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 Център Амалипе 
Месечен бюлетин 

В броя: 

☯  НАБЛЮДАТЕЛ–  

# Първата среща на върха по 

проблемите на ромите – 1, 2  

# Годишна среща по човеш-

ките измерения на ОССЕ-3  

#  „Навън е интересно” – 3 

#  Заключителна конферен-

ция за добри практики на 

антидискриминация” - 3 

#  Обучение за основните 

документи за интеграция - 4 

#  Обучение на обучители от 

Разградска област - 4 

#  Обучение на полицаи от 

обл. Перник – 5 

# Обучение по застъпни-

чество - 5 

# Стартира изследване 

“Здраве и ромската 

общност, анализ на 

ситуацията в Европа” - 5 

 

☯  АКЦЕНТ НА БРОЯ: 

Регионални дискусии за 

Рамковата програма – 1, 6, 7 

 

☯KHERE ( У ДОМА) 
# Среща на ромски органи-

зации в сферата на 

здравеопазването - 7 

# Проект “Създаване на 

условия за равнопоставе-

ност за държавна служба в 

МВР” - 8 

 

☯УЧИЛИЩЕ 

# Заедно по дългите пътища 

са децата от гр. Вършец - 8 

# Започна учебната 2008/ 

2009 година – 9, 10 

# Център Амалипе, съвмест-

но с Община В.Търново 

стартира проект за въвеж-

дане на ИКО - 10 

# Обучение на учители по 

СИП “Ромски фолклор” – 11 

# Кръгла маса “Равен достъп 

на ромите до качествено 

образование” – 11, 12 

 

☯ ШАРЕНА ЧЕРГА 

Етнофестивал в гр. 

Септември - 12 

 

 

Брой 09-10, 2008 

Продължава на стр.6 
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ПЪРВАТА СРЕЩА НА ВЪРХА ПО 

ПРОБЛЕМИТЕ НА РОМИТЕ 

 Министри, европейски политици, 

представители на ромската общност и 

неправителствени организации участваха в 

Брюксел в първата среща на върха, касаеща 

проблемите на ромите. Срещата на високо 

равнище следва доклада на Европейската 

комисия от 2 юли, според който ромите 

продължават да са подложени на 

дискриминация и социална изолация, 

въпреки опитите за интеграция. Тя се 

проведе на 16 септември 2008 г. и беше 

организирана от Европейската комисия под 

РЕГИОНАЛНИ ДИСКУСИИ ЗА РАМКОВАТА 

ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ: 

ФАКТИ И АНАЛИЗ 

Фактите: Регионални дискусии за основните 

принципи и положения на Рамковата програма за 

равноправно интегриране на ромите в българското 

общество се проведоха в шестте планови региона на 

България между 6 и 11 октомври, както следва: 6 

октомври – Стара Загора, 7 октомври – Пловдив, 8 

октомври – София, 9 октомври – Монтана, 10 

октомври – В. Търново, 11 октомври – Разград.. Те 

бяха организирани от Дирекция “Етнически и 

демографски въпроси” по искане на ромски НПО и на 

заместник-председателя на Националния съвет по 

етническите и демографските въпроси от квотата на 

гражданските организации Деян Колев. Разходите по 

организирането на дискусиите бяха поети от 

Консорциум СИСИ Доминус. 

Продължава на стр.2 

В дискусиите участваха над 200 

души – представители на 

областни/ общински администра-

ции и ромски неправителствени 

организации като техния брой и 

съотношение варираше чувстви-

телно в различните региони. Ди- 

искусиите в Стара 
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патронажа на нейния президент Жозе Мануел Барозо 

и френското председателство на Европейския съюз. 
Срещата събра над 400 участници. Целта й беше да 

подготви приемането на единна европейска ромска 

стратегия и да провокира твърда ангажираност с 

реалното решаване на проблемите на ромите от страна 

на институциите на Европейския съюз и държавите 

членки. 

Срещата беше открита от Председателя на комисията 

Жозе Мануел Барозо. В изказването си той заяви, че е 

крайно време да се предприемат действия за създаване 

на реални възможности за интеграция. Не трябва да се 

създават очаквания, че единствено Брюксел може да 

реши проблемите на ромите. Напротив, трябва много 

ясно да се разбере, че това е обща отговорност на 

страните членки и на Европейската комисия, но 

“инструментите за постигане на промяна са основно в 

ръцете на държавите членки. […] Европейската 

комисия може да помогне чрез своите законови 

инструменти, [...] чрез своите финансови 

инструменти, като Структурните фондове и програма 

ПРОГРЕС, както и чрез информационни кампании” – 

заяви Барозо. Той апелира към създаването на единна 

ромска стратегия, която да бъде подплатена с реалния 

политически ангажимент и необходимите финансови 

средства, като подчерта, че гражданските организации 

трябва да имат решаваща роля в този процес. 

Изказването му беше подкрепено и от ясния 

политически ангажимент, заявен от комисаря по 

социалните въпроси и заетостта Владимир Шпидла, 

комисаря по образование Ян Фигел и заместник-

председателя на ЕК и комисар по правосъдието Жак 

Баро. Последният заяви, че няма да толерира дори и 

минимална форма на дискриминация сред държавите-

членки и ще наложи незабавни наказателни мерки 

срещу всяка такава проява. В този случай България 

отново беше посочена като негативен пример – Жак 

Баро остро осъди връчването на наградата 

“Черноризец Храбър”, която получи журналистът 

Калин Руменов, станал известен с открито расистките 

си и профашистки антиромски статии. 

 

Срещата на върха по проблемите на ромите се 

случва в разгара на най-сериозната проява на 

изключване и дискриминация, пред която са 

изправени европейските роми след Холокоста, а 

именно продължаващата ксенофобска политика на 

италианското правителство, погромите срещу 

ромските лагери в Италия и снемането на пръстови 

отпечатъци дори от деца. Това провокира и 

демонстрацията на представителите на различни 

ромски общности от цяла Европа, които по време 

на изказването на Жозе Мануел Барозо облякоха 

тениски с надписа “Срещу етническото 

профилиране”, както и бурните им аплодисменти 

при думите на Барозо “Ние сме напълно съгласни с 

това, което е изписано върху тениските.” Те 

демонстративно напуснаха залата по време на 

изказването на италианския представител на 

срещата Еухения Мария Рочела. 

