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 Център Амалипе 
Месечен бюлетин 

В броя: 
[  НАБЛЮДАТЕЛ–  
 
# Проект “ПЛАТФОРМА” – 
избрани са регионалните 
партньори 
# Обновяване на плана на 
Десетилетието на ромското 
включване 
#  Становище на Център 
Амалипе по предложения 
от специалната работна 
група текст на Нова 
рамкова програма 
# Ромските организации 
публично протестираха 
срещу изключването на 
ромската общност от 
изработването на нова 
рамкова програма и 
политизирането на процеса 
#  Стипеднии за кандидат-
студенти и студенти по 
медицина 
# Стипендии на RMUSP за 
кандидат-студенти и 
студенти от ромски 
произход 
# Утвърден е състава на 
НССЕДВ за 2009 г. 
 
[KHERE ( У ДОМА) 
# Проект Платформа в 
Полски Тръмбеш 
# Изложение за Св. 
Валентин 
 
[УЧИЛИЩЕ 
# На открит урок в ОУ 
“Васил Левски” – с. 
Леденик 
# Предсатвяме ви: ОУ 
“Христо Ботев” – гр. 
Дунавци 
# Представяме ви: СОУ 
“Христо Ботев” – гр. 
Кочериново 
# Заедно на празника с 
българските и ромските 
деца в Павликенско 
 
[ ШАРЕНА ЧЕРГА 
# Петльовден – 02 февруари 
# Възстановка на кукерски 
обичаи в български и 
ромски дом в гр. Стралджа 
 

Брой 2, 2009 

ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛАНА НА 
ДЕСЕТИЛЕТИЕТО  НА РОМСКОТО 

ВКЛЮЧВАНЕ 
 

С писмо от 2 февруари до водещите ромски 
организации Националният координатор на 
Десетилетието на ромското включване Баки 
Хюсеинов поиска предложения за 
обновяване на Плана за действие по 
Десетилетието на ромското включване. 
Център за междуетнически диалог и 
толерантност “Амалипе” изпрати предложе-
ния към раздел “Образование” с конкретни 
дейности и индикативни суми, срокове и 
отговорни институции за тяхното изпъл-
нение. Организацията предложи също така 
да бъдат включени представители на ромски 
НПО в работната група, която ще обобщи 
постъпилите предложения и ще изработи 
окончателния План за действие. 
Предложения изпрати също така Асоциация 
“Интегро”. 

Продължава на стр.2 

 

На 20.02.2009 г. в заседателната зала на 
Институт “Отворено общество” – София 
се проведе заседание на Комисия от 
експерти за подбор и оценка на 
регионални партньори по програма 
“Платформа за създаване на проекти” ”- 
“Структурните фондове на ЕС като 
средство за равноправна интеграция на 
ромите в българското общество”. 

ПРОЕКТ 
“ПЛАТФОРМА”-   
ИЗБРАНИ СА 

РЕГИОНАЛНИТЕ 
ПАРТНЬОРИ 

На 27 февруари на страницата на 
НССЕДВ бе публикувано предложение 
за Рамкова програма / Национална стра-
тегия за интеграция на ромите в българ-
ското общество, подготвено от Специал-
на работна група, в дейността на която 
участваха представители на основните 
институции и която бе бойкотирана от 
ромските организации. По-долу 
предлагаме Становището на ЦМЕДТ 
“Амалипе” по предложения текст. 

WWW.AMALIPE.COM 

СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СПЕЦИАЛНАТА 
РАБОТНА ГРУПА ТЕКСТ НА НОВА РАМКОВА ПРОГРАМА 

ствени слабости, които го правят непри-
годен за  превръщането му в програмен (а 
още по-малко – стратегически) документ, 
направляващ процеса на интеграция. В 
допълнение – предложеният вариант съдър-
жа определени дискриминационни текстове, 
които правят приемането му недопустимо. 
Текстовете, предложени в глава “ІІІ. 
Образование” са напълно приемливи: това 
са същите текстове, които бяха включени 
във варианта за Рамкова програма, 
предложен от ромските организации през 
януари 2009 г. и подготвени съвместно от 
представители на ромските организации и 
МОН. Текстовете, предложени в глава “VІ. 
Подобряване на жилищните условия” също 
са напълно приемливи. Приемливи са (с 
някои редакционни допълнения и промени) 
и текстовете от глава “ІХ. Усъвършенстване 
на нормативната база...”. 

