриране на ромите като част от инициатива, 
покриваща всички държави-членки на ЕС и 
финансирана от Европейската комисия. Това са 
Амалипе, СНЦ „Свят без граници” – Ст. Загора, СФ 
„ИндиРома” - Куклен, Нацонална мрежа за децата, 
ЛАРГО - Кюстендил, Шам - Монтана, Ромска фондация 
„Искра” – Шумен, „Знание” – Ловеч, Ромска академия 
за култура и образование – Сливен и „Джендър 
алтернативи” – Пловдив.

Това стана ясно на встъпителна среща, организирана от 
Централноевропейският университет в  качеството му 
на координатор по проект “Изграждане на капацитет 
за ромското гражданско общество и укрепване на 
неговото участие в мониторинга на националните 
стратегии за интеграция на ромите“. Тя се проведе на 
11 юли в София. На нея експерти от ЦЕУ запознаха 
участниците с основните цели, които се очаква да 
бъдат постигнати от гражданския мониторинг през 
следващте две до три години. Организациите положиха 
основите на гражданска коалиция, като разпределиха 
отговорности между отделните участници и експерти 
и  избраха Център Амалипе за координиращ мрежата.   

Ten organizations from Bulgaria will participate in civil 
monitoring of the implementation of the National 

Strategy of the Republic of Bulgaria for Roma Integration 
as part of an initiative covering all EU Member States and 
funded by the European Commission. These are Amalipe, 
“World Without Borders” - Stara Zagora, IndiRoma - 
Kuklen, National children network, Largo - Kuystendil, 
Sham - Montana,  “Iskra” Roma Foundation - Shumen, 
“Znanie” - Lovech, the Roma Academy for Culture and 
Education - Sliven and Gender Alternatives, Plovdiv.

That became clear at an opening meeting organized by 
the Central European University as coordinator of the 
project “Capacity Building for Roma Civil Society and 
Strengthening its Participation in the Monitoring of the 
National Roma Integration Strategies.” It was held on July 
11 in Sofia where CEU experts familiarized the participants 
with the main objectives expected to be achieved by civil 
monitoring over the next two to three years. NGO-s laid 
the foundations of a civil coalition, divided responsibilities 
between the different actors and experts and elected 
Amalipe for coordinating the network.

- Letter of principals of more than 90 schools throughout 
the country to Prime Minister Borisov, Deputy Prime 
Minister Donchev and Minister of Education Valchev;
- in response to journalistic questions, the participants also 
commented on the week before the debates in the National 
Assembly on the implementation of the National Strategy 
for Roma Integration.

страната;
-  писмо на директори на над   90 училища в цялата 
страна до премиера Борисов, вицепремиера Дончев и 
министъра на образованието Вълчев;
- в отговори на журналистически въпроси участниците 
коментираха и проведените седмица преди това   
дебати в Народното събрание по изпълнението на 
Националната стратегия за интеграция на ромите.
 
  
Пълен запис от пресконференцията вижте 
на  YouTube  канала на Център Амалипе Center 
Amalipe media

http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3011&lang=1
http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3011&lang=1
http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3011&lang=1
http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3011&lang=1
http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3011&lang=1
http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3011&lang=1
https://www.youtube.com/watch?v=UDsorlzBiZ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UDsorlzBiZ0&feature=youtu.be
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Проект “Изграждане на капацитет за ромското 
гражданско общество и укрепване на неговото 
участие в мониторинга на националните стратегии 
за интеграция на ромите“ е пилотна инициатива, 
управлявана от Европейската комисия. Координира 
се от Централно-европейския университет (ЦЕУ) 
в партньорство с Европейската мрежа от ромски 
местни организации (ERGO), Европейския център 
за правата на ромите (ЕЦПР), Фондация Ромски 
секретариат (FSG) и Ромския образователен фонд 
(REF). Пилотният проект ще се реализира с активното 
участие на неправителствените организации, които ще 
се включат в проекта чрез тази отворена покана.   

Основната цел на пилотния проект е да допринесе за 
засилване на механизмите за наблюдение на прилагането 
на националните стратегии за интеграция на ромите 
чрез системен мониторинг (системно наблюдение) от 
страна на гражданското общество. Пилотният проект 
има за цел да подобри мониторинга, осъществяван от 
гражданското общество по два основни начина: чрез 
развитие на капацитета за набюдение на различни 
политики, както и чрез подкрепа за представителите 
на гражданското общество за изготвянето на 
висококачествени, комплексни годишни доклади за 
наблюдение.

Наблюдението се фокусира върху това как се 
изпълняват националните стратегии за интеграция 
на ромите в страните членки на ЕС. То обхваща 
9 тематични области и хоризонтални въпроси: 
управление, образование, заетост, здравеопазване, 
жилищно настаняване, антидискриминация, борба 
с антиромските настоения в обществото, участие на 
ромите и равенството между половете.

Повече информация за проекта вижте на: https://cps.
ceu.edu/roma-civil-monitor

ЦМЕДТ „Амалипе” участва – съвместно с нашите партньори 
от Мрежата за интеграция на ромите – в ежегодни дейности 
за мониторинг на изпълнението на Националната стратегия 
на Република България за интегриране на ромите още от 
одобряването на документа. Всяка година организацията 
предоставя на вниманието на Европейската комисия кратък 
анализ на изпълнението на интеграционните политики. Голямата 
част от направените изводи намират отражение във финалната 
оценка, която се изработва от ГД „Правосъдие” на Европейската 
комисия.

The project “Building Capacity for Roma Civil Society 
and Strengthening its Participation in the Monitoring of 
National Roma Integration Strategies” is a pilot initiative 
managed by the European Commission, coordinated by 
the Central European University (CES) in partnership with 
the European Roma Network (ERGO), the European Roma 
Rights Center (ERRC), the Roma Secretariat Foundation 
(FSG) and the Roma Education Fund (REF) .The pilot 
project will be implemented with the active involvement 
of the non-governmental bodies who will participate in the 
project through this open invitation.

 The main objective of the pilot project is to contribute to 
strengthening mechanisms to monitor the implementation 
of national Roma integration strategies through systematic 
monitoring by civil society. The pilot project aims to 
improve civil society monitoring in two main ways: by 
developing the capacity to observe different policies as well 
as by supporting civil society representatives to produce 
high-quality annual monitoring reports.

The monitoring focuses on how national Roma 
integration strategies are implemented in EU Member 
States. It covers 9 thematic areas and horizontal issues: 
governance, education, employment, health, housing, anti-
discrimination, combatting anti-Roma attitudes in society, 
Roma participation and gender equality.

For more information on the project, see: https://cps.
ceu.edu/roma-civil-monitor

https://cps.ceu.edu/roma-civil-monitor
https://cps.ceu.edu/roma-civil-monitor
https://cps.ceu.edu/roma-civil-monitor 
https://cps.ceu.edu/roma-civil-monitor 
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ВОДЕЩИ НПО ОБСЪДИХА 
ПОЛИТИКИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ 
НА РОМИТЕ С
ПРЕМИЕРА БОРИСОВ

LEADING NGOS DISCUSSED THE 
ROMA INTEGRATION POLICIES 
WITH THE PRIME MINISTER
BOYKO BORISOV

Представители на четири от основните организации 
и коалиции, работещи за интеграция на ромите 

(Амалипе, Интелект, Национална мрежа на здравните 
медиатори, Рома - Лом) се срещнаха с Министър-
председателя Бойко Борисов  и Заместник министър-
председателя Томислав Дончев на 17 юли в Министерски 
съвет. Повод за срещата бе Отвореното писмо срещу 
настоящата не-ефективна политико-консултативна 
рамка за изпълнение на интеграционните политики, 
в подкрепа  на което гражданските организации 
събраха над 15 000 подписа. На разговорите бе 
обсъдена настоящата ситуация след поредните случаи 
на етническо напрежение, идеи за формирането на 
толерантна и безконфликтна обществена среда и насоки 
за дългосрочно разрешаване на образователните, 
здравните, трудовите и жилищните проблеми в 
ромските квартали.  

Участниците постигнаха съгласие за конкретни 
непосредствени и средносрочни мерки:

• създаване на под-комитет към Комитета за 
наблюдение на Споразумението за партньорство, 
който да съгласува операциите, допринасящи 
за интеграция на ромите съ-финансирани от 
европейските фондове и държавния бюджет;

• включване в дневния ред на българското 
председателство на Съвета на ЕС на теми и събития, 
свързани с ромте;

• провеждане на политически форум за 
междуетническите отношения и толерантността.

Участниците също така се обединиха около виждането, 
че междуетническият мир няма алтернатива, а 
интеграцията на ромите е  инвестиция за  развитието 
на всички български граждани и цялото общество.

Representatives of four of the leading organizations and 
coalitions working for Roma integration (Amalipe, Intelect, 
National Network of Health mediators, Roma-Lom 
Foundation) had a meeting with Prime-Minister Boyko 
Borisov and Deputy Prime Minister Tomislav Donchev 
on July 17, 2017 at the Council of Ministers. The meeting 
was initiated as a response to the Open letter submitted by 
the four organizations/ coalitions against the non-effective 
policy-consultative framework for Roma integration. 
More than 15 000 signatures have been collected from 
the grass root communities in support of the letter. The 
meeting focused on the present situation after a series of 
ethnic conflicts in the country, ideas for fostering tolerant 
and non-conflict supportive public environment, as well 
as directions for long-term solving of the educational, 
health, labor and living conditions problems in the Roma 
neighbourhoods.