Срещата на върха се проведе и в навечерието на 

изготвянето на българската ромска стратегия – 

актуализираната Рамкова програма за интеграция 

на ромите. По време на срещата в Брюксел обаче 

България за пореден път демострира безразличие 

към подобряване положението на ромите за разлика 

от политиката на съседните ни страни. И докато 

Македония изпрати своя вицепремиер Ивица 

Бочевски и министъра си без портфейл Неждет 

Мустафа, а Румъния беше представлявана от 

Михнея Константинеску, специален посланик по 

ромските въпроси, България нямаше официално 

сформирана делегация, нито официално заявена  

предварително подготвена позиция от страна на 

българското правителство по отношение на 

предстоящите политики за ромска интеграция. 

Служители на българската администрация 

присъстваха на срещата, но една част от тях бяха 

регистрирани като представители на 

неправителствени организации. 

Активно участие в срещата взеха и ромските 

организации от България сред които Център 

Амалипе, Асоциация Интегро, РОС “Купате” и др. 

В разговори с представители на Европейската 

комисия и международни оганизации те получиха 

пълна подкрепа за организирането на мащабна 

кампания за изготвяне на рамковата програма с 

максималното участие на ромското гражданско 

общество, както и за организирането на национална 

кръгла маса за нейното обсъждане. Служители в 

Европейската комисия заявиха, че процеса на 

приемане на актуализираната Рамкова програма ще 

бъде тест за българското правителство за 

готовността му да следва европейската политика. 

ПЪРВАТА 

СРЕЩА НА 

ВЪРХА ПО 

ПРОБЛЕМИТЕ 

НА РОМИТЕ 

Продължава на стр.1 
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ГОДИШНА СРЕЩА ПО 

ЧОВЕШКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА ОССЕ 

На 1 юли 2008 г. екипът на сдружение „Разнообразни и 

равни” стартира образователния проект „Навън е 

интересно”, който бе разработен от смесена работна група 

с активното участие на Столична община, началникът на 

отдел Образование към район „Красна поляна”, 

представители на сдружението и директорът на 147 ОУ 

„Йордан Радичков”. 

Проектът цели създаването на условия за извеждане на 

деца и ученици от ромската общност от обособени детски 

градини и училища и социализацията им  в 147 ОУ 

„Йордан Радичков”, ситуирано на територията на район 

„Красна поляна” гр. София. Проектът предлага нов подход 

за изпълнението на стратегическите цели, заложени в 

Стратегията за образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства на МОН. 

Дейностите са разработени и в сътветствие с Програмата за 

управление и развитие на Столична обищина 2008 – 2011 г. 
в областта на образованието,  приоритет 3: Успешна 

интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в 

различните видове звена от системата на образователната 

мрежа, както и приоритетите и мерките на  Общинската 

Стратегия по Десетилетие на ромското включване в София 

2007 – 2013 г.приета от Столичния общински съвет с 

решение № 884/28.09.2007, протокол № 119. 

 

 

 

От 29 септември до 10 октомври в столицата на 

Полша гр. Варшава се провежда Годишната среща 

по човешките измерения на Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа. В рамките на 

този форум на 2 октомври се състоя специална 

Работна сесия относно изпълнението на Плана за 

действие на ОССЕ относно ромите и синтите. 

Допълваща среща “Хармонизиране на европейския 

подход спрямо ромите: ролята на правителствените 

консултативни механизми” се проведе на 1 

октомври.  

Ключовите послания на двете събития бяха: 

• интеграцията все още не се е случила и много 

стъпки трябва да бъдат предприети в тази насока; 

• държавите-членки следва да заделят човешки 

и финансов ресурс за ромската интеграция и следва 

да превърнат интеграцията в един от своите основни 

политически приоритети; 

• нужна е Европейска ромска стратегия с 

финансово обезпечаване, както и създаване на 

ромски отдел в Европейската комисия. Но това не 

отменя отговорността на националните държавите и 

техния дълг да осъществят интеграция на ромите на 

национално ниво; 

• консултативни структури за интеграция на 

ромите към националните правителства все още са 

необходими, но те трябва да получат достатъчно 

правомощия за да участват в процеса на вземане на 

решения и да се превърнат в реално средство за овла 

стяване на ромските организации. В същото време  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТ 

„НАЦИОНАЛЕН КАТАЛОГ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ 

НА АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ” 

„НАВЪН Е ИНТЕРЕСНО” 

епохата на консултативните структури вече е към своя 

край и те трябва да бъдат заменени с изпълнителни 

агенции, имащи реални правомощия да управляват.  

Деян Колев, Председател на Център 

“Амалипе” участва и в двете събития. Той бе един от 

основните говорители на Допълващата среща 

“Хармонизиране на европейския подход спрямо 

ромите: ролята на правителствените консултативни 

механизми” като представи опита на НССЕДВ. По 

време на Работна сесия относно изпълнението на 

Плана за действие на ОССЕ за ромите и синтите Деян 

Колев представи становището на Център “Амалипе” 

относно подготовката на актуализираната Рамкова 

програма за равноправно интегриране на ромите в 

българското общество. 

На 24 октомври 2008 г., в София се проведе 

заключителната конференция на проект „Национа-лен 

каталог на добри практики на антидискри-минация”, 

организирана от Министерство на труда и социалната 

политика с финансовата подкрепа на Програмата на 

Европейската общност за заетост и социална 

солидарност – ПРОГРЕС. Конференцията включваше 

няколко тематични сесии: «Малцинства, възраст», 

«Пол, различна сексуална ориентация»  и 

«Увреждания, религия или вярвания». В рамките на 

първата сесия Деян Колев представи програмата 

“Ромският фолклор в българското училище”, която 

Център Амалипе тазвива от 2002 г. Една от основните 

цели на програмата е именно изграждане на 

толерантна учебна среда и подпомагане процеса на 

образователна интеграция на ромските деца.  
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Обучение на ромски неправителствени организации 

от Югозападна България по изработване на 

общински документи за интеграция на ромите се 

проведе в гр. Банско на 4 и 5 октомври. В него 

участваха представители на ромски организации, 

работещи на местно ниво от мрежата на 

Гражданското обединение за ромско движение 

(ГОРД). Обучението бе организирано от Асоциация 

“Интегро”. Лектор на обучението бе Деян Колев от 

Център “Амалипе”. 

Участниците се запознаха с документите за 

интеграция на ромите, приети на национално ниво. 