Продължава на стр.3 

Предложеният вариант съдържа определе-
ни позитивни принципи и идеи, концен-
трирани основно в главите “ІІІ. Образо-
вание”, “VІ. Подобряване на жилищните 
условия” и “ІХ. Усъвършенстване на 
нормативната база”, както частично и в 
някои от другите глави. В същото време 
предложеният вариант страда от съще-  
слабости, които го правят непригоден за  
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ПРОЕКТ “ПЛАТФОРМА” –  
ИЗБРАНИ СА РЕГИОНАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ 

 

Членовете на Комисията определиха следните пет 
ромски неправителствени организации за регионални 
партньори по програма “Платформа за създаване на 
проекти” към Институт Отворено общество” – София.  
  
1. За район Севрозападен -  Фондация „Рома - Лом” с 
общ брой точки  427;   
2. За район Североизточен - Консорциум с водеща 
организация Асоциация Интегро – Разград с общ брой 
точки  463;   
3. За район Югозападен - Консорциум с водеща 
организация Сдружение „Либерална алтернатива за 
ромско гражданско обединение” – ЛАРГО – 
Кюстендил с общ брой точки 377;  
4. За район Южен централен  -  Фондация за 
регионално развитие „Рома – Пловдив с общ брой 
точки  387;  
5. За район Югоизточен - Сдружение с нестопанска 
цел „Свят без граници” – Стара Загора с общ брой 
точки 391;  
 Екипът на програма “Платформа за създаване на 
проекти”  благодари на постъпилите 18  кандидатури 
от неправителствени организации и отправя покана за 
участие в процеса на изготвяне на проектни 
предложения по места. 

Понастоящем новата Рамкова програма за интеграция 
на ромите се изработва по начин, който фактически 
изключва участието на гражданските организации и 
ромската общност, нарушава решения и препоръки на 
Европейските институции и води до използването на 
документа с предизборни цели. Това обяви коалиция 
от ромски организации на пресконференция, която се 
проведе на 15 февруари в пресклуба на БТА - София. 
В пресконференцията участваха Деян Колев (Център 
“Амалипе” – В. Търново), Лили Макавеева 
(Асоциация “Интегро” - Разград), д-р Стефан 
Панайотов (“Здравето на ромите” - Сливен), Радостин 
Манов (“Разнообразни и равни” - София), Димитър 
Георгиев (Проект “Права на човека” - София), Ганчо 
Илиев (“Свят без граници” – Стара Загора) и Кадрин 
Хасанов (Гражданско обединение на ромското 
движение – ГОРД). 

Деян Колев посочи, че през 2008 г. ромските 
организации са участвали активно и са били основна 
движеща сила на процеса на изработване на нова 
Рамкова програма. Ние отстоявахме няколко основни 
идеи, посочи Колев: новата Програма да бъде приета с 
Решение на Народното събрание, да има финансиране 
от републиканския бюджет, да съдържа механизми за 
участие на общините, гражданския сектор и ромската 
общност в изпълнението и. Следвайки тези принципи, 
представителите на ромските организации в 
Междуведомствената група за изработване на нова 
Рамкова програма изработиха цялостен вариант на 
Програмата, обобщавайки получените десетки 
предложения. Вместо този вариант да бъде обсъден в 
Работната група, на 23 януари Вицепремиерът Етем 
издаде Заповед Р-13, с която връща процеса в самото 
начало като редуцира участието на ромските 
организации в Работната група от 16 до 4 човека, 
отпраща срока за изработване на Програмата до 
предизборния период (края на април). До този момент 
има отказ вариантът на Програма, предложен от 

Продължава от стр.1 

РОМСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНО 
ПРОТЕСТИРАХА СРЕЩУ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА 
РОМСКАТА ОБЩНОСТ ОТ ИЗРАБОТВАНЕТО НА 

НОВА РАМКОВА ПРОГРАМА И ПОЛИТИЗИРАНЕТО 
НА ПРОЦЕСА 

СТИПЕНДИИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И СТУДЕНТИ 
ПО МЕДИЦИНА  

