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За шеста поредна година Център за междуетнически диалог и толерантност 

„Амалипе” организира инициативи в училища, центрове за развитие на общността, местни 

клубове и младежки клубове в цялата страна. Списък на събитията по области можете да 

видите по-долу: 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

13.01.2015 от 14:00ч. - доброволците от благоевградския клуб към „Младежта е 

толерантност” ще отбележат празника с  учениците в СОУ,, Христо Ботев ’’-гр. Кочериново. 

Там те ще представят на младежите символиката и значението на празника чрез легендите 

и историята за Банго Васили. Младежите от клуба са съставили и интересна тематична 

викторина , която ще зададат веднага след историите, които ще разкажат. След това те ще 

пресъздадат празничната трапеза с  поднасянето на  традиционните ястия, присъстващи на 

празничната вечеря- баклава, баница с късметчета, печена патица и др. традиционни храни. 

Учениците ще получат ръчно изработени ромски знаменца и късметчета, които ще могат да 

си изтеглят за Новата 2015 година.  

За повече информация: Саша Кирилова, 0882 75 27 23 

ОБЛАСТ БУРГАС 

14.01.2015 от 14:00ч. - Ромски и български младежи от клуб „Младежта е толерантност“-

Бургас ще сурвакат и благославят кмета и областния управител в Бургас. Доброволците 

заедно ще поднесат баница с късметчета и сурвакат областния управител Вълчо Чолаков и 

бургаския кмет Димитър Николов и неговия екип, за да им пожелаят здpaвe, къcмeт, 

бepeкeт и плoдopoдиe пpeз 2015-a година.  

Василица разкрива връзката и взаимното преплитане на символи и ритуали между 

роми и българи. „Днес всички в България имаме нужда да изградим мостовете между 

различните етноси, между властта и гражданите“, споделят младежките координатори на 

Център „Амалипе” Велчо Михалев и Таня Николова. 

За повече информация: Таня Николова – 0882 241 857; Велчо Михалев – 0882 894 691 

14.01.2015г. - ОУ „Отец Паисий” с.Равна гора, общ. Созопол: Празникът ще се отбележи 

като за начален курс е подготвена богата програма от ръководител на СИП ФЕ в 3-4 кл.– г-жа 

Георгиева и възпитател Анастасова. Изложба от рисунки на тема: „ Ромските символи”;  

танцово драматизиране  „Празникът на ромите” по време на който ще се представят 

прилики между българската и ромската бъдни вечер – идеята за единство, разбирателство – 

от векове живеем заедно- роми, българи и турци; ще танцуват двойка момиче и момче в 

традиционна ромска носия; ще се представи и легендата „Приказка за гъската” и 

драматизация на „Предание за овчаря”. 

Сурвакари в ще сурвакат в училище и по институции – с пожелания и наричане за здраве... 
Г-жа Стоянова – възпитател на учениците от 5-8ми клас е подготвила разказ на баба на 

ученичка от 5 клас за това как се празнува един от най–големите и най–обичани ромски 
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празници; Ученици, които ще разкажат легенди за Банго Васил; както и прожекция на филм 

за празника Василица. Учениците от 5-8 клас ще сурвакат граждани из селото. 

15.01.2015 г. - Учениците от ОУ "Христо Ботев"- с. Маринка, включени в СИП "Фолклор на 
етносите" ще изпълнят четири ромски песни и ще пресъздадат обичая пред останалите 
ученици в училището.  
 

ОБЛАСТ ВАРНА  

14.01.2015 г. - В СОУ "В.Левски" - гр.Девня ромският празник  ще бъде посрещнат с много 

песни, танци, баница с  късмети и торта. Празникът ще бъде с мото "Добре дошли на 

Ромската Нова година!". Ще бъде представена една от легендите за Банго Васил - "Свети 

Васил Застъпник". Коледари с дрянови сурвачки ще сурвакат за здраве и берекет всички 

присъстващи на тържеството.  

14.01.2015 г. - ОУ"Св.Иван Рилски", с.Червенци, общ. Вълчи дол  ще отпразнуват 

празника Василица с учениците от СИП "Ромски фолклор" и ще представят с: 

 1.Запознаване на родителите с празника Банго Васил; 

 2.Подготовка на традиционни ромски ястия с участието на родители,ученици и учители; 

 3.Прожекция на филм,отразяващ живота на ромите; 

 4.Съчинение  на тема «Моят приятел-ром!» на ученици от СИП «Ромски фолклор»  

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

13.01.2015 г.  - По традиция,  сурвакарчета  oт ,ОУ”Х.Смирненски” село Водолей и 

ОУ”П. Хилендарскй” град Г.Оряховица, заедно с деца от Детски център “Мост на надеждата“ 

гр.Лясковец  с представители на Център за развитие на общността към Център „Амалипе” 

,ще посетят различните институции във Велико Търново, където ще изнесат програма от 

стихчета ,песни и танци,ще сурвакат и  наричат за здраве и берекет на  ромски и български 

език. На Банго Василий от сутринта деца обикалят съседски къщи и сурвакат за здраве, 

късмет, берекет и плодородие. Вярва се, че от благословията  и „лек крак” зависи и късмета 

и щастието им през новата година.  Сурвакарчетата ще посетят : 

-Кмет на Община Велико Търново  - 10:00ч. 