В допълнение им бяха представени резолюциите на 

Европейския парламент относно ромите, както и 

пунктове от оперативните програми за усвояване на 

европейските фондове, имащи отношение към 

ромската интеграция. Основен акцент в обучението 

бе необходимостта от изработване на общински 

документи за интеграция и техники по 

застъпничество за приемане на тези документи. 

Разделени в малки групи по общини участниците 

съставиха конкретни планове за изработване на 

общински стратегии за интеграция на ромите и за 

организиране на застъпнически кампании по 

тяхното приемане. 

ОБУЧЕНИЕ ЗА 
ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ 

застъпничество. Лектори на тези обучения ще бъдат 
Камен Макавеев, Кадрин Хасанов и Деян Колев. 

“Участниците се справиха перфектно, те бяха 

много активни и усвоиха всичко, което искахме да им 

покажем. – сподели Теодора Крумова – Особено важно 

е желанието им да научат практически неща за 

застъпничество и лобиране, така че да могат да участват 
като реални партньори на местните и националните 

институции при вземането на важните решения. “ 

ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ ОТ 
РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ 

Извън програма на обучението, участниците 

организираха дискусия относно предизвикателствата и 

проблемите пред ромската интеграция. Тя бе 

модерирана от Деян Колев, заместник-председател на 

Националния съвет за сътрудничество по етническите и 

демографските въпроси. Участниците дискутираха 

изработването на нова Рамкова програма за 

равноправно интегриране на ромите в българското 

общество. Според тях един от основните проблеми пред 

интеграцията на местно ниво е “общинският 

феодализъм” на някои места: концентрирането на 

властта в малък кръг управляващи, които отказват 

партньорство с неправителствени организации, 

неформални групи и лидери и заобикалят приетите на 

нацонално ниво стратегии за интеграция на ромите. 

Според участниците е необходимо общините да имат 
важна роля при реализирането на новата Рамкова 

програма за интеграция на ромите и да получат ресурс 

за това. Но също така е необходимо да се изисква 

императивно партньорство на ромски НПО и на 

местните ромски общности, както и да има механизми 

за строг контрол от страна на националните институции 

в случай, че общините отказват да прилагат Програмата. 

Двадесет и осем представители на структури на 

гражданското общество от Разградска област преминаха 

петдневно обучение за обучители. Повечето от тях бяха 

от ромски неправителствени организации, работещи на 

местно и областно ниво; участваха и представители на 

турски и български НПО, синдикати и съсловни 

организации. Обучението се състоя в гр. Търговище от 

27 до 31 август и бе организирано от Асоциация 

“Интегро” в рамките на проект по Оперативна програма 

“Административен капацитет”. 

Лекторите на обучението – Теодора Крумова и 

Бисер Алеков – използваха множество интерактивни 

техники за да запознаят обучаемите с всичко 

необходимо така че те самите да се превърнат в 

обучители. Предвижда се участниците да преминат още 

две подобни обучения по управление на НПО и 
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Обучение на полицейски служители за работа в 

ромска общност се проведе на 30 септември в 

гр. Перник. То бе организирано от Първо РПУ – 

Перник в рамките на проект “Да опазим 

човешкия живот и флората...”, подкрепен от 

Институт “Отворено общество”. Лектор на 

обучението бе Деян Колев, председател на 

Център “Амалипе”. 

“Голяма част от нещата, които се 

мислят за ромите са предразсъдъци – отрица-

телни или положителни. Неща, които характе-

ризират малък процент от ромите или дори 

отделни личности се пренасят върху цялата 

общност, което води до нейното стигматизиране 

– обясни Д. Колев – За вас е важно да познавате 

културната и социалната специфика на ромите, 

с които работите за да бъдете по-ефективни. В 

същото време не бива да мислите, че това, което 

виждате при ромите в Перник се отнася да 

всички роми в България.” 

Лекторът запозна участниците със 

спецификата на лидерството в ромската 

общност, начини за взаимодействие с 

неформалните ромски автори-тети, 

вътрешногруповите различия в ромската общ-

ност и др. Той наблегна на необходимостта 

ромите да бъдат привличани при решаването на 

проблемите и представи успешни практики в 

тази насока. 

Проектът “Да опазим човешкия живот и 

флората” е насочен към спиране на нерегламен-

тирания добив на възглища. В рамките на 

проекта ще бъдат подготвени и разпространени 

сред ромите от кв. “Рудничар” листовки, ще се 

организират 4 срещи с жителите на квартала, 

кампания “отврата на врата” и ще се засадят 

дръвчета. Предвижда се на младежите от 
квартала да бъдат представени възможности за 

кандидатстване за работа в полицията и 

необходимите условия за това. 

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО 

Обучение по застъпничество и ефективно провеждане на 

застъпнически кампании пред институциите на местната власт 
се проведе на 6 и 7 септември в гр. Стара Загора. Участници в 

обучението бяха ромски жени от майчини центрове в цяла 

България. Обучението бе организирано от Асоциация “Интегро” 

в рамките на проект “Майчините центрове – ефективен начин за 

овластяване на ромските жени”, подкрепен от Програмата за 

ромско участие на Институт “Отворено общество” – Будапеща. 

Лекторът Деян Колев запозна участниците с основните етапи на 

застъпническата кампания – стратегическо планиране, коали-

ционно изграждане, медийна кампания и преговори. Той 

наблегна на практическите похвати, доказали своята 

ефективност като представи множество примери за успешни и 

неуспешни кампании, инициирани от ромски организации.  Д. 

Колев подчерта, че гражданската активност е първата 

необходима предпоставка за успех. “Трябва да спрем да се 

оплакваме и да започнем да се застъпваме активно за нашите 

интереси и права. Нужно е да повярваме в нашите възможности 

да променим случващото се чрез добре организирани кампании 

иначе нищо добро няма да се случи в полето на ромската 

интеграция”. 

В края на обучението участниците разработиха идеи за 

застъпнически кампании, които ще реализират до края на 

годината. “Вдъхновена съм. Научих много неща и имам 

желание да променя кардинално дейността на нашия Майчин 

център. Ще покажем на обществеността какво правим и ще 

поискаме от администрацията да започне да работи ефективно в 

подкрепа на децата и майките, без да заобикаля ромските квар-

тали!” – сподели една от участниците след края на обучението. 

 

ОБУЧЕНИЕ НА 
ПОЛИЦАИ ОТ ОБЛ. ПЕРНИК 

СТАРТИРА ИЗСЛЕДВАНЕ “ЗДРАВЕ И РОМСКАТА 
ОБЩНОСТ, АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ЕВРОПА” 

Целта на проекта е да получи надеждни и валидни данни 

относно здравния статус на ромите и достъпа им  до здравните 

услуги. Това ще позволи да се идентифицират реалните нужди и 

да се поставят подходящи приоритетни действия. 

