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С вяра и надежда поставихме началото на новата учебна година! 

 
 
Отново за учебната година 
разкри училището днес врати. 
Звъни звънец из цялата родина- 
в села и градове, навред кънти!  
 
По покана на Център „Амалипе“ омбудсманът Мая Манолова, посланикът на Дания Н. Пр. 
Сорен Якобсон, посланикът на Великобритания Н.Пр. Ема Хопкинс, дипломати от 
посолствата на САЩ и Норвегия (Букурещ), главният секретар на МОН г-жа Албена 
Михайлова, директорът на ЦОИДУЕМ г-жа Мануела Радева, заместник-министърът на 
труда  и социалната политика г-жа Зорница Русинова, представители на Тръста за 
социална алтернатива, експерти и други гости уважиха тържествата по повод началото 
на учебната 2018/ 19 година в училища от мрежата на Център „Амалипе” по проект  
„Всеки ученик ще бъде отличник”. Всички те пожелаха една по-успешна, изпълнена с 
постижения, любов и разбирателство учебна година, която да ни обедини и да ни направи 
по-толерантни и устремени към доброто бъдеще! 
 
Област София 
 

Посланикът на 
Великобритания Н.П. Ема 
Хопкинс, заместник-
министърът на труда и 
социалната политика 
Зорница Русинова, Андрей 
Илиев и Валери Ангелов от 
ЦМЕДТ „Амалипе“ откриха 
новата учебна 2018-2019 
година в Професионалната 
гимназия по текстилни и 
кожени изделия в София. 
"Откриването на учебната 
година съвпада с един 
прекрасен празник - Деня на 
вярата, надеждата и любовта, 

Деня на София. Пожелавам Ви цялата Ви година да е изпълнена с много вяра, с много надежда, 
с много любов", обърна се Русинова към учениците преди първия училищен звънец. На 
осмокласниците зам.-министърът пожела годините им в Професионалната гимназия да бъдат 
най-успешните в живота им, а на завършващите след година - бързо да намерят реализацията 
си. "В лицето на Министерството на труда и социалната политика винаги имате отворена врата, 
където можете да получите подкрепа", подчерта тя. На останалите ученици зам.-министърът 
пожела много знания, шестици, нови приятелства и забавления в училище и да са горди, че 
завършват именно тази гимназия. На прага на новата учебна година Русинова пожела на 
преподавателите много сила и кураж. "България е едно прекрасно място, в което всички ние 
можем да имаме високи доходи, ако учим, знаем и работим", заяви още в приветствието си 
към ученици и преподаватели зам.-министър Русинова. 
 
 
 



75 ОУ „Тодор Каблешков“ в кв. Факултета, гр. София 
 
Съветникът към Норвежкото посолство в Букурещ г-жа Грете Одегаард откри учебната 
година в 75 ОУ „Тодор Каблешков“ в кв. Факултета гр. София. В училището се обучават деца 
само от ромски произход и от новата учебна година вече е част от мрежата на Амалипе. От 
името на Център „Амалипе“ проф. Мария Баева поздрави учениците и им пожела да бъдат 
здрави и любознателни  
 
 
Обединено училище „Христо Смирненски“ в село Вакарел откри учебната година. Ученици, 

учители и родители посрещнаха с песни, танци и 
поезия главния секретар на Министерство на 
образованието Албена Михайлова, Н. Пр. Сьорен 
Якобсен, посланик на Дания, Сара Перин-
изпълнителен директор на фондация Тръст за 
социална алтернатива и Райчо Чапразов – 
образователен координатор на Център „Амалипе“.  
Тринадесет деца, за първи път прекрачиха прага на 
училището. Първокласниците влязоха в напълно 

обновен кабинет, заедно със своите родители, а 
втори клас от сега могат да се радват на „път 
осеян с рози“. Директорът на училището Татяна 
Йовчева  съпроводи всички гости в обиколката 
на училището. Г-н  Якобсен и Сара Перин 
отправиха специални благодарности към екипа 
на Център „Амалипе“, затова че за поредна 
година имат възможност да присъстват на 
откриването на учебната година в училище от 
мрежата на проект „Всеки ученик ще бъде 
отличник“.  
 
 
Област Пловдив 
 

 По покана на Център „Амалипе“ 
официални гости на тържеството в ОУ 
„Граф Н. Игнатиев“ в село Граф 
Игнатиево ,общ. Марица, обл.Пловдив 
бяха представители от политическия 
кабинет на посолството на САЩ в 
България г-жа Даниела Суайдър и Евгени 
Тодоров. 
На откриването на новата 2018/2019 учебна 
година присъстваха още кмета на Община 
Марица г-н Димитър Иванов и 
кметовете на четирите населени 

места, откъдето има учащи в училището - Нестор Чочев кмет на Граф Игнатиево, 
Станьо Симиликчийски с. Царимир, Върбина Тотева кмет на с. Церетелево; секретаря на 
местното читалище, гл. архитект на община Марица, директорката на ДГ „Здравец“ с. 
Граф Игнатиево, общински съветници и др.  
С трепет прекрачиха родното школо ученици, учители и  родители  с пожелание за една 
успешна нова учебна година. Децата получиха книги от Американското посолство, а 
първокласниците - учебни пособия от кмета на община Марица. 
 