Програма Стипендии за студенти от ромски произход 
в медицинските университети (факултети и колежи в 
България (RHSP/ Ромски образователен фонд/ 
Стипендиантски програми) обявява конкурс за  
Стипендии за участие в подготвителни кандидат-
студентски курсове. Кандидатите могат по свое 
желание да изберат подготвителен курс, предлаган от 
който и да е акредитиран медицински университет/ 
факултет в България. През първата 2009 пилотна 
година, на кандидатите се препоръчва да се запишат 
за подготвителни курсове, предлагани от университе-
тите по медицина през пролетната ваканция.  
Крайният срок за изпращане на документите е 12 март 
Повече подробна информация и формуляри за канди-
датстване можете да откриете на: romastudents.org/ 

WWW.AMALIPE.COM 

Продължава на с. 3 
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Продължава на с. 4 

РОМСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНО  
ПРОТЕСТИРАХА … 

има отказ вариантът на Програма, предложен от 
ромските организации изобщо да бъде обсъден в 
Работна група, поради което ромските организации 
отказват да участват в заседанията на новия състав на 
групата. В отговор на журналистически въпроси Деян 
Колев посочи, че Заповед Р-13/23.01.09 на 
Вицепремиера и Председател на НССЕДВ Емел Етем 
не е била консултирана по никакъв начин с него в 
качеството му на Зам.-Председател на НССЕДВ и че 
тази заповед нарушава поне две решения на 
НССЕДВ. 
 
Лили Макавеева представи резолюции на 
Европейския парламент и препоръки на Европейската 
комисия, в които акцент е участието на граждански 
организации и на ромската общност в изработването 
и реализирането на всички стратегии за интеграция 
на ромите. Тя подчерта, че Заповед Р-13 на 
Вицепремиера Етем нарушава тези решения и 
препоръки на Европейските институции, като влиза в 
противоречие с един от основните принципи на всяка 
демокрация – сътрудничеството между институции и 
гражданско общество. 
 
Д-р Стефан Панайотов наблегна на конструктивното 
участие на ромските организации до този момент и на 
това, че желанието на ромите да поемат отговорност 
е било грубо отхвърлено от институциите и най-вече 
от политическото ръководство. Ние ще отстояваме 
идеята за гражданско участие и граждански 
мониторинг на дейностите за интеграция на ромите, 
подчерта д-р Панайотов. 
 
Димитър Георгиев подчерта, че случващото се е 
пример за изключване на ромите от страна на 
институциите и политическите партии. Той подчерта, 
че това се прави не само от управляващите партии, но 
и от опозицията и че изключването на ромите от 
политическия процес ще радикализира общността. 
Ганчо Илиев посочи, че ромските организации са 
реагирали незабавно на опита  за изключване на 
ромите при изработването на нова Рамкова програма: 
било е изпратено писмо до Вицепремиера Етем с 
искане за среща, след това аналогично писмо е било 
изпратено и до Премиера Станишев. След като такива 
срещи са били отказани, организациите ще се 
обърнат към Европейската комисия, Европейския 
парламент и институции на Съвета на Европа и 
Организацията за сигурност и сътрудничество в 
Европа. 
 

Продължава от стр.2 

СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ … 

В същото време предложеният вариант страда от следните 
сериозни слабости: 