Направените чрез проекта препоръки ще бъдат база за развитие 

на мерки, дейности и политики на национално и международно 

ниво, целящи намаляване на здравните неблагополучия на 

ромите и стимулиране на социалното им включване. 

Основни резултати от проекта ще бъдат събраните данни и 

анализ на здравното състояние на ромите в партньорските 

страни; изведени препоръки и предложени действия; сравнение 

на данните между страните; осведомяване на основните 

заинтересовани стра-ни в здравната област и разпространение 

на резултатите от проекта. 

Партньори по проекта са 7 европейски страни: Испания, 

Португалия, Гърция, Чехия, Словакия, Румъния и България. В 

България проектът се реализира от Фондация “Здравето на 

ромите” – Сливен. Проектът се финансиран от ЕС, в рамките на 

Програма “Обществено здраве”. 
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Анализ: 

Техническата организация на 

дискусиите от страна на Дирекция 

ЕДВ страдаше от сериозни слабости. 

Въпреки че решението за регионални 

дискусии бе взето още в началото на 

септември – по настояване на НПО и 

на зам.-председателят на НССЕДВ от 

квотата на гражданския сектор – 

Дирекцията пристъпи към организа-

ция на дискусиите в последния възмо-

жен момент. В резултат на това, 

повечето неправителствени организа-

ции така и не разбраха за провежда-

щите се срещи. В допълнение, 

Дирекция ЕДВ избра тромав начин за 

известяване и поканване: чрез 
областните експерти по ЕДВ бяха 

канени само членовете на Областните 

съвети по ЕДВ, като по този начин не 

бяха поканени голяма част от 

ромските организации, които по една 

или друга причина не членуват в 

Областните съвети. Всичко това се 

отрази сериозно върху посещаемостта 

на дискусиите – особено през първите 

дни. Много организации не дойдоха 

не защото бойкотираха срещите, а 

защото не разбраха за тях. Други 

бойкотираха срещите поради безпоря-

дъка при поканването на участници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скусиите в Стара Загора, Пловдив и 

София бяха малобройни, посетени 

средно от едва от около двадесет 

души (напр. 21 участника в Стара 

Загора, 19 – в Пловдив), като повечето 

от присъстващите бяха представители 

на публичната администрация. Ром-

ските НПО бяха слабо представени на 

тези дискусии, а самите дебати 

протекоха относително вяло. Диску-

сиите в Монтана, В. Търново и 

Разград бяха посетени от двойно 

повече участници, повечето от които 

– представители на ромски организа-

ции и ромски неформални лидери, 

като проведените дебати бяха интен-

зивни и ясно очертаха основните тези 

по различните въпроси. Дискусиите 

бяха модерирани от Румян Сечков и 

Теодора Крумова. Презентации напра-

виха Деян Колев (зам.-председател на 

НССЕДВ), Георги Кръстев (Началник 

на отдел “Интеграция на ромите” към 

Дирекция ЕДВ) и Ахмед Ахмед 

(отдел “Интеграция на ромите”). 

По време на шестте дискусии 

изкристализираха няколко общи идеи, 

около които се обединиха голямата 

част от участниците: както от 

гражданския сектор, така и от 

администрацията: 

• настоящата Рамкова програма 

(одобрена през април 1999) задава 

правилни принципи и положения, 

които през изминалите 10 години като 

цяло не са били изпълнени. Необхо-

димо е тези принципи и положения да 

бъдат препотвърдени, продължени и 

допълнени, поради което е удачно да 

се говори не за нова Програма, а за 

обновена Програма, която продъл-

жава принципите и положенията на 

РПРИРБО от 1999 г., като ги адаптира 

спрямо настъпилите промени в 

българското общество и ги допълва с 

механизми за финансиране, за участие 

на общините и НПО и за конкретно 

разпределяне на административните 

отговорности; 

• необходимо е превръщането 

на Рамковата програма в Национална 

програма: т.е. програма с конкретни 

дейности, финансиране, срокове и 

отговорности; 

• нужно е дейностите по 

РЕГИОНАЛНИ ДИСКУСИИ ЗА РАМКОВАТА ПРОГРАМА ЗА 

ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ: ФАКТИ И АНАЛИЗ 

Продължава от с.1 

• нужно е дейностите по 

Програмата да бъдат децентрализи-

рани, като се предоставят финансови 

ресурси на общините за изпълнение 

на Общински планове за интеграция 

на ромите. В същото време следва да 

бъдат установени механизми за 

контрол и при необходимост – за сан-

кции на общините, отказващи да 

реализират дейности за интегриране 

на ромите; 

• финансирането от републи-

канския бюджет ще бъде ключово за 

реализацията на Програмата: досегаш-

ната практика да не се отпускат 

средства за нейното изпълнение е 

дока-зала своята неефективност. 

Финансирането от републи-канския 

бюджет следва да започне още от 
Бюджет 2009 и трябва да бъде 

допълнено от финансиране чрез 
европейските фондове; 

• мнозина от участниците 

изразиха страхове, че процесът на 

изработване на обновена Програма 

може да бъде използван за полити-

чески цели и че добрите предложения, 

направени досега могат да бъдат 

напълно отхвърлени от институциите 

и в Министерски съвет да бъде гласу-

вана съвършено различна Програма. 

Отговаряйки на тези аргументи, Деян 

Колев призова ромските НПО да 

постигнат консенсус по всички важни 

предложения, да изработят конкрет-

ните текстове по тях и в случай, че 

тези предложения не бъдат приети да 

се оттеглят от процеса и ясно да се 

разграничат от него. “Ако нашите 

предложения бъдат подменени и се 

изработи съвършено нов документ, 

ние трябва да се разграничим и да 

напуснем НССЕДВ - всички заедно”, 

подчерта той. 

• обновената Програма трябва 

да бъде одобрена с акт на парламента 

– решение на НС. 