The participants in the meeting agreed on the following 
concrete short- and mid-term measures:

• Establishing a sub-committee under the Monitoring 
committee of the Partnership agreement, which will 
consult all operation contributing for Roma integration 
financed by the European Commission and/or state 
budget;

• Including topics and events related with Roma in the 
agenda of the Bulgarian Presidency of the EU;

• Organizing a political forum dedicated to the interethnic 
relations forming a tolerant public environment

The participants in the meeting united around the vision 
that there is no alternative to the peaceful interethnic 
relations and Roma integration is an investment for the 
development of all Bulgarian citizens and society in general.
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Заключенията на някои експерти по 
тероризъм относно атентатите 

в Каталуня предизвикаха силни 
съмнения дори у непознаващия 
испанската действителност наблю-
дател. Очевидно е, че голяма част 
от „анализаторите на тероризма” 
следват твърде проблемната фраза на 
иначе брилянтния философ Хегел „Щом 
фактите противоречат на моята 
теория, толкова по-зле за фактите”
От години Център Амалипе работи в 
партньорство с ромската организация 
от Барселона Дром Котар Местипен. 
От години работим заедно и с  проф. 
Татяна Дронзина, която години наред преподаваше 
в Испания и бе консултант на местните власти в 
Каталуня по повод на джихадисткия радикализъм.
По-долу публикуваме анализ на проф. Дронзина 
за терористичната група, организирала серията от 
атентати през последните дни. Този материал, който е 
направен на основа на емпирични факти, обнародвани 
от испанската преса, дава ясна картина за случващото 
се там и провокира много въпроси за това как да 
избегнем такова развитие...
 
Кой формира терористичната група, окървавила 
Каталуня?
Групата се създава в Рипол, градче в което живеят 
11 000 човека, в подножието на каталунските 
Пиринеи. С нищо не забележим, освен с манастира 
си, който е исторически паметник. Това е селище с 
развит индустриален профил и строителство. Десет 
процента от населението са имигранти, а половината 
от имигрантите – мюсюлмани. В този град няма гето, 
чужденците са размесени с местното население. 

Какво представлява терористичната група 
организирала атентатите в Каталуня? Според 
сведения на каталунската полиция, се състои от 
12 човека, като поне 6 от тях са братя, а всички са 

ЗА ТЕРОРИСТИЧНАТА ГРУПА, 
ОКЪРВАВИЛА КАТАЛУНЯ: 
АНАЛИЗ НА
ПРОФ. ТАТЯНА ДРОНЗИНА

The analyses of some terrorist experts 
on the attacks in Catalonia have raised 

strong doubts even in observers, who were 
not aware of the Ispanish reality. Obviously, 
most of the “terrorist analysts” follow the 
rather problematic phrase of the otherwise 
brilliant philosopher Hegel: “As soon as the 
facts contradict my theory, the worse the 
facts”
For years Center Amalipe has been working 
in partnership with the Roma organization 
of Barcelona, Drrom Kotar Mestipen.  For 
years we have been working with Professor 
Tatiana Dronzina, who for years taught 
in Spain and was a consultant to the 

local authorities in Catalonia on the occasion of jihadist 
radicalism. 
Below we publish an analysis by Professor Dronzina about 
the terrorist group that has organized the series of attacks 
in recent days. This material, which is based on empirical 
facts promulgated by the Spanish press, gives a clear picture 
of what is happening there and provokes many questions 
about how to avoid such a situation...
 
 

Who formed the terrorist group, that attacked Catalonia?

The group is set up in Ripol, a town with 11,000 inhabitants, 
located at the foot of the Catalan Pyrenees. Having 
nothing exceptional, but a monastery, which is a historical 
monument. It is a village with a developed industrial 
profile and construction. Ten percent of the population are 
immigrants, and half of immigrants - Muslims. There is 
no ghetto in that town, foreigners are mixed with the local 
population.

What is the terrorist group that organized the attacks in 
Catalonia? According to the Catalan police, it consists of 
12 people, at least 6 of whom are brothers and all are related 
to friendly ties. In addition, they share one nationality - 

FOR THE TERRORIST ATTACK 
IN CATALONIA: ANALYSIS BY 
PROFESSOR
TATIANA DRONZINA
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свързани с приятелски връзки. Освен това споделят 
една националност – мароканци, и възраст – от 17 до 
34 години. От тях 7 са убити, 4 – задържани и един е 
избягал. Смята се, че в основата на радикализацията е 
местния имам.
Състои се от 
Имамът Ес Сатти – 40 годишен, обитава скромен 
двустаен апартамент, който му струва 150 евро на 
месец. Оглавява новата джамия, създадена преди 
година, поради проблеми със старата, създадена 
през 2008 година. Четири години е бил в затвора за 
трафик на дрога. Излиза от затвора през 2012 година. 
Източници от полицията твърдят, че имал приятелски 
връзки с някои от задържаните заради терористичния 
атентат на Гара Аточа през 2004 година. Това обаче са 
предположения, тъй като обискът в неговата квартира 
не доведе до нищо. Затова предстои да се изяснява 
неговата роля както в радикализацията на младежите, 
така и в логистичната подготовка на атентата. 
Петимата убити в Камбрилс 
Moussa Oukabir – мароканец, 17 години, роден в 
Рипол и без досие в полицията, убит. Добре познатна 
служителите на общината, в деня на атентата една от 
служителките придружава сестра му в болницата, за 
консултации при бременност. Младата жена заявява, 
че е каталунка. Младежът посещава центъра за 
интеграция, има подкрепата на местния персонал и 
място, където да готви домашните си задания. 
Driss Oukabir – 28 годишен, негов брат, предал се в 
полицията, задържан. Роден в Мароко.
Said Aallaa – мароканец, 19 години, роден в Мароко, 
живее в Рипол, без досие в полицията. Описан от 
съседите си като много обичлив. Работи в един от 
популярните ресторанти в зоната. След позвъняване 
от приятел обяснява на родителите си, че излиза и не се 
завръща никога повече. Работодателката му го описва 
като много трудолюбиво и нормално момче. 
Omar y Mohamed Hychami – братя, 21 и 24 години. 
Баща им даде изявления че е потресен и не е разбрал 
кой е размътил мозъка на синовете му. Единият от 
братята работи в предприятието Конфорса, другият 
е заварчик. Родени в Мароко. Образцови ученици в 
Испания. Мохамед е един от най-дисциплинираните 
работници на Комфорса, предприятие за метални 
отливки. Много образован, често чете намаз, но се 
сърди, когато му говориш за религия. Началниците му 
го смятат за толкова отговорен, че в началото на лятото 
го молят да отложи отпуската си за изпълнението на 

Moroccans, and age - from 17 to 34 years. Of these 7 were 
killed, 4 were detained and one escaped. It is believed that 
the basis of radicalization is the local Imam.

The group consists of
Imam Es Satti, 40, lives in a modest one-bedroom 
apartment that costs him 150 euros per month. He heads 
the new mosque, created a year ago, due to problems with 
the old one, created in 2008. He was in prison for drug 
trafficking for four years. He leaves prison in 2012. Police 
sources say he had friendly ties with some of the detainees 
because of the 2004 Atocha terrorist attack. However, these 
are suggestions, as the search in his lodgings did not lead to 
anything. That is why his role is to be clarified both in the 
radicalization of the youth and in the logistic preparation 
of the attack. 

The five killed in Cambrils
 Moussa Oukabir, a 17-year-old Moroccan, born in Ripol, 
and without a police record, murdered. Well-known to the 
employees of the municipality, on the day of the attack, one 
of the officers accompanied his sister to the hospital for 
consultations during pregnancy. The young woman says 
she is a Catalan. The young person visits the integration 
center, has the support of local staff and a place to prepare 
his homework.
Driss Oukabir, 28, his brother, surrendered to the police, 
detained. Born in Morocco.
 Said Aallaa, a Moroccan 19-year-old, born in Morocco, lives 
in Rippol without a police file. Described by his neighbors 
as very affectionate. Works at one of the popular restaurants 
in the area. After a call from a friend, he explains to his 
parents that he is coming out and never returns again. His 
employer described him as a very hardworking and normal 
boy.
Omar and Mohamed Hychami - brothers, 21 and 24 
years old. Their father told them he was shocked and did 
not know who broke his son’s brain. One of the brothers 
works in Conforza, the other is a welder. Born in Morocco. 
Student pupils in Spain. Mohammed is one of the most 
disciplined workers of Komforta, a metal casting enterprise. 
Very educated, he often reads namaz   but is angry when 
you talk to him about religion. His employers consider him 
so responsible that at the beginning of the summer they 
ask him to postpone his leave to complete an order and he 
accepts.
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една поръчка и той приема. 
Houssaine Abouyaaqoub – мароканец, 19 годишен. Роден 
в Мароко. Играе футбол в младежкия екип на своето 
населено място в Каталуня, градец на 24 километра 
от Рипол. Родителите на неговите съотборници 
подчертават неговата учтивост и скромност, но малко 
мълчалив. 
Двама загинали при взрива в Алканар 
Четирима задържани от полицията
Driss Oubakir – брат на ликвидирания в Камбрилс 
Муса, 28 годишен, задържан в Рипол. Предал се в 
полицията и обявил, че по-малкият му брат му е 
откраднал документите. Задържан. Има полицейско 
досие за сексуално насилие. 
Sahal el Karib – 34 години, задържан в Рипол. Има 
връзки с Driss Oubakir. След неговото задържане жена 
му, с която има син на две години и половина, заяви, че 
няма връзка с атентатите, а единствено познава Дрисс 
поради това, че му е продал един билет за Мароко. 
Собственик на локуторио в града. Живее в Рипол от 4 
години. 
Mohamed Aallaa – 27 годишен, задържан в Рипол, 
брат на убития в Камбрилс Said Aallaa. Арестуван е, 
защото е собственик на аудито, с което петимата убити 
терористи атакуваха в Камбрилс. 
Mohamed Houli Chemlal – 20 годишен, от Мелия, ранен 
при експлозията в Аканар и задържан след същата. 
Приятел на Муса. Може би му е помогнал да наеме 
микробуса, с който беше извършен атентата. Може би 
е в родствени връзки с някои от терористите. Също е 
викан да работи в предприятието за метални отливки, 
но е отказвал под претекст, че баба му е болна и трябва 
да пътува за Мароко. По думите на съгражданите си, 
всъщност се е намирал в града. 
Почти всички младежи са обхванати от системата на 
публичното образование в Испания, много рядко са 
виждани да посещават местната джамия. Там има две 
джамии, предполага се, че имамът на по-новата от тях е в 
основата на радикализацията на младите хора, въпреки 
че те рядко са виждани да я посещават. Съседите добре 
познават тази група и не престават да се удивляват 
на случилото се. Подчертават нейната нормалност, 
старанието на младежите да си намерят място на пазара 
на труда, посещават центъра, отворен от каталунското 
правителство, където се дават напътствия за намиране 
на работа или се провеждат квалификационни курсове. 
Общуват с местните младежи и изглеждат напълно 