1. Липса на ясна структура и единен подход: отделните 
глави на предложения текст следват различна структура, 
като някои от тях имат ясно изразена структура (напр. глава 
“Образование”), а други са хаотични и представляват по-
скоро съвкупност от отделни изречения и идеи, които не са 
обвързани в ясна структура (напр. “Ромите и културата” и 
др.). Отделните глави следват различен и дори противо-
положен  подход на разглеждане на ромския въпрос. Липса-
та на ясна структура и единен подход прави текста 
еклептичен, което е недопустимо за официален документ. 
2. Предложеният текст се базира на погрешната визия, че 
ромите са преди всичко социална група, а ромският въпрос 
е единствено социален въпрос.  Макар някои от главите в 
текста да не следват тази визия (напр. “Образование” и др.), 
тя е прокарвана в преамбюла (озаглавен “Социалната 
интеграция на ромите – общонационална задача”), както и в 
повечето от главите. Посочената визия е нерелевантна на 
реалната ситуация в България: ромите са етническа група с 
ясно изразена етническа идентичност, а дискриминацията 
спрямо ромите е не само социална, но и етнически мотиви-
рана. В допълнение предложеният текст се отклонява съще-
ствено от визията на ЕС за характера на социалното 
включване. Следва да подчертаем, че посочената визия е не 
само неадекватна спрямо българските условия, но тя е 
неефикасна и неефективна от гледна точка на възможните 
решения, произтичащи от нея.  
3. Предложеният текст в по-голямата си част не предоставя 
възможност за целенасочени (таргетирани) въздействия за 
интеграция  на ромите: Това на практика обрича процеса на 
интеграция на ромите: поради твърде големите социални и 
етнически дистанции между ромите и мнозинството в 
определени сфери, целенасочените (таргетирани) 
въздействия са императивно необходими за да се гарантират 
равните възможности и постигането на реална интеграция. 
4. Не се отчита  постигнатото  през последните години: 
Част от главите на предложения текст не отчитат, че в 
процеса на интеграция през последните години вече са 
изкристализирали определени решения, които трябва да се 
мултиплицират. Така например глава “Здравеопазване” се 
базира на идеята, че тепърва трябва да се проведат научни 
изследвания за здравния статус на ромите, въпреки 
наличието на множество такива. В същата глава се говори за 
“доброволни здравни посредници” без да се отчита 
доказалата се като успешна прасктика на ромските здравни 
медиатори и т.н. Този подход е не само неефективен, но и 
необясним на фона на това, че за утвърждаването на 
посочените успешни практики са изразходвани немалко 
средства от Европейските пред-присъединителни фондове. 
5. Съществена слабост е, че като цяло текстът предлага 
преди всичко констатации и общи намерения, но не 

Продължава от стр.1 
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Стипендиантската програма RMUSP на Институт 
“Отворено общество” – Будапеща отпуска на конкурсни 
начала стипендии за студенти от ромски произход. 
Годишно се предоставят повече от 700 стипендии за 
студенти в областта на социалните (вкл. бизнес), 
техническите и природните науки. Стипендиите се 
отпускат за една година (с възможност за подновяване). 
Кандидатите за стипендията РМУСП трябва да се 
обучават или да кандидатстват за обучение в 
бакалавърска, магистърска или докторска програма в 
акредитиран университет като редовни студенти за 
учебната 2009-2010 година.  
Крайният срок за изпращане на документите е 15 април 
2009! Конкурсът е отворен и за кандидат-студенти, които 
ще бъдат студенти през учебната 2009/2010 г. 
Повече подробна информация и формуляри за канди-
датстване можете да откриете на: romastudents.org/ 

СТИПЕНДИИ НА RMUSP ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 
И СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД 

предлага решения и приоритетни  действия: Реална е 
опасността предложеният документ да се превърне в 
поредния добре звучащ “лист хартия”, който няма да 
доведе до реални действия и до промяна в положението на 
ромската общност. (Изключение отново правят главите 
“Образование” и “Подобряване на жилищните условия”) 
 
6. Предложеният текст разглежда ромската общност като  
пасивен обект на интеграцията . Главата “Ромско 
участие” от варианта, който ромските организации 
предложиха през януари е отпаднала и принципът за 
участие на ромите не е прокаран в предложения текст с 
изключение на главите “Образование” и “Подобряване на 
жилищните условия”.  Това влиза в остро противоречие с 
документи на Европейския съюз, препоръчващи активното 
ромско участие в изработването и изпълнението на 
политиките за интеграция на ромите:напр. Резолюция на 
Европейския парламент от 31.01.2008 г. и др. 
 
7. Предложеният текст на практика изключва действията  
за равноправие  на ромската жена: Главата “Равноправие 
на ромската жена” от варианта, който ромските 
организации предложиха през януари е отпаднала и 
принципът на равноправие на половете не е прокаран като 
хоризонтален принцип в останалите глави. Това влиза в 
противоречие с идеите на международната инициатива 
“Десетилетие на ромското включване” и с множество 
документи на Европейския съюз (напр. Резолюцията на 
Европейския парламент за положението на ромската жена 
от 01.06.2006 г.) 
 
8. Предложеният текст не отчита  настъпващата  глобална 
икономическа криза и нейното въздействие върху процеса 
на интеграция. 
 