Сериозни дискусии, които не 

доведоха до единно общо мнение 

имаше и по няколко други въпроса: 

• мнозина участници се 

застъпиха за създаване на Държавна 

агенция или Министерство за 

интеграция на ромите. Други се 

усъмниха в ефективността на подобна 

стъпка. Превръщането на Дирекция 

ЕДВ в Държавна агенция и назначава-

нето на повече администратори може 

дори да направи процеса на интегри-

ране по-тромав; вместо това е нужно 

делегиране на повече правомощия на 

общините и на НПО; 
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РЕГИОНАЛНИ ДИСКУСИИ ЗА 

РАМКОВАТА ПРОГРАМА 

Така например в гр. Пловдив присъстваха едва 4 

представители на ромски НПО; малко повече бяха те 

в София и Стара Загора, но дори и там те бяха “капка 

в морето” от съществуващите ромски организации. 

Единствено в Монтана, В. Търново и Разград 

присъстваха голям брой НПО, което се дължеше на 

факта, че ромски организации се ангажираха да 

подпомогнат организирането на срещите (Интегро в 

Разград, Амалипе във В. Търново и Рома-Лом в 

Монтана): в противен случай и те щяха да имат 
същата печално ниска посещаемост.  Слабостите в 

техническата организация в голяма степен дискреди-

тираха идеята за регионални дискусии в Стара 

Загора, Пловдив и София: това трябваше да бъдат 
широки дискусии на неправителствения сектор и 

ромската общност, а се получиха малобройни срещи 

на представители на публичната администрация. В 

тези региони не само че не бяха изговорени и 

дискутирани важните въпроси относно Рамковата 

програма; в тях до голяма степен бе дискредитирана 

самата идея за обновяване на Програмата, защото 

сред повече ромски НПО остана горчивото усещане, 

че нарочно не са били поканени и че Програмата се 

прави от шепа администратори, които изпълняват 
политическа поръчка.  

Дискусиите показаха ясно и ниския политически 

ангажимент към обновяването на Рамковата 

програма. Ясен индикатор в тази насока е липсата на 

перо за изпълнение на Рамковата програма в проекто-

бюджет 2009: тенденция, която ако се запази напълно 

ще демотивира ромските организации и ще ги откаже 

от участие в процеса. 

Дискусиите показаха също така липсата на консенсус 

сред ромските организации относно изработването на 

обновена/нова Рамкова програма. Мнозина споделиха 

страховете си, че този важен документ ще бъде 

политизиран в навечерието на парламентарните 

избори, други – че ниската политическа воля за 

подкрепа на интеграцията ще доведе до поредния 

“хартиен тигър”, който ще има добро съдържание, но 

няма да бъде изпълнен. Недоверието към волята и 

възможностите на политиците и институциите да 

работят за интеграция на ромите, преплетено с 

липсата на вяра, че гражданските организации могат 

да променят нещо ясно очерта идейната криза сред 

немалка част от ромските организации. Обновяването 

на Рамковата програма можеше да се превърне в 

кауза за много от тях, но начинът на организиране на 

регионалните дискусии възпрепятства тази 

възможност – поне за сега. 

 

литика за подобряване на здравното състояние на ромската 

общност. Обсъдено беше и писмото, подготвено от 

организации, работещи в сферата на здравеопазването, до 

министър Евгений Желев. Писмото апелира към: 

1. Създаването на консултативен орган, който да подпомага 

Министерство на здравеопазването в разработването и 

провеждането на държавната политика по интеграция на 

ромската общност в сферата на здравеопазването. Подобни 

структури вече има създадени към други министерства 

(Съвет за интеграция на ромите към Министерство на труда 

и социалната политика и Консултативен съвет за интеграция 

на децата и учениците от етническите малцинства към 

Министерство на образованието и науката) и това няма да 

бъде прецедент. 

2. Включване на неправителствените организации, работещи 

в сферата на подобряване на здравния статус на ромската 

общност в изработване на новия план за действие към 

Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, 

принадлежащи към етнически малцинства. 

3. Активното участие на неправителствените организации, 

работещи в сферата на подобряване на здарвния статус на 

ромската общност, в разработване на дейностите и 

програмите по област на интервенция 5.3. “Работоспособност 

чрез по-добро здраве” в рамките на Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси”. 

В началото на седмицата писмото беше внесено в 

деловодството на Министерство на здравеопазването. 

Текстът на писмото и списък на подкрепящите организации 

можете да изтеглите оттук. 

По време на срещата организациите обсъдиха и 

частта, насочена към здравеопазване в изготвяната в момента 

актуализирана Рамкова/Национална програма за интеграция 

на ромите. Обсъден беше и конкретен план за действие. 

Организациите се обединиха около идеята, че настоящата 

част тряба да бъде координирана и да допълва Здравната 

стратегия за лица в неравностойно положение, 

принадлежащи към етнически малцинства. Участниците бяха 

категорични, че в бъдещият документ трябва да бъдат 

отстоявани мерки, насочени към здравнонеосигурените лица, 

което липсва в съществуващите към момента документи 

Продължава от с.6 

СРЕЩА НА РОМСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА  

ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАСТЪПНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В 

СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

Среща на ромски 

организации, работе-

щи в сферата на здра-

веопазането се прове-

де във В.Търново на 

12.10.2008 г. Цел на 

срещата беше обсъж-

дане на последващи 

застъпнически дей-

ствия за фромиране 

на целенасочена по-

тика за подоряване на 
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ПРОЕКТ “СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА 
КАНДИДАТИТЕ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ЗА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МВР” 

През септември-октомври Областна дирекция на 

полицията – В. Търново и Център “Амалипе” 

реализираха съвместен проект “Създаване на условия 

за равнопоставеност на кандидатите от ромски 

произход за държавна служба в МВР”. Проектът 

включваше разяснителна кампания сред ромски 

младежи от Великотърновска област относно 

възможностите да кандидатстват за работа в 

системата на МВР, мотивационна кампания и 

организирането на курсове по български език, 

физическа подготовка и психологическа пригодност 

за да могат обхванатите младежи да се представят ус- 

ЗАЕДНО ПО ДЪЛГИТЕ ПЪТИЩА СА 
БЪЛГАРСКИТЕ, РОМСКИТЕ И 
КАРАКАЧАНСКИТЕ ДЕЦА ОТ  
ГР. ВЪРШЕЦ 

Заедно пяха, танцуваха и научиха повече едни за 

други учениците от СИП “Фолклор на етносите” към 

СОУ "Иван Вазов"- гр. Вършец на проведения 

празник под надслов "Заедно по дългите пътища". В 

двете групи за СИП участват деца от български, 

ромски и каракачански произход. Вечерта, посветена 

на ромското включване им даде възможност да 

изразят себе си, отношението към различния до тях, 

да научат повече за помската история и култура, да се 

сближат. Българските и ромски момичета поздравиха 

публиката с изпълнението на песен за Василица - 

най-почитания празник от ромите, облякоха и 

натъкмиха разменени малки булки според 

традициите на двата етноса. Финалът на вечерта беше 

ромският химн "Джелем, джелем" и обещанието 

отново да бъдат заедно. 