 
 Houssaine Abouyaaqoub - Moroccan, 19 years old. Born 
in Morocco. He plays football in the youth team at his 
settlement in Catalonia, a town 24 kilometers from Ripol. 
Parents of his teammates emphasize his courtesy and 
modesty, but a little silent.
 
Two were killed in the Alcanar blast
Four detained by the police
Driss Oubakir - brother of the Cambrils murdered Musa, 28, 
detained in Ripol. He turned to the police and announced 
that his younger brother had stolen his papers. Detained. 
There’s a police file on sexual abuse.
 
Sahal el Karib - 34 years old, detained in Ripol. He has 
connections with Driss Oubakir. After his detention, his 
wife, who had a son two and a half years ago, said he had no 
connection with the attacks, but only knew Driss because 
he had sold him a ticket to Morocco. Owner of the locator 
in the city. He has lived in Ripol for four years.
 
Mohamed Aallaa - 27-year-old, detained in Ripol, the 
brother of Cambridge’s murdered Said Aallaa. He is 
arrested because he owns the car, audi, with which the five 
murdered terrorists attacked Cambrils.
Mohamed Houli Chemlal, 20, from Melia, injured in the 
explosion at Akanar and detained after it. Friend of Musa. 
Maybe he helped him hire the van that was the assassin. 
Maybe he’s in kinship with some of the terrorists. He was 
also called to work in the metal casting firm but refused, 
because his grandmother was ill and had to travel to 
Morocco. In the words of his fellow citizens, he was actually 
in the town. 

Almost all young people are covered by the public education 
system in Spain, and are very rarely seen visiting the local 
mosque. There are two mosques, it is supposed that the 
imam of the newer one is the basis of the radicalization of 
young people, although they are rarely seen to visit it. The 
neighbors know this group well and are very surprised at 
what happened. They emphasize its normality, the efforts 
of young people to find a place on the labor market, to 
visit the center opened by the Catalonian government, 
where job placement or training courses are given. They 
communicate with local youth and look fully integrated. 
Obviously, the process of radicalization in them has gone 
very fast. Many locals are displeased with the benefits they 
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интегрирани. Очевидно, процесът на радикализация 
при тях е протекъл много бързо. Много от местните 
недоволстват от предимствата, които те получават – 
така например всички живеят в общински жилища, 
където наемите са минимални.
Моите основни изводи са следните: 
1. На радикализация полежат не само мюсюлмани 
от гетата – поне испанският случай не е този 
2. Става дума за мъже между 17 и 34 годишна възраст, 
от които само един е роден в Испания, но всички са 
работили в страната. Сред тях няма безработни 
или необразовани. 
3. Никой от тях не е бежанец. 
4. Атентаторите не само че са имали достъп до 
социални услуги, но са се ползвали и от много от тях
5. Никой от атентаторите няма полицейско досие 
за тероризъм, въпреки че някои от тях са известни 
на полицията поради друг род нарушения на закона 
6. Процесът на радикализация е протекъл бързо и 
незабележимо за общността

НОВИНИТЕ

Национална кръгла маса за образованието и 
трудовата заетост, свързани с етническата 

интеграция се проведе днес в Асеновград, 
предаде БГНЕС. Тя бе организирана от кмета на града 
д-р Ем      ил Караиванов и бе уважена от вицепремиера 
и председател на Националния съвет по етническите 
въпроси Валери Симеонов и омбудсманът на България 
Мая Манолова, също кметове на общини, представители 
на Националното сдружение на общините в Република 
България и на МВР, както и експерти от МОН и други 
институции. За образованието на малцинствата и 
пълния обхват в училище се изказаха заместник-
министърът на образованието Деница Сачева и 
кметът на Община Смядово и член на Управителния 
съвет на Националното сдружение на общините 
в България Иванка Петрова. В подтема „Трудова 
заетост“ становища представиха Росица Димитрова, 
заместник-министър на труда и социалната политика и 
Донка Михайлова, кмет на Община Троян и заместник-
председател на Управителния съвет на Националното 
сдружение на общините в България. Участници бяха 

THE NEWS

National Round Table on Education and Employment 
Related to Ethnic Integration was held today in 

Asenovgrad. It was organized by the mayor of the town 
Dr. Emil Karaivanov and was honored by the Deputy 
Prime Minister and Chairman of the National Council 
on Ethnic Issues Valeri Simeonov and the Ombudsman of 
Bulgaria Maya Manolova, also mayors of municipalities, 
representatives of the National Association of Municipalities 
in the Republic of Bulgaria and Ministry of Interior, as well 
as experts from the Ministry of Education and Science and 
other institutions. Education of minority groups and full 
scope of the school were addressed by Deputy Minister 
of Education Denitsa Sacheva and Mayor of Smyadovo 
Municipality and a member of the Managing Board of the 
National Association of Municipalities in Bulgaria Ivanka 
Petrova. In the Subtopic “Employment” opinions were 
presented by Rositsa Dimitrova, Deputy Minister of Labor 
and Social Policy and Donka Mihaylova, Mayor of Troyan 
Municipality and Deputy Chair of the Managing Board 
of the National Association of Municipalities in Bulgaria. 
Representatives of the protesters against the Roma from 

receive - for example, all live in municipal housing where 
rents are minimal. 

My main lessons are:
1. Not only Muslims from the ghettos can be radicalized - 
at least the Spanish case is not that
2. These are men between the ages of 17 and 34, of whom 
only one was born in Spain, but all worked in the country. 
Among them there are no unemployed or uneducated.
3. None of them is a refugee.
4. The assassins not only had access to social services but 
also benefited from many of them
5. None of the assassins have a police record of terrorism, 
although some of them are known to the police due to other 
violations of law
6. The process of radicalization has taken place quickly 
and unobtrusively for the community

КРЪГЛАТА МАСА
В АСЕНОВГРАД И ЖАН-ПОЛ 
САРТР

THE ROUND TABLE IN 
ASENOVGRAD AND JEAN-PAUL 
SARTRE
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и представители на протестиращите срещу ромите от 
Асеновград.
 
 

За пръв път властта прави толкова масиран 
опит да вкара всички деца в училище, заяви зам. 
министърът на образованието Деница Сачева,  
предаде  кореспондентът на БГНЕС в региона. В 
страната вече са създадени 1103 екипа, в които участват 
11 600 души, които от 1 септември започват да обикалят 
всички родители. В екипите има представители на 
министерството на образованието, учители, полицаи, 
социални работници, медиатори, уточни Сачева 
като поясни за междуинституционалния механизъм, 
създаден с Решение на Министерски съвет 373 от 5 
юли 2017 г. Все още няма окончателни данни, но се 
знае, че приблизително 21 000 деца в училищна възраст 
са отпаднали от класовете миналата година. Системата 
за видеонаблюдение, създадена заради матурите, ще 
бъде използвана и целогодишно за проследяване на 
посещаемостта. Предстоят срещи с представители 
на Министерството на труда и социалната политика, 
за да се направят промени в правилата за социално 
подпомагане, като посещенията на децата в училище 
пряко се обвържат с помощите. Нещо повече, учителите 
ще могат да се намесят и да предложат помощи в натура, 

Снимка: БГНЕС. На снимката 
има продуктово позициониране 
- надписът под Председателя на 
НССЕИВ В. Симеонов е част от 
реклама.

Asenovgrad were also participating to the meeting.
 