В заключение, макар предложеният текст да съдържа 
ценни идеи и принципни положения, той влиза в 
противоречие с Рамковата програма за равноправно 
интегриране на ромите в българското общество от 1999 г. и 
с предложения от ромските организации през януари 2009 
г. текст на нова Програма като представлява съществено 
отстъпление от постигнатото до този момент в усилията за 
интеграция на ромите. Предложеният текст не би могъл  и 
не би следвало да бъде цялостна основа за политиката на 
интеграция на ромите през идващите години. Необходимо 
е да бъде изработен вариант, който включва позитивните 
принципи и идеи от текстовете, предложени от ромските 
организации през януари и от предложените от 
институциите текстове през февруари 2009 г.  
 
Целиат текст на Становището на ЦМЕДТ “Амалипе” 
можете да намерите на: 
www.amalipe.com 

Център за междуетнически диалог и толерантност 
“Амалипе” за четвърта поредна година ще бъде член на 
Националния съвет за сътрудничество по етническите и 
демографските въпроси към МС. Членове на Съвета 
остават и други ромски организации, които участват в 
дейността му от 2006 г.: Асоциация “Интегро”, СНЦ 
“Свят без граници”, Фондация “Рома – Лом”, 
Конфедерация на ромите “Европа”, ФРР “Рома – 
Пловдев”, Фондация “Гюлчай” и др. В новия състав на 
Съвета са одобрени организации, които не членуваха през 
предходните години: Сдружение “Разнообразни и равни”, 
Проект “Права на човека”, РОС “Купате”, Фондация 
“Романи Бах” и др. Общо 57 неправителствени 
организации ще членуват в НССЕДВ през 2009 г., от 
които – 34 са ромски. 
Това стана ясно от заповед Р-23/19.02.2009 на 
Вицепремиера и Председател на НССЕДВ Емел Етем. В 
заповедта са посочени също така институциите, 
членуващи в Съвета: общо 24 министерства и държавни 
агенции. В състава на НССЕДВ обаче не е включен 
Националния координатор на Десетилетието на ромското 
включване Баки Хюсеинов. 
През предходните години дейността на Съвета се 
концентрира преди всичко върху интеграцията на ромите. 
Активните неправителствени организации периодично 
упрекват политическото ръководство на Съвета в 
пасивност и нерешителност за предприемане на реални 
действия за интеграция на ромите, както и в опити да се 
елиминира участието на гражданските организации. В 
същото време интереса към членство се засилва през 
годините. 

УТВЪРДЕН Е СЪСТАВА НА НССЕДВ ЗА 2009 Г. 

Продължава от с. 3 
СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ … 
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В качеството на регионален партньор на Институт 
“Отворено общество” по проект ПЛАТФОРМА 
представители на Център “Амалипе” посетиха 
община П. Тръмбеш и се срещнаха с Кмета на 
общината Р. Чакъров, Председателя на местната 
ромска организация “Рома – Заедно” Иван Сидеров, 
с кметовете и директорите на училища в селата 
Раданово и Страхилово. Бяха обсъдени проблемите 
на интеграцията на ромите в общината и 
приоритетни проекти за интеграция, чието 
изработване може да бъде подкрепено в рамките на 
проект ПЛАТФОРМА. 

Ромите в община П. Тръмбеш живеят компактно в 
град П. Тръмбеш и в селата Раданово, Страхилово, 
Обединение, Куцина, Петко Каравелово и др. 
Общината полага усилия за тяхната интеграция: 
напр. има назначени 5 медиатора в ромска общност 
по програмата на МТСП “От социални помощи към 
заетост”, назначен е помощник на учителя от 
ромски произход, в областната администрация 
работи ром-експерт по етническите въпроси и т.н. 
Общината партнира от години с местната организа-
ция “Рома – Заедно” и с Център “Амалипе”. Въпре-
ки това интеграцията на ромите в П. Тръмбеш се 
сблъсква със сериозни проблеми – преди всичко 
образователни, социално-икономически и инфра-
структурни. Най-сериозен е образователния проб-
лем в с. Раданово, където – според общинския кмет 
Р.Чакъров – част от ромските деца не посещават 
редовно училище, а други отпадат преди да 
завършат основно образование. Голяма част от 
ромите в цялата община са безработни или работят 
изцяло в т.нар. “сива икономика”. Инфраструктур-
ните проблеми касаят почти всички села: ромските 
махали са в голямата си част неблагоустроени – 