пешно на конкурсите за работа в МВР. 

Дванадесет младежи и две девойки от ромски произход бяха включени в 

организираните курсове. Техни обучители бяха гл. ас. Десислава 

Йорданова, Деян Колев и инспектор Стефан Николов. И тримата 

споделиха, че кандидатите са силно мотивирани да започнат работа като 

полицаи и участват активно в подготвителните курсове. “В момента в 

областта работят едва 5 полицаи от ромски произход и тяхната работа се 

оценява високо – и от началниците им, и от техните колеги. – сподели 

инспектор Стефан Николов, Началник сектор “Охранителна полиция” във 

В. Търново и координатор на проекта - Очакваме конкурси за полицаи да 

бъдат обявени през януари. Убеден съм, че много скоро поне половината 

от ромските младежи, които обучихме чрез тези курсове ще започнат 
работа в полицията – те получиха добра подготовка и ще спечелят 

работа в полицията – те получиха добра подготовка и ще спечелят конкурсите.” Проектът е подкрепен от 

Институт “Отворено общество” в рамките на програма ФАР “Подобряване на състоянието и интеграцията на 

малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”. 
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Близо 3000 начални, основни и средни училища в България 

откриха тържествено новата учебна година на 15 септември. 

Стотици хиляди ученици с букети цветя и усмивки изпълниха 
класните стаи. 

Новата учебна година започна с нови надежди за училищата, 

които избегнаха участта да бъдат закрити поради недостиг на 

средства. В края на м. август правителството увеличи 

единните разходни стандарти (т.е. издръжката за един ученик) 

на 1266 лв., заговори се, че от януари 2009 г. тя ще бъде 1430 

лв. – сума, която е чувствително по-висока от 1051 лв., с които 

започна 2008 г. и която дава надежда за училищата, че ще 

оцелеят и ще опитат да подобрят нещо в учебния процес. 

Новата учебна година започна и с повишаване на учителските 

заплати – стимул за десетките хиляди учители. 

В същото време 15 септември отново извади на бял свят 
проблемите, които тресат българското образование и 

образователната интеграция на ромските деца в частност. Над 

300 училища, основно в селските райони, не започнаха 

учебната година: поради малкия размер на единните разходни 

образование в тях, проличало си и чрез тестовете 

за 4 и 5 клас, организирани през м. май, тревожи 

директорите на тези училища. Но очевидно поли-

тическо решение за тяхното бъдеще няма, въпреки 

настояванията на ромските организации. Новата 

учебна година започна с нови надежди и в учили-

щата, с които Център Амалипе работи активно. 

стандарти в началото 

на 2008 и неголемия 

брой ученици в села-

та, тези училища бяха 

закрити. Голяма част 
от децата, особено 

ромските, посещавали 

закритите вече учили-

ща не продължиха 

разованието си в 

образованието си в средищни училища (намиращи се в града 

или по-голямо село). Какъв е техния процент ще стане ясно на 

по-късен етап, но със сигурност той ще бъде стряскащ. 

В голяма част от училищата се оказа, че няма да 

функционират т.нар. “занимални” и групи по СИП. Причината 

е, че издръжката, която държавата отпуска за обучението на 

един ученик е една и съща независимо дали в училището има 

или няма занимални и СИП. Въпреки огромната полза за 

учениците (особено за децата от малцинствата), директорите 

предпочетоха да не организират групи по СИП и занимални 

поради ниския бюджет. 

Десегрегацията на кварталните ромски училища 

продължи да остава извън грижите на Министерство на 

образованието и науката, което по никакъв начин не се 

ангажира да подпомогне този процес и го остави на грижите 

на Ромския образователен фонд, структурните фондове и 

донорски програми. Сегрегираните училища започнаха 

сравнително спокойно новата учебна година, поради това че 

получиха висок делегиран бюджет. Ниското качество на 

Велико Търново 

В 4 училища от Великотърновска община (в с. 

Водолей, Леденик, Балван и ОУ “П.Р.Славейков” 

– В. Търново) на събралите се по повод откри-

ването на учебната година родители и ученици бе 

оповестено, че училищата са част от съвместен 

проект с Център Амалипе и Община В. Търново за 

въвеждане на интеркултурно образование и гаран-

тиране на равния достъп до качествено 

образование, подкрепен по Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси”. Родителите и 

учениците бяха запознати подробно с проекта и 

предвидените дейности на специални родителски 

срещи.  
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Дряново 

В гр. Дряново учебната година започна в 

условията на истинска и пълна 

десегрегация. След закриването на 

сегрегираното ОУ “Кирил и Методий” (виж 

Бюлетин на Център Амалипе 5/2008) 

ромските ученици вече са интегрирани в 

СОУ “М. Райкович”. Въпреки съпротивата 

на някои родители от приемното училище, 

ромските деца са равномерно разпределени 

във всички паралелки. Център Амалипе 

организира обучение за учителите и 

мотивационни срещи с ромските родители, 

както и срещи с местната администрация за 

да подпомогне процеса и избягването на 

вторична сегрегация. 

От началото на учебната 2008/2009 г. Център Амалипе, 

съвместно с Община Велико Търново стартира проект 

„Въвеждане на интеркултурно образование и равен достъп до 

качествено образование в Община Велико Търново” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Проектът ще се реализира до края на 2009 г. и поставя 

няколко цели: пълно обхващане на всички ученици от 

етническите малцинства и намаляване до минимум на 

отпадането от училище; интегриране на учениците от 

етническите малцинства в училищe; въвеждане на ИКО в 

обхванатите училища с цел запазване на културната 

идентичност на децата от малцинствата и формиране на 

толерантност, както и привличане на родителите, 

ангажирането им с образованието на техните деца и с живота 

на училището. 

Партньори по проекта, освен Община Велико 

Търново, са и четири основни училища от общината: ОУ 

„Христо Смирненски” – с. Водолей, ОУ „Св.Иван Рилски” – 

с. Балван, ОУ „Васил Левски” – с. Леденик и ОУ 

„П.Р.Славейков” – гр. Велико Търново. Благодарение на 

проекта всяко от училищата ще може да оборудва своя стая 

на етносите, в която да провежда занятия с интеркултурни 

елементи. Основен акцент ще бъде работата с родителите и 

повишаване на тяхната мотивация и ангажимент към 

цялостния учебен проект. За повишаване квалификацията на 

педагозите ще се грижи общински център за интеркултурно 

образование, който ще бъде създаден в ОУ „П.Р.Славейков.” 