For the first time, institutions has made such a massive 
attempt to bring all children to school, said Deputy Minister 
of Education Denitsa Sacheva.1103 teams have already been 
created in the country, involving 11,600 people, who will be 
visiting all parents since September 1st. The teams include 
representatives of the Ministry of Education, teachers, 
police officers, social workers, mediators, specified Sacheva, 
clarifying the interinstitutional mechanism established by 
the Council of Ministers Decision 373 of 5 July 2017. There 
is no definitive data yet, but it is known that Approximately 
21,000 school-age children dropped out of classes last year. 
The video surveillance system created for the matrices 
will also be used throughout the year to track attendance. 
Meetings will be held with representatives of the Ministry 
of Labor and Social Policy to make changes to the social 
assistance reccommendations, with children’s regular 
attendance being directly linked to aid. Moreover, teachers 
will be able to intervene and offer benefits when they see 
that the child has no shoes or lacks schoolbooks. Thus, 
the benefits will not be in money, but directly in what is 
necessary for the child to go to school. Parents who prevent 
their children from going to school will be punished by law 

http://www.bgnes.com/bylgariia/obshchestvo/4531446/
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когато виждат, че детето няма обувки или му липсват 
учебни помагала. Така помощите няма да бъдат в пари, 
а директно в това, което е необходимо на детето, за 
да ходи на училище. Родители, които възпрепятстват 
децата си да посещават училище, ще бъдат наказвани 
по закон като за криминално престъпление. Таксите 
на детските градини за пет-шест годишните ще бъдат 
намалени до минимум, буквално до цената на храната. 
Идеята е те изобщо да отпаднат, но още е рано за това, 
каза Сачева. 
Паралелно с кръглата маса, министърът на вътрешните 
работи Валентин Радев откри новата полицейска 
приемна в ромската махала “Лозница”, която бе 
създадена в спешен порядък като отговор на исканията 
на протестиращите. В нея ще работят трима полицаи.
 

НЕ-НОВИНИТЕ
Един от основните постулати, около които Жан-Пол 
Сартр изгражда своята феноменологическа онтология 
е за присъствието на Нищото. В човешкия живот 
присъстват не само нЕща, но също и нИща; Нищото 
дори може да бъде „видяно“, напр. „Пиер не е в 
кафенето“.
Събитията от Асеновград днес потвърждават 
написаното от Сартр. Всъщност, нЕщата, които бяха 
казани в Асеновград днес са точни, но в никакъв случай 
не са иновативни. Ясно е, че образованието е първата 
крачка към интеграцията, а пълният обхват в училище 
и преди това – в детската градина е задължително за 
постигане – с всички средства. Превръщането му в 
политически приоритет от настоящото правителство 
е вероятно най-точното му стратегическо попадение. 
Но това не е новина от днес.
Новините, които всъщност са не-новини, защото в тях 
няма нИщо ново, са свързани с това, че стана видно: 
Пиер не бе на събитията в Асеновград, а без него те 
едва  ли ще имат смисъл.
Пиер не бе на Кръглата маса. Въпреки че събитието 
бе добре замислено от местната власт в Асеновград, 
а присъствието на националните институции, 
както и на Националното сдружение на общините 
впечатляваше  (тук изключвам единствено 
председателят на отдавна о-безсмисления Национален 
съвет по етническите и интеграционните въпроси 
В.Симеонов), от форума отсъстваха ромите. Нямаше 
представители на ромски организации, нито 
неформални лидери от квартала. Единственият ром в 

as a criminal offense. The fees for kindergartens for five and 
six year olds will be reduced to a minimum, literally up to 
the cost of food. The idea is to be reduced to zero, but it’s 
too early for that, said Sacheva.

Parallel to the round table, Interior Minister Valentin Radev 
opened a new police office in the Roma neighborhood 
Loznica, which was set up in urgent order in response to 
the protestors’ demands. Three policemen will work there.
 

NON-NEWS
One of the main postulates around which Jean-Paul Sartre 
builds his phenomenological ontology is the presence of 
Nothing. In human life there are not only things, but also 
No-things; Nothing can even be “seen,” for example. “Pierre 
is not in the cafeteria.”

The events from Asenovgrad today confirm the words 
written by Sartre. In fact, the things that were said in 
Assenovgrad today are accurate, but they are by no means 
innovative. It is clear that education is the first step towards 
integration, and full coverage in school and before that - in 
kindergarten must be achieved by all means. Making it a 
political priority from the current government is probably 
its most accurate strategic move.

But this is not news from today.
The news, which are actually non-news, because there is 
nothing new about them, is related to the fact that Pierre 
was not at the events in Asenovgrad, and without him they 
will hardly make sense.
Pierre was not on the Round Table. Although the event was 
well thought out by the local government in Asenovgrad, the 
presence of the national institutions as well as the National 
Association of Municipalities was very impressive (here I 
exclude only the chairman of the long-meaningless National 
Council on Ethnic and Integration Issues V. Simeonov) the 
Roma were absent. There were no representatives of Roma 
organizations or informal leaders from the neighborhood. 
The only Roma in the room was Dr. Asen Kolev, but he 
did not have the opportunity to speak, to be heard. This 
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залата бе д-р Асен Колев, но той не получи възможност 
да се изкаже, така че да бъде чут. Това видимо отсъствие 
обезсмисли кръглата маса.
Пиер не бе и на откриването на новата полицейска 
приемна. Със сигурност огромната част от жителите 
на ромската махала “Лозница” също приветстват тази 
придобивка. Но тя ще бъде ефективна, ако работещите 
в нея полицаи са роми или говорят езика на общността. 
В квартал с роми от групата на миллета, неразбиращите 
турски език полицаи биха били безполезни като 
собствениците на кола без шофьорска книжка – в 
най-добрия случай могат да правят нИщо. Полицаите-
роми са ви нужни и то не само в Асеновград, министър 
Радев! Въпрос на ефективност. Вижте практиката на 
вашите колеги в САЩ...
За съжаление, Пиер го няма и в между-
институциионалните екипи, които ще подсигуряват 
пълния обхват в училище. Може и да го има   тук-
таме като страничен сервитьор, но самото РМС 373 
/ 05.07 не предполага нито ромските организации, 
нито родителските активисти да участват като 
равностойни партньори. Без реалното   ангажиране 
на ромските и на родителските авторитети, всякакви 
усилия за пълен обхват ще бъдат „ден до пладне”, а 
междуинституциионалните екипи ще се превърнат в 
констататори на „заминали в чужбина”, както вероятно 
ще бъдат отбелязвани всички деца и мадежи, които не 
могат да бъдат върнати в училище.
Всъщност, привличането на Пиер в кафенето е 
въпрос на ефективност – не само в Асеновград...
 
Автор: Деян Колев

apparent absence made the round table meaningless.
Pierre was not at the opening of the new police office as well. 
Certainly the vast majority of Roma residents of Loznitsa 
also welcome this acquisition. But it will be effective if police 
officers are Roma or speak the language of the community. 
In a neighborhood with Roma from the Millet group, non-
Turkish speaking policemen would be useless as owner 
of a car without a driver’s license - at best they could do 
NOTHING. You need the Roma police officers, not only in 
Asenovgrad, Minister Radev! This is a matter of efficiency. 
See the practice of your colleagues in the USA ...

Unfortunately, Pierre does not exist in inter-institutional 
teams that will ensure full coverage in school. Maybe he 
will be there as a side waiter, but the CMC 373 / 05.07 
itself does not imply either the Roma organizations or the 
parental activists to participate as equal partners. Without 
the actual engagement of Roma and parental authorities, 
any effort will be “for one day”, and inter-institutional teams 
will become founders of “gone abroad,” as probably will be 
defined all children who cannot be returned to school.

In fact, Pierre’s attraction to the café is a matter of 
efficiency - not only in Asenovgrad ...
 
Author: Deyan Kolev
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Организации от България, Македония и Румъния¸ 
посланици и представители на Европейската 

комисия призоваха българското правителство да 
включи ромската интеграция в дневния ред на 
българското  председателство на  Съвета на ЕС. Това 
стана на  Кръгла маса “Ромската интеграция  десет 
години след  присъединяването към ЕС: образование, 
здравеопазване, кохезионна политика, председателство 
на Съвета на ЕС”, организирана от Център „Амалипе” 
на 12 юли в гр. София. Тя събра заедно над 70 
участника – представители на гражданския сектор, 
българското правителство, дипломатическия корпус и 
Европейската комисия.

От януари до юни 2018 г. България поема 
председателството на Съвета на ЕС. Това е 
изключителна възможност за всички граждани на 
България, включително и представителите на ромската 
общност, както и за процеса на интеграция на ромите 
в целия ЕС. България има шанса да постави високо в 
дневния ред на Съюза важни теми за неговото бъдеще, 
а ромската интеграция е една от тях,  подчерта при 
откриването на форума председателя на Амалипе 
Деян Колев. Първият работен вариант на програмата 
на Българското председателство не съдържа 

Organizations from Bulgaria, Macedonia and Romania, 
ambassadors and representatives of the European 

Commission have called on the Bulgarian government to 
include Roma integration on the agenda of the Bulgarian 
EU Council presidency. This took place at the Round 
Table “Roma Integration Ten Years After EU Accession: 
Education, Health, Cohesion Policy, Presidency of the 
Council of the EU”, organized by Amalipe Center on 12 
July in Sofia. It brought together more than 70 participants - 
representatives of the civil sector, the Bulgarian government, 
the diplomatic corps and the European Commission.