ПРОЕКТ ПЛАТФОРМА В ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

липсват асфалтирани пътища, канализация, детски 
площадки. Голямата част от махалата в с. Раданово е 
извън регулация, а сградите в нея не отговарят дори на 
най-елементарните строителни изисквания. Селските 
кметове имат желание да бъдат подготве-ни пректи за 
подобряване на инфраструктурата в ромските квартали 
към Плана за развитие на селски-те райони (мерки 321-
322), но сериозна пречка е изискването да бъде налична 
всичката предварител-на техническа документация 
(изследвания, скици, проекти), за което се изисква 
инвестирането на мно-го средства – посочи Р. Чакъров. 
Това, че тази документация е налична за някои от 
централните улици и махали в съответните села обрича 
ромските махали да останат извън проектите. 
По време на срещите бе договорено подготвянето на 
проекти за интеграция, с които Община П. Тръмбеш ще 
кандидатства по Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси” и Плана за развитие на селските 
райони. Изготвянето на тези проекти ще бъде 
подпомогнато по проект ПЛАТФОРМА, като условие за 
това е участието на местните ромски общности (в 
частност – на сдружение “Рома – Заедно”) в тях. 
 
Проект ПЛАТФОРМА за генериране на проекти 
“Структурните фондове като средство за равноправна 
интеграция на ромите” се изпълнява от консорциум с 
водеща организация Институт “Отворено общество” – 
София и партньори Център “Амалипе”, Националната 
асоциация на ромите, работещи в публичната 
администрация и Ресурсния център за децентрализация 
и общинско развитие. Основна дейност по проекта е 
предоставянето на техническа помощ за подготовка на 
проекти за интеграция на ромите, с които НПО, общини, 
училища и др. ще кандидатстват за финансиране от 
европейските фондове. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ПОВОД СВ. ВАЛЕНТИН 

В изложение по повод Денят на влюбените – Св. Валентин се 
включи Център „Амалипе”. Ромските деца от ул. Алеко 
Константинов в старата столица изработиха купища красиви 
картички, с приходите от продажбата на които да бъдат 
закупени материали за работата с тях. В изработването на 
валентинките се включиха и доброволците на Център 
Амалипе – Мария, Филип, Стефка, Ани и Митко. Освен че 
помагаха на децата с изработването на картичките за изло-
жението каките се облякоха в ефирни ромски одежди за 
самото изложение, което се състоя на 12 и 13 февруари. 
Инициативата по повод романтичния празник се провежда за 
втора поредна година в сградата на Община В. Търново като 
основни организатори са ЦОП, ЦСРИ, Кризисният център за 
жертви на трафик в с. Балван и други социални институции. 
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Как се преподава в условията на интеркултурна среда и на смесена 
паралелка показа г-жа Албена Ангелова. „Писане на малка 
ръкописна буква „ц”  и „Чанга-чунга” – турска народна приказка” 
бяха темите на открития урок, който се проведе в смесената 
паралелка 1. и 4. клас в ОУ „В. Левски”, с. Леденик. 
Откритият урок е по проект „Въвеждане на интеркултурно 
образование и равен достъп до качествено образование в община 
Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма “Развитие 
на човешките ресурси”, а възможността да го наблюдават имаха 
всички участници в проекта – представите-ли на основните 

НА ОТКРИТ УРОК В 
ОУ „В. ЛЕВСКИ” С. ЛЕДЕНИК 

"Заедно на празника" е името на проекта, който 
стартира в ЦДГ №6 "Радост" в гр. Павликени от 
декември миналата година. Той е посветен на 
изучаването и пресъздаването на българските и ромски 
традиции в Павлиекнския край. В края на 2008г.  се 
проведе тържество, посветено на Бъдни вечер, Коледа, 
Нова година, и Банго Васил по стара българска и ромска 
традиция. Наредени бяха и двете трапези: българска и  

В ОУ «Христо Ботев» гр. Дунавци 
има изградени много добри 
традиции за осигуряване на базово 
образование за всички ученици на 
принципа на равен достъп до 
качествено образование, съобразен 
със степента на социална интегра-
ция. В училището се осъществява 
успешна интеграция на учениците 
от ромски произход и равен  старт 
на всички деца в образователно-
възпитателния процес. Между роми  