Той ще провежда квалификационни курсове за учители за 

работа в мултикултурна среда, както и ще подпомага самите 

училища при контактите им с родители и с деца, застрашени 

от отпадане. Особено внимание ще бъде обърнато на децата,  

отпаднали от образователната система, както и на деца, 

записани в помощно училище, които нямат увреждания 

или имат леки увреждания и могат да бъдат интегрирани в 

масови училища. „Сериозен е проблемът с отпадналите 

ученици в с. Шерметя – сподели и кметът на с. Шереметя 

Пламен Петев. – Децата искат да спортуват, но няма къде. 

Вместо това са през цялото време на пътя, който при нас е 

особено натоварен. Спортът е начин тези деца отново да 

влязат в училище и да получат нов шанс”. 

Практиката и досегашната работа на Център Амалипе 

показва, че осигуряването на качествено образование за 

децата е най-бързият начин за интеграция. Успешен 

пример в тази насока са семействата, живеещи в бараките 

на ул. „Алеко Константи-нов”, чиито деца посещават 

масовите училища в близост до тях. Тази учебна година 

сред тях няма да има необхванати деца, включително и за 

подготвителна група. Ще бъдат положени и специални 

усилия да се мотивират децата, които завършват седми и 

осми клас, за да продължат средното си образование в 

града. „В това отношение ще разчитаме много и на 

активната роля на професионалните гимназии във Велико 

Търново, които също имат интерес тези деца да завършат 

образованието си.” – споделя Теодора Крумова, ръководи-

тел на проекта. За най-добре представилите се ученици в 

рамките на проекта ще бъде организирано зелено училище 

през пролетната ваканция и летен лагер през почивните 

месеци. Проектът е на обща стойност 89 000 лв. 

ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ, СЪВМЕСТНО С ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Училища, изучаващи СИП “Ромски фолклор” 

В десетки нови училища за първи път бе въведен СИП “Фолклор 

на етносите – ромски фолклор”. Голямата част от тях са средищни 

или големи градски училища, което е новост в сравнение с 

досегашната практика тези часове да се организират в по-малки 

училища. Фактът, че СИП “Ромски фолклор” продължава да 

разширява своя обхват е особено показателен за ефективността 

му: въпреки ограниченията, които въвеждането на делегираните 

бюджети поставиха пред възможността да се изучава СИП, 

стотици директори залагат и финансират часовете по ромски 

фолклор поради осъзнаването на техния положителен ефект върху 

образованието на децата. Все още няма информация за броя на 

училищата, които изучават СИП “Ромски фолклор”, но той със 

сигурност е повече от 200. При по-добра нормативна и финансова 

среда, СИП “Фолклор на етносите” би обхванал стотици други 

училища. 

Продължава от стр.9 



 
Център Амалипе Стр. 11 от 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ромската общност и връзката му с образователните 

нагласи на ромите, календарни и семейни празници на 

ромите, практически начини да бъде ефективно 

организиран учебния процес по СИП “Ромски фолклор”, 

интерактивни техники в обучението по ромски фолклор. 

За онагледяване на всичко това с участниците бе изнесен 

урок по ромски фолклор, като мнозина от учителите 

участваха в него в ролята на ученици. Лектори на 

обучението бяха Деян Колев, Теодора Крумова и Диана 

Димитрова. Обучението бе организирано от Център 

“Амалипе” в гр. Лясковец. Включените в обучението 

учители ще преподават за първи път СИП “Фолклор на 

етносите – Ромски фолклор” през настоящата учебна 

година. Освен методическа помощ за успешно 

организиране на учебния процес по този СИП, те 

получиха учебни помагала и пособия по ромски фолклор, 

както и усещането, че са част от голямото семейство на 
училищата, споделящи принципите на интеркултурното 

образование и работещи реално за образователната 

интеграция на ромските деца.  

СИП “Фолклор на етносите – ромски фолклор” бе 

иницииран от Център “Амалипе” през учебната 2002/2003 

г. През следващите години неговият обхват се разшири и 

през учебната 2007/2008 г. той бе изучаван от над 200 

училища в цялата страна. Въпреки ограниченията, 

свързани с въвеждане на делегирани бюджети и единни 

разходни стандарти в училищата, от новата учебна година 

над 30 нови училища въвеждат СИП “Фолклор на 

етносите – ромски фолклор”. Техният брой би бил 

значително по-голям при наличието на механизми за 

финансиране на часове по СИП извън делегирания 

бюджет. Един от основните проблеми, пред които са 

изправени училищата, въвеждащи СИП “Фолклор на 

етносите” за първа учебна година е липсата на достатъчно 

бройки от учебните помагала “Истории край огнището” и 

“Разказани пътища”, по които се организира учебния 

процес по ромски фолклор. Въпреки че преди две години 

по програма ФАР бяха отпечатани и доставени в 

Регионалните инспекторати по образованието 5000 

помагала, в повечето от РИО понастоящем вече 

съществува недостиг. 

КРЪГЛА МАСА “РАВЕН ДОСТЪП НА 
РОМИТЕ ДО КАЧЕСТВЕНО 

ОБРАЗОВАНИЕ” 

Кръгла маса “Равен достъп на ромите до качествено 

образование” се проведе на 25 септември в гр. София. В 

нея участваха представители на ромски организации, 

работещи в сферата на образованието, експерти от 

Министерство на образованието и науката, 

Министерство на финансите и Националния 

координатор на Десетилетието на ромското включване 

Баки Хюсеинов. Кръглата маса бе организирана от 

Български Хелзинкски Комитет и Център “Амалипе”  в 

рамките на проект, подкрепен от Институт “Отворено 

общество” – Будапеща, Програма EUMAP. 

В своите уводни думи Красимир Кънев, Председател на 

БХК и рапортьор на доклад “Равен достъп на ромите до 

качествено образование”, пуликуван от EUMAP през 
2007 г. представи основните изводи от доклада и 

мащабното проучване, на което доклада е базиран. Той 

наблегна на необходимостта от цялостна държавна 

политика за десегрегация на ромското образование и за 

повишаване на достъпа на ромите до качествено 

образование.  