From January to June 2018, Bulgaria takes over the 
Presidency of the Council of the EU. This is an exceptional 
opportunity for all Bulgarian citizens, including 
representatives of the Roma community, as well as for the 
process of Roma integration across the EU. Bulgaria has the 
chances of highlighting important topics for its future on the 
agenda of the Union, and Roma integration is one of them, 
emphasized at the opening of the forum the chairman 
of Amalipe Deyan Kolev. The first working version of the 
program of the Bulgarian Presidency does not explicitly 
include the Roma topic, but from today it goes for public 

CENTER AMALIPE HELD
ROUND TABLE “ROMA 
INTEGRATION - TEN YEARS AFTER 
EU ACCESSION: EDUCATION, 
HEALTH, COHESION POLICY, 
PRESIDENCY OF THE 
COUNCIL OF THE EU”

ПРОВЕДЕ СЕ КРЪГЛА МАСА 
“РОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ 
- ДЕСЕТ ГОДИНИ СЛЕД 
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО 
КЪМ ЕС: ОБРАЗОВАНИЕ, 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,КОХЕЗИОННА 
ПОЛИТИКА, ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО 
НА СЪВЕТА НА ЕС”
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експлицитно ромската тема, но от днес той влиза 
за публично обсъждане и чрез настоящият форум 
ще предложи теми и събития, които да бъдат включени 
в дневния ред на българското председателство. Колев 
припомни, че голяма част от политиките за интеграция 
се изпълняват чрез европейската солидарност, както 
и че големи групи роми от Източна Европа живеят 
в западноевропейските ни партньори, явявайки 
се мост между нашите страни. Европа трябва да 
положи усилия за развитието на този ресурс, 
а българското и румънското председателства 
следва да промотират тази тема.
Десет години след приемането на България в ЕС, 
ромското включване и ромската интеграция са 
не само национален въпрос, те са европейски 
въпрос, защото ЕС се базира на интеграцията, 
каза Н.Пр.Том ван Оорсхот, посланик на 
Кралство Нидерландия и съпредседател на 
Посланическата група за ромско включване. 
Сега е момента да се включи тази тема в дневния 
ред, тя е важна не само за България, но и за ЕС. 
Ромското включване трябва да бъде разрешавано 
на всички нива. Приканвам българското 
правителство да включи ромската интеграция в 
дневния ред на председателството на България. – заяви 
високия гост.
Н.Пр.Том ван Оорсхот припомни, че Посланическата 
група за ромско включване е средство за партнтьорска 
подкрепа на България. Тя обединява вече 13 посланика 
– 11 европейски, както и посланците на САЩ и Южна 
Африка. Той благодари на Център Амалипе и на 
гражданския сектор за активността, с която ангажира 
Групата.
Лавиния Бану, представител на Главна дирекция 
„Правосъдие” на Европейска комисия подчерта в 
своето изказване, че Европейската комисия оценява 
много сериозно ромския проблем   е ангажирана с 
разрешаването му. Вече 6 години от прилагането на 
Рамката на ЕС за интеграция на ромите, ние правим 
годишна оценка на това как държавите-членки 
изпълняват своте и стратегии, както и как България и 4 
други държави изпълняват специфичните препоръки 
за ромите, включени в Европейския семестър. Много 
от държавите-членки изостават по отношение на 
прилагането на своите национални ромски стратегии, 
заяви ораторката и пре-потвърди ангажимента на 
Европейската комисия да подпомага националните 
правителства.

discussion and this forum will propose topics and events 
to be included in the agenda of the Bulgarian presidency. 
Kolev recalled that much of the integration policies are 
being implemented through European solidarity, and that 
large groups of Eastern European Roma live in our Western 
European partners making a bridge between our countries. 
Europe must make efforts to develop this resource, and the 
Bulgarian and Romanian Presidencies should promote this 
topic. 

Ten years after Bulgaria’s accession to the EU, Roma 
inclusion and Roma integration are not only a national 
issue, they are a European issue because the EU is based 
on integration, said HE Tom Van Oorshoit, Ambassador 
of the Kingdom of the Netherlands and co-chair of the 
Ambassadorial Group For Roma inclusion. Now is the time 
to include this topic on the agenda, it is important not only 
for Bulgaria but also for the EU. Roma inclusion must be 
resolved at all levels. I invite the Bulgarian government to 
include Roma integration on the agenda of the Bulgarian 
Presidency. Said his excellency. 
HE Tom Van Oorshot recalled that the Roma inclusion 
group was a tool for partner support for Bulgaria. It brings 
together 13 ambassadors - 11 Europeans, as well as the 
ambassadors of the United States and South Africa. He 
thanked Amalipe Center and the civilian sector for the 
engagement of the Group. 

Lavinia Banu, a representative of the European 
Commission’s General Directorate Justice, stressed in her 
statement that the European Commission is assessing very 
seriously the Roma issue and is committed to resolving 
it. For 6 years now, we are evaluating how Member States 
implement their own strategies and how Bulgaria and 4 
other countries implement the specific recommendations 

https://drive.google.com/open?id=0B-mq-jdNgtW2aFBvSlI5UVk4TnM
https://drive.google.com/open?id=0B-mq-jdNgtW2aFBvSlI5UVk4TnM
https://drive.google.com/open?id=0B-mq-jdNgtW2aFBvSlI5UVk4TnM
https://drive.google.com/open?id=0B-mq-jdNgtW2aFBvSlI5UVk4TnM


Център за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ  |   AMALIPE  Center for interethnic dialogue and tolerance www.amalipe.com  |  15

Закривайки встъпителния панел Деян Колев подчерта, 
че ключови заинтересовани страни са нашите 
международни партньори от Европейската кмисия и 
дипломатическия корпус, гражданските организации и 
разбира се, българското правителство. И трите страни 
са в залата, като 
високопоставени 
представители на 
правителството 
участват във 
всяка от се-
сиите, а не във 
в с т ъ п и т е л н и я 
панел, тъй като в 
момента липсва 
ефективна ко-
ординираща и 
консултираща институция, а в същото време някои 
секторни министерства са пример за обещаващи 
успехи.
Първият панел дискутира добри примери в 
образованието и здравеопазването, които България 
може да сподели със своите европейски партньори 
и отворени   проблеми, за които следва да получи 
подкрепа.
В сегрегираните училища влизат много повече средства, 
защото парите следват ученика, учителите взимат 
по-високи заплати, а успеваемостта на учениците е 
два пъти по-ниска от успеваемостта на учениците в 
смесените училища, разкри „публичната“ тайна Стела 
Костова, председател на Ромска  академия за култура 
и образование, като преведе множество конкретни 
примери. Тя апелира за „размразяване” на политиките 
за десегрегация.

Катилиян Костадинов, директор на   СУ „Ц. 
Церковски” – Никола Козлево представи опита 
на своето училище  в това да редуцира до нула 
отпадналите ученици и ранните бракове, да подсигури 
пълен обхват и в гимназиалното образование, да 
активизира и овласти родителите. Той подчерта, че в 
уччилището вече работят като пълноправни учители 
4 роми, които са завършили СУ „Ц. Церковски” и след 
това са придобили педагогическа специалност.
Теодора Крумова от Център „Амалипе” наблегна 
на проблемите с образованието на децата, които 
заминават със семействата си в чужбина. Никой не 
знае колко са тези деца, колко от тях продължават 

for the Roma included in the European Semester. Many 
Member States stay behind in implementing their national 
Roma strategies, said the speaker and re-confirmed the 
European Commission’s commitment to assisting national 
governments. 

Closing the intro-
ductory panel 
Deyan Kolev 
stressed that key 
stakeholders are 
our international 
partners from the 
European Commi-
ssion and the diplo-
matic corps, the 
civil organizations 
and, of course, 

the Bulgarian government. All three sides are in the hall, 
with senior government representatives taking part in 
each session rather than in the introductory panel, as 
there is currently no effective coordinating and consulting 
institution, and at the same time some sectoral ministries 
are examples of promising successes.
During the first panel were presented good examples of 
education and healthcare that Bulgaria can share with its 
European partners and open issues for which it should 
receive support. 
In segregated schools there is much more money, because 
the money follows the student, the teachers take higher 
salaries and the success rate of the students is twice lower 
than the success rate of the students in the mixed schools, 
revealed the “public” secret Stella Kostova, chairman of 
the Roma Academy For culture and education, by giving 
a number of concrete examples. She calls for “defrosting” 
desegregation policies. 
Katilian Kostadinov, Principal of secondary school “Ts. 
Tserkovski “- Nikola Kozlevo presented the school’s 
experience in reducing pupils who dropped out and early 
marriages, ensuring full coverage in high school education, 
activating and empowering parents. He stressed that there 
are 4 teachers of Roma origin, full-time employed, who 
have graduated the secondary school in Nikola Kozlevo and 
acquired a pedadogical experience afterwards.
Teodora Krumova from Amalipe Center emphasized the 
problems with the education of children traveling with their 
families abroad. No one knows how many those children 
are, how many of them continue to study in the Western 
European countries, and when they return to Bulgaria - 
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да учат в западноевропейските държави, а когато 
се завърнат в България – директорите и родителите 
се сблъсват с почти непреодолими пречки при 
записването им в училище. Така ЕС и България губят 
ценен човешки ресурс, подчерта Крумова и апелира 
към включването на тази тема в дневния ред на 
българското председателство.
Д-р Мими Данева от Дирекция ”Протокол и 
международни връзки” посочи, че тяхната дирекция 
ще координира образователните теми по време на 
българското председателство. Отворени сме за вашите 
предложения, посочи д-р Данева. 
Ганчо Илиев от СНЦ „Свят без граници” представи 
опита на Здравно-социалните центрове, създадени 
от Програмата за превенция на ХИВ / СПИН и 
туберкулоза в ромска общност. Организациите, които 
оперират тези центрове достигат на терен до десетки 
хиляди жители на най-маргинализираните квартали. 
Проблем е свършващото финансиране на програмата 
и неподсигурената устойчивост.   
Проф. Ивайло Търнев, представител на Националната 
асоциация на здравните медиатори представи 
две успешни практики, с които България може да 
се гордее – здравните медиатори и програмата за 
подкрепа на лекари – роми. Проф. Търнев не премълча 
и съществуващите проблеми: напр. в Столипиново 
работи само 1 здравен медиатор, в Пазарджик няма 
здравен медиатор... Често медиаторите са претоварени 
с много несвойствени за длъжнотта им дейности, в 
резултат на което те прегряват и напускат.
На въпрос дали проф.Търнев е правил оценка на 
продължителността на живот на ромите, той заяви, че 
последната оценка е правена през 2003г., но  неговите 
лични впечатления са: „Като човек, който влиза в 
ромската махала, виждам как млади хора умират от 
лечими заболявания. Толкова неглижирани, че човек 
може да ги срещне само в учебниците по медицина. 
Всички тези хора са бедни, здравно-неосигурени”.
Д-р Ангел Кунчев от Министество на здравеопазването 
сподели своето притеснение, че за 23 мобилни кабинета 
са осигурени средства само за 14 дни работа в годината 
и тези кабинети дефакто остават неизползваеми. За 
това мислим да предоставим кабинетите на общини и 
организации, които ще ги ззползват повече дни.
Здравните медиатори, лекарите-роми НПО, работещи 
в общността свършиха много работа по овладяването 
на епидемии в ромска общност. За миналата година 90% 

directors and parents face almost insurmountable barriers 
to their enrollment in school. Thus, the EU and Bulgaria 
are losing valuable human resources, Krumova stressed, 
and appealed to include this topic on the agenda of the 
Bulgarian presidency. 