Продължава на с. 7 

всички участници в проекта – представите-ли на основните 
училища в селата Водолей и Балван, учителите от ОУ „П.Р. 
Славейков” – В. Търново, както и г-жа Румяна Йорданова – 
директор дирекция „Образование” в Община Велико Търново. 
Госпожа Ангелова показа завидно педагогическо майсторство, 
съумявайки да работи с 14-те деца, една част от които са в първи, а 
другата в четвърти клас. В интеркултурния открит урок на децата 
бяха задавани въпроси за празниците и приказките на роми, турци и 
българи, за да се стигне до мотивираното поставяне на темата в 4. 
клас – „Чанга-чунга” – турска народна приказка, чиято поука е, че 
от родната страна по-хубаво няма. През цялото време децата имаха 
възможността да наблюдават Power Point  презентации, да учат на 
фона на музика, кореспондерираща с темата на урока и да взимат 

фона на музика, кореспондерираща с темата 
на урока и да взимат участие активно – още 
едно неоспоримо доказателство за ролята на 
компютъра и мултимедията в клас.  
Урокът завърши с песента на Емил 
Димитров „Моя страна, моя България”. 
 Учителите в Леденик получиха адмираци-
ите на своите гости благодарение на своя 
професионализъм и хъс за работа. 

ЗАЕДНО НА ПРАЗНИКА СА ВЪЛГАРСКИТЕ И РОМСКИТЕ ДЕЦА В ПАВЛИКНСКО 

ромска, а децата от подготвителна група пресъздадоха 
обичаите, свързани и с двата празника. Проектът 
продължава с "Баба Марта", "Цветница, Лазарка и 
Великден", "Гергьовден" и участие през юни месец 
във Фестивала "Отворено сърце", с което ще завърши.  
Децата и родителите са доволни от участията в 
подготовката и провеждането на самите празници.  

Преподавател: Бисерка Блажева 
 

Представяме  Ви....  
 

и българи цари толерантност и 
уважение, добър психоклимат, 
липса на отрицателтни, негатив-
ни явления. Интеркултурната 
социализация на детето и приоб-
щаването му към начина на 
живот в СИП „Фолклор на етно-
сите в България – ромски фолк-
лор” е приоритет в работата. 
Разнообразието в етническия 
състав помага за взаимен обмен 
на ценности между учениците. 
ецата приемат и уважават 
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: … 
ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. ДУНАВЦИ 

Децата приемат и уважават културните различия 
между тях. Групата по  СИП „Фолклор на етносите в 
България – ромски фолклор” се състои от ученици от 
V , VІ и VІІ клас. Групата е сборна и смесена, включва 
ученици от български и ромски произход. Групата 
включва деца с изявени наклонности в областта на 
художественото творчество и подчертани и нтереси 
към литературата, музика и фолклор. 
 Целта, която си поставихме с въвеждането на 
СИП "Фолклор на етносите в България - ромски 
фолклор" е създаване на ефикасен модел за 
възпитаване на етническа толерантност, гордост и 
приятелство, както и за привличане и задържане на 
децата в училище чрез изучаването на ромски 
фолклор. Акцент в дейностите се поставя върху 
практическата дейност по събиране на фолклор от 
родния край и опознаване на живеещите в него 
етноси. 
Нашите занимания са свързани с: 

• ромски приказки, предания и легенди; 
• календарни  и семейни празници на ромите в 

България 
• ромска музика. 

СИП „Фолклор на етносите в България – ромски 
фолклор” доби голяма популярност и доведе до 
позитивни резултати: обогатяване на училищния 
живот; позитивна нагласа и добър психоклимат и 
осмисляне свободното време на учениците. 
Дейността на СИП-а беше презентирана пред 
родителската общност и обществеността на град 
Дунавци през месец февруари. Горди сме, че с това 
допринасяме за образователната интеграция на 
ромските деца. 