-Областна управа-11:00ч. 

-Регионална Здравна Инспекция-11:30 

-Регионален Инспекторат по Образованието 

 

12.01.2015 г. - Местен клуб за развитие на общността  кв.Калтинец  град Г. Оряховица към 

Център „Амалипе”  и  ученици от ОУ ”П.Хилендарски” ще сурвакат и  наричат за здраве и 



ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ  

“АМАЛИПЕ”, В. ТЪРНОВО 

  
Велико Търново 5000, п.к. 113, Тел: 062/600 224,  

www.amalipe.com, office@amalipe.com 
 

 

берекет, г-н. инж.Д.Добрев кмет на община Горна Оряховица и служителите в общинската 

администрация. 

13.01.2015г. - Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”  съвместно с 

Международен Съвет на Самодейните Средища Мрежа Хлебни Къщи – Велико Търново по 

повод Василица ще направи демонстрация – възстановка  на традиционни обреди и 

практики свързани с празника. Събитието ще се проведе от 16:00 ч. В Хлебна Къща – Велико 

Търново. Василица се отбелязва като начало на Новата година от много ромски групи в 

България, а от няколко години и като ден на ромската култура. Празнуването на Василица е 

свързано с легенда, че Свети Васил, застъпник и защитник на ромите, възстановява моста, 

по който преминавали ромите, след като този мост бил разрушен от Дявола и по този начин 

ги спасил. Празникът се отбелязва на 13, 14 и 15 януари. 

Общ.модератор: Иван Тодоров; тел : 0884 009 874 

14.01.2015г. от 16:00ч. - Доброволци на Център „Амалипе” в град Велико Търново 

организират кампания на тротоара пред МДТ „Константин Кисимов“. По време на 

кампанията, младежите доброволци по проект „Младежта е толерантност – преодоляване на 

анти-ромските стереотипи” ще раздават специално изготвени брошурки с информация за 

празника. Проведена ще бъде и викторина с въпроси на тема „Ромски бит и култура“ по 

конкретно обвързани със спецификите на празника Васильовден. Всеки минувач дал верен 

отговор ще получава сладка и късметче за новата година. Чрез тази кампания младежите 

искат да покажат на гражданите на Велико Търново, че ромите също имат обичаи и 

традиции.  

За повече информация: Ромелия Михтиева, 0882 56 38 89 

ОБЛАСТ ВИДИН 

14.01.2015г. В  ОУ " Христо Ботев" - гр. Дунавци има планирани разнообразни дейности. В 

Час на класа в основен етап ще се проведе беседа за традициите и обичайте при отбелязване 

на Нова година при различните етноси, в началните класове учениците ще пишат съченение 

на тема " Василица при моето семейство". Обявен е и ученически конкурс за най - 

оригинална сурвачка. Победителите ще получат специални награди. Група ученици ще се 

отзоват на покана и ще посетят ромска къща където ще имат възможност да проследят от 

близо приготвянето на ястията за празничната трапеза, а гостоприемните стопани ще бъдат 

сурвакани за здраве и берекет. 

 

ОБЛАСТ ВРАЦА  

13.01.2015 г. от 13.30 часа в ОУ „Христо Ботев” – с. Баница децата ще направят възстановка 

на празника Василица. Децата от ромски произход ще покажат и разкажат за самият празник 

като обичаи, традиция и изпълнение пред доброволците от клуб „Младежта е толерантност” 

и децата от български произход. От своя страна доброволците ще направят различни игри и 

дарят малки подаръци на участниците. Децата от ОУ „Христо Ботев” – с. Баница ще намерят 
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и направят автентичен артефакт свързан с празника “Василица”, който е от нашия край, а 

след това заедно с младите доброволци ще го дарят в Етнографския Музей. 

За повече информация: Тихомир Машов, 0884 80 70 53 

В 13.30 часа  на 13.01.2015 г. в ОУ " Христо Ботев" - с. Търнава ще бъде отбелязана 

Василица. В тържеството ще се включат децата от Ученическия съвет, членове на 

Родителския клуб и Читалищното настоятелство. Ще има сурвакарски поздрав, 

пресъздаване на  легендата за Банго Васил, изпълнение на  песента "Василица" , скечове и 

много танци. Над 60 ученика от различни етноси ще се включат в отбелязване на ромската 

Нова година в ОУ " Н. Й. Вапцаров" - с. Селановци. Изпратени са покани до представители 

на НПО, местни институции, родители, бивши ученици и учители. По дългогодишна 

традиции на Василица ученици от ОУ " В. Априлов" - с. Хърлец посещават ромски къщи. 