Dr. Mimi Daneva from the Protocol and International 
Relations Directorate pointed out that their Directorate 
will coordinate the educational topics during the Bulgarian 
Presidency. We are open for your suggestions, said Dr. 
Daneva. 
Gancho Iliev from “World without Borders” Association 
presented the experience of the Health and Social Centers 
established by the Program for the Prevention of HIV / AIDS 
and Tuberculosis in the Roma Community. Organizations 
operating these centers reach up to tens of thousands 
of residents in the most marginalized neighborhoods. 
The problem is the ending funding of the program and 
unsecured sustainability. 
Prof. Ivaylo Turnev, a representative of the National 
Association of Health Mediators, presented two 
successful practices, which Bulgaria could be proud of 
- the health mediators and the program of support for 
doctors of Roma origin. Prof.Taranev did not hesitate 
to mention the existing problems as well: Only 1 health 
mediator is working in Stolipinovo, there is no health 
mediator in Pazardzhik ... Mediators are often overwhelmed 
with activities that are unnecessary for their duties, as a 
result of which they “burn” and quit. 
Answering the question if Prof. Tarnev had assessed the life 
expectancy of the Roma, he said that the last assessment 
was made in 2003, but his personal impressions are: “As a 
person entering the Roma neighborhood, I see how young 
people die from curable diseases. So neglected that one 
can only meet them in the textbooks of medicine. All these 
people are poor, and health-uninsured”.
Dr. Angel Kunchev, of the Ministry of Health, shared his 
concern that there are 23 mobile cabinets with provided 
funds for only 14 days of work per year, and these cabinets 
are virtually unusable. That is why we think about providing 
them to municipalities and organizations that will use them 
for more days.

Health mediators, Roma doctors, NGOs working in the 
community have done a lot of work on tackling epidemics 
in the Roma community. Last year, 90% of the sick children 
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от заболелите деца от морбили са от ромски произход, 
но броят вече е малък и случаите са концентрирани в 
места без здравни медиатори.- допълни представителят 
на Министерство на здравеопазването. -  От 164 случаи 
на морбили – 140 са в Пловдив, 10 в Пазарджик и 5-6 в 
Монтана.
Вторият панел бе посветен на бъдещето на кохезионната 
политика – един от основните приоритети в българското 
председателство - и мястото на ромската тема в нея. 
Специален акцент бе поставен на междуфондовите 
интервенции, комбиниращи „меки” и „твърди” мерки, 
както и на опростяването на кохезионната политика.
Станчо Ставрев, зам.кмет на община Тунджа посочи, 
че „Общините трябва да формират своите политики 
не според достъпа до ресурс, а според потребностите. 
Общинските планове за интеграция на ромите са 
добрата основа за това.”. Г-н Ставрев наблегна на 
необходимостта от интегрирани интервенции, които 
са подсигурени за урбанизираните общини, но не 
и за селските. Той посочи също, че от 2010 година в 
Община Тунджа детската градина е безплатна и това 
има страхотен ефект.” 
Деян Колев представи опита от интегрираната 
операция за социални жилища за уязвими групи в 
общините Видин, Девня и Дупница от предходния 
програмен период.  Нейният дизайн бе добър, но 
при изпълнението се очертаха и сериозни проблеми. 
Видя се, напр. във Варна и Бургас, че без добра 
комуникационна стратегия дори добри проекти могат 
да бъдат спрени от анти-ромските стереотипи. Той 
очерта и основните параметри на новата интегрирана 
операция „Социално-икономическа интеграция...”

Всяка една социално уязвима група, която е извън 
образованието и заетостта, би трябвало да бъде 
подпомогната. Това заяви заместник-министърът на 
труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя 
посочи, че политиките за ранно детско развитие ще 
са сред приоритетите на българското председателство 
на Съвета на ЕС. Русинова подчерта важната роля 
на неправителствения сектор при усвояването на 
ресурса от оперативните програми. „Ще разчитам 
на вас като на партньори за бъдещата ни работа по 
фондовете, политиките на Министерството на труда и 
социаля ната политика и за успешно председателство 
на Европейския съюз, което ще открои България като 
един от най-успешните примери и за усвояване на 

were of Roma origin, but the number became smaller 
and the cases are concentrated in places without health 
mediators, “added the representative of the Ministry of 
Health. - Of 164 cases of measles - 140 are in Plovdiv, 10 
are in Pazardzhik and 5-6 are in Montana.

The second panel was devoted to the future of Cohesion 
Policy - one of the main priorities of the Bulgarian Presidency 
- and the place of the Roma topic in it. A special emphasis 
was placed on inter-fund interventions combining “soft” 
and “hard” measures as well as simplification of cohesion 
policy. 
Stancho Stavrev, Deputy Mayor of Tundja Municipality, 
stated that “Municipalities should form their policies not 
according the access to resources but according to their 
needs. Municipal plans for Roma integration are the 
good basis for this. “ Mr. Stavrev emphasized the need for 
integrated interventions that are secured for urbanized 
municipalities but not for rural ones. He also pointed out 
that since 2010, in the municipality of Tundja, kindergarten 
is free and it has a great effect. “

Deyan Kolev presented the experience of the integrated 
operation for social housing for vulnerable groups 
in the municipalities of Vidin, Devnya and Dupnitsa 
from the previous programming period. The design of 
the operation was good, but serious problems emerged as 
well. It became obvious, for example in Varna and Burgas 
that without good communication strategy even good 
projects could be stopped by anti-Roma stereotypes. He 
also outlined the main parameters of the new integrated 
operation “Socio-Economic Integration ...” 

Any socially vulnerable group, which is outside education 
and employment should be supported. This was stated 
by Deputy Minister of Labor and Social Policy Zornitsa 
Rusinova. She pointed out that policies for early child 
development will be among the priorities of the Bulgarian 
EU Council Presidency. Rusinova stressed the important 
role of the non-governmental sector in absorbing the 
resource from the operational programs. “I will count 
on you as partners for our future work on the Funds, the 
policies of the Ministry of Labor and Social Policy and 
for the successful presidency of the European Union, 
which will highlight Bulgaria as one of the most successful 
examples and for the absorption of European funds, and for 
integrating different policies responsible for the integration 
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of socially vulnerable groups, “said Deputy Minister 
Rusinova. 

Daniela Mihaylova of Equal Opportunities Association 
presented basic problems with the regulation of the Roma 
neighborhoods and the housing conditions of the Roma. She 
stressed that the National Program for the Improvement of 
Housing Conditions for Roma has established a problem-
solving algorithm that is in line with the law and has worked 
in some municipalities. However, this program is not being 
implemented, many municipalities are unwilling to do so, 
and there is also a lack of political determination at central 
level. 
Malina Kroumova, Deputy Minister of Regional 
Development and Public Works, presented the debates in the 
European Commission Working Group on Simplification 
of Cohesion Policy. The guideline for simplification meets 
political support at the highest European level. It is still too 
early to say how simplification will take place for the new 
programming period, but surely the Bulgarian EU Council 
presidency has the chance to raise these issues. 