А сега ще ви представим, или по-скоро ще ви покажем 
едно училище, което осмисля фразата “училището – 
желана територия” – СОУ “Христо Ботев” – гр. 
Кочериново. Защото в това училище всеки ученик 
наистина има своята територия. Учебната среда е 
изключително раздвижена. Класните стаи са изрисувани 
от самите ученици по нетрадиционен начин, която създава 
наистина благоприятна среда и превръща училището в 
наистина “желана територия”. Всеки випуск получава 
определено място (в някоя класна стая, коридор и т.н.) 
където оставя нещо от себе си. По този начин се запазва 
връзката на учениците с училището. Във фоайето на 
училището например, випуск 2005 са нарисували стена от 
тухлички, в която всеки е изписал името си. Дори 
радиаторите в коридорите са боядисани в зелено и бяло. 
Класните стаи са добър пример за интерактивност и за 
това как дори и кабинетът по математика и химия може да 
бъде направен по разнообразен начин. Така че неслучайно 
учениците са оценили своето училище с Много добър5.30 
в pomagalo.com 
Но стига толкова приказки – по-добре вижте сами 
класните стаи 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: … 
СОУ “ХРИСТО БОТЕВ” -ГР. КОЧЕРИНОВО 

Светлина Вълчева 
Преподавател по 
СИП “Фолклор  на 

етносите – 
ромски фолклор” 
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ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ „АМАЛИПЕ” 
Велико Търново 5000, ул. „Христо Ботев” 2, п.к.113 

Тел/Фах: (062) 600 – 224, center_amalipe@yahoo.com, http://amalipe.com 

ВЪЗСТАНОВКАТА НА КУКЕРСКИ 
ОБИЧАИ В БЪЛГАРСКИ И РОМСКИ 

ДОМ В ГР. СТРАЛДЖА ПЕТЛЬОВДЕН  
2 ФЕВРУАРИ 

По стара традиция на 02 февруари ромите музиканти 
празнуват Петльовден. Във всяка къща за здраве на  
мъжките рожби се прави курбан от петел. Обичаят 
символизира спасяването на момчетата в Османската 
империя. За всяко момче в къщата се коли отделен петел. 
От кръвта на петела се поставя петънце върху челото на 
момчето - смята се, че това носи здраве. След това 
гребенака на петела се окача на портата "за да се помни, 
че петелът е спасил циганския род". Месото на петела се 
яде само на 2 февруари. Затова в къщи, където има повече 
момчета се устройват големи празненства или пък месото 
се раздава като дар на съседи и близки. 
Въпреки, че Башнувден е празник на момчето, момичетата 
също са включени, макар и по-скромно – за тях се правят 
тиганички или мекици, които също се раздават. 
Тази година бяхме на гости на Асен и Рени Гагови от 
Златарица. Те имат две деца, но тази година празнуват за 
момиче – дъщеричката им Ади е само на 10 месеца и 
тържеството е повече за нея. По традиция жените в 
къщата приготвят още  курбан с месо и варен ориз. Ходи 
се на гости, а част от храната се раздава за берекет на 
съседите. Обичаят се спазва докато децата навършат 
пълнолетие. Вярва се, че специалната храна и искрената 
молитва ще запази децата здрави през цялата година.  

Възстановката на кукерски обичаи в български и 
ромски дом организираха учениците от СОУ 
"П.Яворов" - гр. Стралджа на 27 февруари 2009 г. В 
дома на 10-годишния Асен в ромската махала в гр. 
Стралджа беше показан обичаят с обличането на 
кукерите и участието им в ритуала по заораване и 
засяване, викането на булката, благословията за здраве 
и кукерското хоро. Инициативата e в рамките на проект 
ФАР -“Подобряване състоянието и интеграция на 
малцинствените групи в неравностойно положение със 
специален фокус върху ромите”, който реализира 
СОУ”П.Яворов”съвместно с училищното настоятел-
ство. 
Подобна възстановка отново паралелно в български и 
ромски дом, ще бъде направена и на обичая по 
Гергьовден. По време презентацията на проекта 
директорът на училището Валентина Маринова с 
удоволствие подчерта, че СОУ”П.Яворов” е едно от 
малкото училища в страната предпочетени да работят , 
а това е добър повод учениците да научат много за 
традициите при различните етноси, да се заздравят 
добрите взаимоотношения между децата , да се повиши 
мотивацията на децата да учат. Тодор Атанасов, 
ръководител на проекта очаква намаление на 
отсъствията от училище, преодоляване отпадането на 
ученици, стимулиране работата в екип през свободното 
време, което пък ще помогне и за преодоляване на 
скритата сегретация. Педагозите са убедени, че 
различните прояви ще доведат и до етническа 
толерантност, а привличането и на родителите е още 
един повод за задравяване на връзката училище- 
семейство – ученици 

Повече информация и видеоматериали на 
WWW.AMALIPE.COM 
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