Деян Колев, Председател на Център “Амалипе” 

наблегна на необходимостта да бъдат очертани 

конкретни начини за изпълнение на препоръките от 

доклада при новите условия, свързани с въвеждането на 

делегирани училищни бюджети, единни разходни 

стандарти и оптимизация на училищната мрежа. Според 

него провежданата от началото на 2008 г. образователна 

реформа създава спънки пред равния достъп на ромите 

до качествено образование: създават се предпоставки за 

закриване на полуинтернатните групи(т.нар. 

“занимални”), за чувствително увеличаване на броя на 

отпадналите от училище ромски деца в населените места 

със закрити училища (над 300 за настоящата година), за 

допълнително влошаване на качеството на образование в 

селските училища, за стабилизиране на сегрегираните 

училища (които поради големия си брой ученици ще 

получат високи бюджети) и за ликвидиране на формите 

на интеркултурно образование. Според Д. Колев тези 

опасности произтичат не от характера на 

образователната реформа, а от начина, по-който тя се 

прилага: без да се обвързва с качеството на образование, 

със спецификата на усилията за интеграция на ромските 

деца и със Стратегията за образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинства.  

Асен Петров, Директор на Дирекция “Образователна 

среда и образователна интеграция” в МОН представи 

новата Наредба за обучение на деца със специални 

образователни потребности, която силно ограничава 

притока на нормално развити деца към помощните 

училища. Той се съгласи, че въвеждането на делегирани 

бюджети може да затрудни някои аспекти на 

образователната интеграция, но подчерта, че закриването 

на сегрегираните училища зависи не от бюджета на тези 

ОБУЧЕНИЕ НА 
УЧИТЕЛИ ПО 

СИП “РОМСКИ ФОЛКЛОР” 

Четиридесет и шест учите-

ли от 37 училища от цялата 

страна преминаха обучение 

за работа в мултикултурна 

среда на 10 – 12 октомври. 

Те бяха запознати с история 

и култура на ромите, групо-

во деление в рамките на 

ромската общност и 
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училища и не от МОН, а от общинския съвет и от 

наличието/неналичието на консенсус в съответната 

община за бъдещето на сегрегираното образование.  

Красимир Вълчев, експерт от Министерство на 

финансите подчерта, че в неговото ведомство има 

разбиране за необходимостта от допълващи мерки, чрез 
които да се облекчат и подпомогнат усилията за 

интеграция на ромските деца в условията на делегирани 

училищни бюджети и на въвеждането на единни 

разходни стандарти за издръжката на един ученик. Като 

пример той посочи възможността да се направи 

Национална програма за полуинтернатни групи, чрез 
която да се гарантират следобедните занимания на 

децата дори в най-малките училища. Възможно е да се 

мисли и за разширяване на обхвата на подготвителния 

клас до 2 години, за подсигуряване на безплатен 

вътрешноградски транспорт за учениците от закритите 

сегрегирани училища и т.н Но тези неща трябва да бъдат 

поискани от МОН, подчерта Вълчев, и 

неправителствените организации следва да продължат да 

се застъпват за тях. 

Емоционално и въздействащо бе изказването на Васил 

Чапразов, главен редактор на в “Дром дромендар”. 

Според него МОН провежда анти-ромска политика като 

подкрепя запазването на сегрегираните училища и си 

затваря очите за ниското качество на образование в тях. 

От години не функционира Консултативния съвет за 

децата и учениците от етническите малцинства към 

МОН, което е още един знак за липсата на ангажимент 

към ромите, подчерта В. Чапразов. Той разкритикува 

остро и Националния съвет за сътрудничество по 

етническите и демографските въпроси като орган, който 

прокарва политиката на ДПС за елиминиране на ромите 

и призова ромските организации да напуснат Съвета. 

По време на кръглата маса бяха отправени множество 

предложения: за подсигуряване на безплатен 

вътрешноградски транспорт в случай на закриване на 

градски училища, за въвеждане на целодневно обучение 

и столово хранене във всички училища, за въвеждане на 

задължителен компонент “интеграция на ромски деца” 

във формулата заопределяне на делегираните училищни 

бюджени, за създаване на Национална програма за 

подкрепа на интеркултурното образование и т.н. 

Предложенията ще бъдат обобщени от организаторите и 

изпратени до МОН и МФ 

КРЪГЛА МАСА “РАВЕН 
ДОСТЪП НА РОМИТЕ ДО 

КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ” 

От 3 до 5 септември в град Септември се проведе 

етнофестивал “Всички заедно можем”. В него 

участваха ромски, български и румънски ансамбли, 

които показаха богатството на фолклора на етносите, 

живеещи на Балканите. Фестивалът бе организиран от 

Община Септември и сдружение “Филчев”, а 

хореографи на впечатляващите постановки бяха 

Методи Филчев и Йордан Зеленогорски. Гости на 

гала-концерта, провел се на 5 септември бяха Деян 

Колев (Заместник-председател на НССЕДВ), Георги 

Кръстев (Началник на отдел “Интеграция на ромите” 

в Дирекция “Етнически и демографски въпроси”), П. 

Георгиев (експерт в МТСП), Йосиф Нунев (държавен 

експерт в МОН) и др. 

“Община Септември трябва да бъде поздравена за две 

неща. Първото е, че е отделила средства от бюджета 

си за фестивал, който запазва и популяризира 

културната идентичност на ромската общност. Не 

може да има интеграция без запазване на ромската 

идентичност, а и да може – не бива! Второ нещо е, че 

в община Септември ромите участват реално в 

управлението и администрацията. Видях, че тук има 7 

роми – общински съветници, заместник-кмет на 

общината от ромски произход, 6 роми работят в 

общинската администрация. Община Септември може 

да бъде модел за участие на ромите и ви поздравявам 

за това!” – каза Д. Колев по време на кръглата маса 

“Интеграцията на ромите”, организирана в залата на 

Общинския съвет. Йосиф Нунев подчерта, че пътят 

към интеграцията започва от образованието и от 

десегрегацията в образованието. Петър Георгиев 

предложи да се проведе в гр. Септември кръгла маса 

по въпросите на Десетилетието на ромското 

включване, като на нея бъде представен опита на 

Община Септември по вклюмването на ромите в 

обществено-политическия живот. 

 

ЕТНОФЕСТИВАЛ “ВСИЧКИ  
ЗАЕДНО МОЖЕМ” СЕ  
ПРОВЕДЕ В ГР. СЕПТЕМВРИ 