During the closing panel the participants summarized their 
proposals on the agenda of the Bulgarian presidency of the 
Council of EU. Sasho Kovachev from LARGO Association 
presented some of the ideas that met consensual support:

1. During the Bulgarian Presidency a meeting of the 
European Roma Platform will take place: it is the highest 
forum at EU level with regard to the Roma. It is organized 
by the Council Presidency and DG Justice of the European 
Commission;
2. The meeting of the European Roma Platform to be held 
in Bulgaria: as the country with the highest percentage of 
Roma and as a country with very successful integration 
models, Bulgaria has something to show on the ground;
3. The Bulgarian Presidency of the Council of the European 
Union to include as one of its subjects the education and 
health of Eastern European children living with their 
families in Western Europe: the EU should not lose this 
numerous human resources!
4. During the Bulgarian Presidency of the Council of the 
EU to organize a forum for the education and health of 
children from Eastern Europe who live with their families 

европейски средства, и за интегриране на различни 
политики, отговорни за интеграция на социално 
уязвими групи“, каза заместник-министър Русинова. 
Повече за изказването вижте на:  https://mlsp.
government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=900
Даниела Михайлова от Асоциация „Равни 
възможности” представи основни проблеми пред 
регулацията на ромските квартали и жилищните 
условия на ромите. Тя наблегна на това, че Националната 
програма за подобряване на жилищните условия на 
ромите е изградила алгоритъм за трайно разрешаване 
на проблемите, който е в съответствие със закона и е 
проработил в някои общини. Но тази програма не се 
изпълнява, в много от общините няма желание за това, 
липсва и политическа решимост на централно ниво.
Малина Крумова, заместник-министър на 
регионалното развитие и благоустройството  представи 
дебатите в работната група на Европейската комисия 
за опростявавне на кохезонната политика. Насоката 
за опростяване среща политическа подкрепа на най-
високо европейско ниво. Все още е рано да се каже 
под каква форма ще протече опростяването за новия 
програмен период, но със сигурност българското 
председателство на Съвета на ЕС има шанса да постави 
тези въпроси.
По време на заключтелния панел участниците 
обобщиха своите предложения към дневния ред на 
българското председателство на Съвета на ЕС.  Сашо 
Ковачев от Сдружение ЛАРГО представи няколко от 
идеите, които срещнаха консенсусна подкрепа:
1. По време на българското председателство да   се 
проведе заседание на Европейската ромска платформа:  
тя е най-високият форум на ниво ЕС по отношение на 
ромите. Организира се от Председателството на Съвета 
и от ГД „Правосъдие” на Европейската комисия;  
2.     Заседанието на Европейската ромска платформа 
да се проведе в България:   като страната с най-голям 
процент роми и  като държава с много успешни модели 
за интеграция, България има какво да покаже на терен;
3. Българското Председателството на Съвета на ЕС 
да включи като една от своите теми образованието и 
здравеопазването на децата от Източна Европа, които 
живеят със семействата си в Западна Европа: ЕС не 
бива да губи този многоброен човешки ресурс!;
4. По време на Българското Председателството на Съвета 
на ЕС да бъде организиран форум за образованието и 
здравеопазването на децата от Източна Европа, които 
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живеят със семействата си в Западна Европа;
5. Темата за обучението в етнически смесени училища 
да бъде една от основните, които България ще 
промотира;
6. Българското Председателството на Съвета на ЕС 
да включи като една от своите теми бъдещето на 
кохезионната политика и в частност: подкрепата 
на кохезионната политика за ромската интеграция, 
интегрираните междуфондови интервенции, 
опростяването на кохезионната политика и нейните 
инструменти;
7. В рамките на големия форум за бъдещето на 
кохезионната политика да бъде отделено специално 
внимание на подкрепата на кохезионната политика за 
ромската интеграция
Иван Иванов, изпълнителен директор на Европейския 
ромски информационен офис – Брюксел допълни тези 
предложения с идеята българското   председателство 
да повдигне въпроса за продължаване на Рамката на 
ЕС за национални ромски стратегии след 2020. Той 
също така категорично подкрепи предложението да се 
проведе в България заседание на Европейската ромска 
платформа
Заместник-посланикът на Австрия Томас Штьолц 
представи накратко проритети за Австрийското 
председателство, което ще започне след българското. 
Той увери, че макар ромите в Австрия да са малко, 
правата на всеки един гражданин са важни и   
Австрийското председателство би продължило 
повдигнатите от България ромски теми

in Western Europe;
5. The topic of training in ethnically mixed schools should 
be one of the main topics that Bulgaria will promote;

6. The Bulgarian Presidency of the Council of the EU to 
include as one of its themes the future of cohesion policy 
and in particular: the support of cohesion policy for Roma 
integration, the integrated inter-funded interventions, the 
simplification of cohesion policy and its instruments;

7. Special attention should be paid to support for cohesion 
policy for Roma integration in the framework of the great 
forum on the future of Cohesion Policy 

Ivan Ivanov, Executive Director of the European Roma 
Information Office, Brussels, added to these suggestions 
the idea of the Bulgarian Presidency to raise the issue 
of the continuation of the EU Framework for National 
Roma Strategies after 2020. He also strongly supported the 
proposal to hold a European Roma Platform in Bulgaria.

Deputy Ambassador of Austria Thomas Schtolzl briefly 
presented a briefing for the Austrian Presidency, which 
will begin after the Bulgarian Presidency. He assured that 
although the Roma in Austria are few, the rights of every 
citizen are important and the Austrian Presidency would 
continue the Roma issues raised by Bulgaria.
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Министерството на образоването и науката 
публикува списък на одобрените училищни 

проекти по Национална програма   “Осигуряване на 
съвременна образователна среда” 2017 година, модул 
“Подкрепа на целодневното обучение на учениците”. 
До 10 000 лв. ще получат:

- 36 училища, които ще оборудват стаи в начален етап;

- 51 училища, които ще оборудват стаи в прогимназиален 
етап

Списък на одобрените проекти вижте тук
 
Публикувани са и одобрените проекти по останалите 
модул на програма, а именно:  Модул „Модернизиране 
на системата на професионалното образование“ и 
Модул „Подобряване на условията за лабораторна 
и експериментална работа по природни науки“. 
Списъците вижте на
http://mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=1375
 
ЦМЕДТ „Амалипе” поздравява всички одобрени 
училища, много от които са част от мрежата „Всеки 
ученик ще бъде отличник” (17 от общо 88 одобрени 
проекта)! Успех в усилията за пълен обхват и високо 
качество на образованието, колеги!

На своето заседание днес,  Министерски съвет 
одобри предоставянето на допълнителни 80 

млн. лв., чрез които да бъде подсигурено увеличение 
на заплатите на учители и директори с 15 % от 1 
септември 2017 г.    Ден по-рано  МОН публикува 
за публично обсъждане Проект на Наредба за 

The Ministry of Education and Science published a list of 
approved school projects under the National Program 

“Providing a Modern Educational Environment” 2017, 
module “Support for the Wholeday Training of Students”. 
Up to BGN 10,000 will receive:

- 36 schools to equip rooms at an early stage;

- 51 schools that will equip rooms in the lower secondary 
school

List of approved projects see here (in Bg)

The approved projects for the other modules of the program, 
namely Module “Modernizing the vocational education 
system” and Module “Improving the conditions for 
laboratory and experimental work in natural sciences” 
have also been published. See the lists on

http://mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=1375
 
Amalipe Center congratulates all the approved schools, 
many of which are part of the “Every student will be a 
winner” network (17 out of 88 approved projects)! Dear 
coleagues, wish you success in full scope of students and 
high quality education!

At its meeting today, the Council of Ministers 
approved the provision of an additional BGN 80 

million to secure an increase in the salaries of teachers 
and principals by 15% from 1 September 2017. A day 
earlier, the Ministry of Education and Science published 
for public discussion draft Ordinance amending 

APPROVED SCHOOL PROJECTS 
UNDER THE NATIONAL PROGRAM 
PROVIDING A MODERN 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT

ОДОБРЕНИ УЧИЛИЩНИ 
ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНА 
ПРОГРАМА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА 
СРЕДА

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ГЛАСУВА 
СРЕДСТВАТА, НЕОБХОДИМИ ЗА 
УВЕЛИЧАВАНЕ НА УЧИТЕЛСКИТЕ 
ЗАПЛАТИ

THE COUNCIL OF MINISTERS 
VOTED THE FUNDS NEEDED TO 
INCREASE TEACHERS’ SALARIES

http://amalipe.com/files/publications/5np17_spisak_podkrepa_celodnevno.pdf
http://mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=1375
http://amalipe.com/files/publications/5np17_spisak_podkrepa_celodnevno.pdf
http://mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=1375 
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изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за 
нормиране и заплащане на труда, който дава яснота 
как ще изглеждат увеличените заплати:

- минималната основна заплата за учител, възпитател, 
логопед, психолог, педагогически съветник, треньор и 
рехабилитатор става 760 лева при сегашна 660 лева.
- долният праг за старши учител/старши възпитател 
става 792 лева, а сега е 688 лева.
- минимумът за главен учител/главен възпитател ще е 
836 лева при сегашен от 726 лева.
- заплатата на директор става минимум 950 лева, а на 
заместник-директор - 887 лева. Сега долният праг за 
директор е 825, а за заместник - 770 лева.

Разбира се, Наредба 4 определя само минималния 
праг, а не фиксира точно възнагражденията, защото 
училищата получават делегирани бюджети на база 
годишния размер за издръжка на едно дете в съответния 
вид обучение умножен по броя на учениците. Оттам 
нататък училищните ръководства правят свой бюджет, 
а големите училища могат да си позволят и по-високи 
заплати за педагозите и персонала от държавно 
определения минимум. Практиика е в голяма част от 
селските училища заплатите да бъдат на минимума, 
определен в Наредба 4.
С промените в наредбата се въвеждат и две нови 
добавки към заплатата за:
- участие в екипи за съвместна работа на институциите 
по обхващане и задържане в образователната система 
на деца и ученици в задължителна предучилищна и 
училищна възраст;
- провеждане на допълнително обучение на ученици, 
които не са усвоили компетентностите, заложени в 
учебната програма, или на деца, които не владеят 
български език.
Мерките се вземат във връзка с допълнителните 
ангажименти на педагогическите специалисти 
по изпълнението на мерките за съвместна работа 
на институциите по обхващане и задържане в 
образователната система на деца и ученици в 
задължителна предучилищна и училищна възраст, се 
казва в мотивите към проекта, внесен от министъра на 
образованието Красимир Вълчев.
Тези две допълнения реално ще влезнат в сила от 1 
януари 2018 г. (за разлика от описаното по-горе 15 
% увеличение на заплатите, което започва още от 1 
септември 2017 г.). Те по-скоро указват политическо 

and supplementing Ordinance No 4 of 2017 on the 
normalization and remuneration of labor, which clarifies 
how the increased salaries will look like:

- the minimum basic salary for a teacher, educator, speech 
therapist, psychologist, pedagogical counselor, trainer and 
rehabilitator becomes 760 leva at the current 660 leva.
- the lower threshold for a senior teacher / senior educator 
is 792 leva and now is 688 leva.
- the minimum for tutors will be 836 leva at the current rate 
of 726 leva.
- the salary of a principal becomes at least BGN 950 and the 
deputy principal - BGN 887. Now the lower threshold for a 
school principal is 825, and for the deputy - 770 leva.