 
 



 
 
 
Област Велико Търново 
 
С много усмивки посрещнаха първия учебен ден учениците от Основно училище „Св. Паисий 

Хилендарски“, гр. Община Горна Оряховица. 26 
първокласника разделени в две паралелки, за първи 
път прекрачиха училищния праг. Официални гости 
на тържеството за откриването на учебната 
година бяха г-жа Силвия Василева, Ст.експерт 
култура, МППЧГО, както и председател на 
обществения съвет към училището и Галина 
Дечева, Експерт образование и квалификация към 
ЦМЕДТ „Амалипе“. С надежда за ново начало, за 
нови успехи и постижения, учителите посрещнаха 
своите ученици, за да ги понесат към дебрите на 
знанието за пореден път. 

 
 
ОБУ „П.Р.Славейков“ с. Джулюница 

След дългата тишина на 
ваканцията, в ранното 
септемврийско утро 
училищният двор на 
Обединено иновативно 
училище „П. Р. 
Славейков“ село 
Джулюница ехти от 
весел детски смях и 
глъч. Леко притеснени 
изглеждат единствено 

първокласниците, 
стиснали в ръчички 
цвете за първата си 

учителка. Гости в празничния ден бяха директорът на ЦОИДУЕМ г-жа Мануела Радева и 
Нирен Хасанова – главен експерт, Мариян Точев – кмет на с. Джулюница, Румен Стойков – 
общински съветник и председател на Училищното настоятелство и Нели Николова - 
регионален координатор към Център Амалипе, които споделиха вълшебството на първия 
учебен ден. В приветственото си слово, директорът г-жа Христова се обърна към 
присъстващите малки и големи ученици, като им пожела много успехи и знания през новата 
учебна година.  

 Госпожа Мануела Радева 
поздрави всички присъстващи и 
пожела „Бъдете толерантни към 
различните. Всеки един е 
уникален, всеки един носи талант 
в себе си! Обединени и заедно, 
бъдете винаги устремени към 
непостижимото и непознатото, за 
да откривате и покорявате нови 
светове! Защото заедно можем 
повече!“ 

Регионалният координатор на Център „Амалипе” - Нели Николова поздрави учители, ученици и 
родители като отбеляза, че Обединено иновативно училище „П. Р. Славейков“ е модел за 
високо качество на модерно образование и възпитание и едно от най-активните в проект 
„Всеки ученик ще бъде отличник“ за което съществен принос имат утвърдените традиции и 



иновативност на високо квалифицирания колектив, който предава своя новаторски дух на 
много училища в страната за които е пример. 
Училищната програма подготвена от учениците бе изпълнена с много ведро настроение и 
усмивки. А гостите отново се върнаха към онова незабравимо усещане за първият учебен ден и 
вълнението, с което са пристъпвали училищният праг. Родители, бивши учители и гости 
аплодираха изпълненията на малките и по-големите ученици.  
Традицията с пускане на бели гълъби продължи, като посланието от тази година бе „НИЕ СМЕ 
ЕДНО“  
След въвеждане на първокласниците от своите първи учителки в училище, програмата 
продължи в 1 клас с класен ръководител г-жа Мариана Дончева. В своя първи учебен час 
малките първокласници с интерес разглеждаха новата си уютна класна стая и започнаха своето 
пътешествие на кораба ЗНАНИЕ. Попътен вятър малки откриватели! 
 

СУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица  

 И тази година по традиция образователния 

медиатор Ирена Михайлова към Център за 

развитие на общността гр.Стражица присъства на 

първия учебен ден в СУ „Ангел Каралийчев” 

гр.Стражица.  Новата учебна 2018/2019г. година 

бе официално открита с поздрав от г-жа Пенка 

Димитрова, а тържеството продължи с много 

песни, стихотворения и танци от учениците на 

училището. На тържественото откриване 

присъстваха г-н Румен Павлов (кмет на общ. 

Стражица), г-жа Детелина Борисова -

заместник областен управител на област Велико Търново. Първият звънец предизвика 

много еуфория в учениците и те с радост прекрачиха прага на училището. „Нека първия учебен 

ден да бъде най-вълнуващият ден за вас, мили ученици, защото всичко започва от знанието!“- 

поздрави възпитаниците на училището, г-жа Борисова. 