Of course, Ordinance 4 only sets the minimum threshold 
rather than fixes the wages precisely because schools receive 
delegated budgets on the basis of the annual amount of 
support for a child in the respective type of training 
multiplied by the number of pupils. From then on, school 
managers make their own budget, and large schools can 
afford higher wages for educators and staff from the state’s 
minimum. It is a practice that in most rural schools wages 
are to be the minimum laid down in Ordinance 4.

The amendments to the Ordinance introduce two new 
salary supplements for:
- participation in teams for joint work of the institutions 
on enrollment and retention in the educational system 
of children and students at compulsory pre-school and 
school age;
- carrying out additional training for pupils who have not 
mastered the competencies laid down in the curriculum 
or for children who do not speak Bulgarian.

The measures are taken in connection with the additional 
commitments of the pedagogical specialists on the 
implementation of the measures for joint work of the 
institutions for enrollment and retention in the educational 
system of children and students at compulsory pre-school 
and school age, says the motivation for the project submitted 
by the Minister of Education Krassimir Valchev.

These two additions will actually enter into force on 1 
January 2018 (as opposed to the 15% salary increase 
described above, which begins as early as September 
1, 2017). They rather point to political attention and 
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внимание и решимост за по-сериозно увеличаване на 
възнагражденията на учителите, които работят за 
задържане на застрашените от отпадане ученици и 
с деца / ученици, които не говорят добре български 
език или живеят в семейства с родители с по-ниско 
от средно образование.
 
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 4 от 2017 г. вижте на
http://mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63

Бележки, становища и предложения по проекта   
могат да бъдат изпращани към дирекция “Финанси” 
на e-mail:  d.kotseva@mon.bg  до 7 септември 2017 г. 
(включително).

determination to increase the salaries of teachers who 
work to keep the dropped-out students and children / 
pupils who do not speak fluent Bulgarian or live in families 
having lower than secondary education.

 
The draft Ordinance amending and supplementing 
Ordinance No. 4 of 2017 can be found at
http://mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63

Notes, submissions and project proposals may be sent to 
the Finance Directorate at e-mail: d.kotseva@mon.bg 
until 7 September 2017.

For the eighth consecutive year Roma from the medical 
universities were gathered in Veliko Tarnovo to take part 

in a summer advocacy camp. The event took place from 24 
to 28 of August and was organized by Amalipe Center as 
part of the Roma Health Scholarship Program, coordinated 
by the Open Society Institute. For another year, the young 
people of this unique program have filled us with optimism 
and pride ...

Why is the Scholarship Program for Roma students in 
medical universities unique?
For at least three reasons. First of all, boys and girls included 
in it are trained in some of the most prestigious and the 
heaviest specialties - the medical ones. When we discussed 
the launching of the program in Bulgaria with the donors 

За осма поредна година роми   от медицинските 
университети се събраха във В. Търново, за да 

участват в летен лагер по застъпничество. Събитието 
се проведе от 24 до 28 юли бе организирано от 
Център Амалипе като част от Стипендиантската 
програма за роми, обучаващи се в медицинските 
университети  (Roma Health Scholarship Program), 
координирана от Институт „Отворено общество”. За 
осма година младите хора от тази уникална програма 
ни изпълниха с оптимизъм и гордост...
 
Защо Стипендиантската програма за роми, обучаващи 
се в медицинските университети е уникална?
Поне по три причини. Първо, включените в нея мрадежи 
и девойки се обучават в едни от най-престижните и 
най-тежките специалности – медицинските. Когато 

ЗА ОСМА ГОДИНА ЦЕНТЪР 
АМАЛИПЕ СЪБРА РОМИ, 
ОБУЧАВАЩИ СЕ В МЕДИЦИНСКИ 
УНИВЕРСИТТИ

FOR EIGHTH CONSECUTIVE YEAR 
AMALIPE CENTER GATHERED 
ROMA STUDYING IN MEDICAL 
UNIVERSITIES

http://mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63
http://mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63 
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през 2008 г. обсъждахме стартирането на програмата 
в България с донорите от Програмата за обществено 
здраве на Институт „Отворено общество” – Ню Йорк 
и с представиителите на МОН и Министерство на 
здравеопазването, мнозина колеги от институциите 
смятаха, ромите – медици са не повече от 10... Не ни 
го казваха   директно, но в очите им се бе загнездил 
скептицизъм „В тези специалности се влиза много 
трудно, как така ще има роми...”. Честно казано, ние 
също не бяхме много сигурни. А се оказа, че с всяка 
изминала година броят им с увеличаваше, особеено 
през годините, в които проф. Търнев организираше 
кандидат-студентски курсове. През 2011 – 2012 г., 
когато Програмата бе в своя пиков момент, близо 
120 роми от различни медицински специалности 
кандидатстваха за участие в нея
Второ, за разлика от други стипендиантски програми 
на Ромския образователен фонд,  Roma Health 
Scholarship Program не само предоставя стипендии, но 
полага усилие да запази връзката на стипендидантите 
с ромската общност, да заздрави ромската им 
идентичност и да ги насърчи да участват в дейности, 
свързани с ромите. Именно това е целта на летния лагер 
по застъпничество и сме щастливи, че тази отговорна 
задача бе делегирана на Център „Амалипе”! Защото за 
нас е важно образованите роми да не забравят, че са 
роми; само гордият с идентичността си човек може да 
е наистина успешен!
Трето, част от участниците в Програмата вече работят, 
при това – по специалностите си. Лекарите – роми, 

from the Public Health Program of Open Society Institute 
New York and with the representatives of the Ministry 
of Education and Science and the Ministry of Health in 
2008, many colleagues from the institutions considered the 
Roma medics were no more than 10 ... They did not tell 
us directly, but there was skepticism in their eyes. “These 
specialties are very difficult, how Roma will study them ...”. 
To be honest, we were also not very sure. And it turned out 
that with each passing year their number grew, especially 
during the years when Prof. Tarnev organized a candidate-
student courses. In 2011 - 2012, when the Program was at 
its peak, nearly 120 Roma from different medical specialties 
applied for participation.

Second, unlike other Roma Education Scholarship 
programs, the Roma Health Scholarship Program not only 
grants scholarships, but also tries to keep the relation with 
the Roma community, strengthen their Roma identity and 
encourage them to participate in activities related to Roma. 
This is the purpose of the summer camp for advocacy 
and we are delighted that this responsible task has been 
delegated to Amalipe Center! Because it is important for us 
that educated Roma should not forget that they are Roma; 
Only the proud of your identity can be really successful!
 

Third, part of the participants in the Program are already 
working on their specialties. Roma doctors, who help all 
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които помагат на всички пациенти и срещат уважение 
и благодарност, са най-доброто доказателство, че 
общността се развива с бързи крачки!
Четвърто, за разлика от други стипендиантски 
програми на Ромския образователен фонд,  Roma 
Health Scholarship Program ще бъде продължена и след 
края на финансирането от Отворено общество и РОФ. 
Положихме много усилия за това и в крайна сметка 
успяхме: срещнахме подкрепата на норвежкото и на 
българското правителства и от 2018 Програмата ще 
продължи с финансиране от Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство / 
Норвежкия финансов механизъм, като част от 
Програмата за развитие на гражданското общество. 
От застъпническите успехи, които Център „Амалипе” 
и другите ромски органзации сме постигали, този е 
един от най-обещаващите
 
Координтор на Програмата за развитие на 
гражданското общество на Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство ще 
бъде Институт „Отворено общество” – София и 
Тръста за социална алтернатива. Желаем ви успех, 
колеги!
 
Подробна информаци и снимки от лагера по 
застъпничество тази година, вижте тук  

patients and meet respect and gratitude, are the best proof 
that the community is developing fast!

Fourth, unlike other Roma Education Fund scholarship 
programs, the Roma Health Scholarship Program will 
be continued after the end of Open Society Funding and 
REF funding. We have made a great deal of effort and 
have succeeded: we met the support of the Norwegian 
and Bulgarian Governments and from 2018 the Program 
will continue with funding from the Financial Mechanism 
of the European Economic Area / Norwegian Financial 
Mechanism as part of the Civil Society Development 
Program. From the advocacy successes that Amalipe 
Center and the other Roma organizations have achieved, 
this is among the most promising ones.

Coordinator of the Civil Society Development Program 
of the Financial Mechanism of the European Economic 
Area will be the Open Society Institute - Sofia and 
the Trust for Social Alternative. We wish you success, 
colleagues!

Detailed information and photos from the advocacy camp 
this year, see here.

http://www.romadevelopment.org/index.php/bg/nachalo/novini/420-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D1%8F-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://www.romadevelopment.org/index.php/bg/nachalo/novini/420-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D1%8F-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4
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