 Откриване на новата учебна година в ОУ "Бачо 
Киро" град Бяла Черква бе уважено от госпожа 
Катя Димитрова - началник отдел 
Хуманитарни дейности към Община 
Павликени, госпожа Албена Тодорова - кмет на 
град Бяла Черква. Сред официалните гости 
бяха също госпожа Марияна Добрева 
общински съветник, Стефан Стефанов, 
образователен медиатор в ЦМЕДТ "Амалипе" 
както и бивши учители. Приветствие към 
учениците и гостите отправиха директорът на 
училището г-н Александър Михайлов и 
кметицата на град Бяла Черква г-жа Албена 

Тодорова, а госпожа Катя Димитрова поднесе поздравителен 
адрес от името на Община Павликени. Най - радостни този ден 
бяха първокласниците, които прекрачиха за първи път прага на 
училището. Всички те получиха подаръци от Община 
Павликени, които бяха връчени от госпожа Катя Димитрова.  
 
 
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ с. Батак 
 
Отново за учебната година 
разкри училището днес врати. 



Звъни звънец из цялата родина- 
в села и градове, навред кънти!  
 
ОУ,,Св. Св. Кирил и Методий'' с. Батак посрещна учениците с празнична програма, а малките 
първокласници получиха специални подаръци от Валери Ангелов. Радостта беше изписана по 
лицата на учениците, които за първи път прекрачиха прага на училището.  
 
 
Област Силистра 
 

Днес посрещна своите ученици, гости и 
родители Професионална гимназия по 
производствени технологии „Евлоги 
Георгиев‘ – гр. Силистра. 
Гости на тържеството бяха: г-жа М. 
Григориева - експерт по професионално 
образование от РУО  и  Регионален 
координатор от Център Амалипе - Жанна 
Василева. По покана на Център Амалипе, 
тържеството бе уважено и от 
омбудсмана на Република България - Мая 

Манолова.  
Тържеството откри директорът на училището – Ралица 
Михайлова. Тя поздрави учениците и им пожела да не се спират 
пред новите  предизвикателства, да крачат смело по пътя на 
знанието.  
На добър час пожела Жанна Василева – регионален 
координатор  от Център Амалипе. Тя подчерта, че Център 
Амалипе винаги ще намира пътя до  ученици, учители и 
родители, за да им предложи своята подкрепа. 
Мая Манолова подчерта колко са важни от икономическа 
гледна точка и интересни професиите, които гимназията 
предлага на своите възпитаници. и пожела на учениците един 
ден точно те да са тези, които ще превърнат „Българска роза“ в 
най-ценният козметичен продукт в света. След тържеството, г-
жа Манолова поведе за ръка осмокласниците до тяхната класна стая, където беше до тях по 
време на първия учебен час.  
 
 
Област Шумен 
 
 Открита бе новата учебна 2018/2019 г, в ОУ "Еньо Марковски" Шумен, което е част от мрежата 

по Програма „Всеки ученик ще бъде 
отличник“ към Център Амалипе.  
На тържеството официални гости бяха г-жа 
Баева - гл. експерт „Училищно и 
извънучилищно образование“ към Община 
Шумен и г-жа Силвия Станчева – 
регионален координатор за 
Североизточна България.  
Плахи първолаци, нетърпеливи ученици, 
грижливи родители и всеотдайни учители си 
честитиха празника. Пожелаха си с вяра, 

надежда и много любов да се грижат заедно за децата - бъдещето на България!  
 
 
 
 



 
 
 
 
Област Сливен 
 

ОУ "П. Хилендарски" с. Сотиря  
 420 ученици, от които 66 първокласници, 
прекрачиха прага на ОУ "П. Хилендарски" с. 
Сотиря в първия ден на новата учебна година. 
Гостите и учителите бяха посрещнати с подарък 
българския флаг и късметче. Програмата 
подготвена и изнесена от учениците допринесе 
за още повече усмивки и настроение. Поздрав 
освен ръководството на училището, поднесе 
кмета на селото и г-жа Бисерка Димитрова, 
регионален педагогически координатор към 
Център „Амалипе“ . След официалната част, 

когато децата влязоха в класните стаи, г-жа Димитрова посети всеки от трите първи класа, 
приветства децата и поговори с родителите за ползата от образованието и бъдещето на 
техните деца. 
 
 

 
 

Всички тези събития станаха възможни, защото вие повярвахте в себе си и в 
мечтите си! 

Център „Амалипе” ще продължи да бъде Ваш приятел и ще подпомага 

усилията Ви за запазване и развитие на училищата, за повишаване на 

качеството на образование в тях, за превръщането им в своеобразен център на 

общността! Ние ще бъдем до Вас, за да се справим заедно с 

предизвикателствата, защото качественото образование за всички деца е 

инвестиция в по-доброто бъдеще на България! 

 