Гостоприемни домакини гощават сурвакарите, които изпълняват кратки наричания и ги 

благословат за здраве и берекет. Тази година учениците от 4 клас ще посетят дома на 

Елеонора Ангелова, а третокласниците ще бъдат в дома на Искра Славова. В часовете по СИП 

" Фолклор на етносите - Ромски фолклор" ще бъде представена тематична презентация, 

която ще имат възможност да видят и родителите на второкласниците. Местните държавни 

и културни институции ще бъдат посетени от представителна група от петокласници, които 

са подготвили специална празнична  програма. НУ " Христо Смирненски" -  гр. Бяла 

Слатина активно ще се включи  в отбелязване на Василица. В часовете по " Фолклор на 

етносите" вече са изрботени сурвакници с които ще бъде подредена изложба във фойаето на 

училището. В  нея ще има още и тематични рисунки. На видео  стената ще бъде представен 

филм за празника, а по училищната уредба ще има поздравителен концерт. Групите по СИП " 

Фолклор на етносите - Ромски фолклор" са подготвили и празнична програма под 

ръководството на  В. Стоянова, Ю. Александрова и Й. Рашева, която ще бъде представена 

пред ученици и родители. Сурвакарска група от ОУ " Св.Св. Кирил и Методий" - с. Девене  

ще посети Кметствата в с. Чирен, с. Три кладенции с. Девене. По традиция ОУ "Св. св. Кирил 

и Методий"- Враца ще отбележи Василица подобаващо, този път диференцирано за 

начален и прогимназиален етап. ПИГ- ІV клас, който изучава " Фолклор на етносите" в 

заниманията по интереси, ще организира "Празнично влакче", което ще спре на Гара І клас с 

преданието за Банго Васил, на Гара ІІ клас с Притча за изгубената азбука, при трети и 

четвърти клас- съответно с драматизиране на празнуването на Василица и разказ защо 

ромите почитат гъските. В началота на м. декември м. г. Ученическият парламент обяви 

конкурс за съчинение на тема: "Василица в моя дом" за учениците от V- VІІІ клас. На 14 

януари комисия в състав: учителите по български език и литература, представители на 

Родителския клуб и на Ученическия парламент ще определи най - добрите, а техните автори 

ще получат специални награди. Самите съчинения ще бъдат поставени на видно място в 

училището, за да може да бъдат прочетени от по - голяма аудитория. 

Лице за контакт: Йонка Данова, регионален координатор за Северозападна България  

Тел. 0886 869 047 

 

ОБЛАСТ ДОБРИЧ 
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Инициативите, които ще се проведат в ОУ “Добри Войников”, село Победа, общ. Добрич са: 

1.Открит урок на тема „Предания и легенди за Банко Васил”-12.01.2015г. 

2.Изработване на постер на тема „Василица”-13.01.2015г. 

3.Подреждане на изложба от рисунки на тема”Единни в разнообразието”-14.01.2015г. 

4.Провеждане на тематичен урок „Да потанцуваме”-13.01.2015г. 

В ОУ “Братя Миладинови”, село Черна, общ. Добрич Васили ще се отбележи на: 13.01.2015 г. - 

След учебните часове всички ученици ще се съберат в ромския кът, ще запалят свещи и, 

както повелява традицията, ще прикадят с жив въглен и брашно, поставени на керемида. 

След това ще поискат прошка от по-възрастните. След учебните часове ще бъдат 

организирани четения на приказки, легенди и предания, свързани с обичая Василица. В 

класната стая на II – IV клас, под ръководството на г-жа Сирма Иванова – старши учител в 

начален етап, ще се четат литературни произведения от учениците в начален етап на 

обучение. В кабинета по български език и литература, под ръководството на г-жа Геновева 

Манковска – старши учител в прогимназиален етап, ще се четат литературни произведения 

с учениците от V клас. 

14.01.2015 г. - Училището ще бъде отворено от родител, който ще изпълнява ролята на 

Банго Васил. Той ще влезе пръв, за да благослови училището и учениците за здраве, късмет 

и През голямото междучасие учениците ще сурвакат учители и родители също за здраве. В 

ромския кът ще пръснат просо, слънчоглед, жито и царевица, за да бъде новата година 

добра и богата. В замяна на това те ще бъдат дарени с ябълки, орехи и След учебните часове 

в игротеката учениците от начален етап на обучение, които посещават СИП „Танци на 

народите”, който се ръководи от Мария Гочева –младши възпитател в начален етап ще 

танцуват ромски танци. Учениците от прогимназиален етап на обучение ще изпълняват 

песни, свързани с обичая Василица, заучени в часовете по СИП „Фолклор на етносите”, 

преподаван от г-жа Вълкана Тотева . 

 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

13.01.2015г. - Гр. Кърджали: учениците от  СИП „Фолклор на етносите” подготвят 
радиопредаване,  посветено на Банго Васил и празнуването на  Василица. 
15.01.2015г. - Учениците от СИП „Фолклор на етносите” ще разкажат защо ромите почитат 
Банго Васил и празнуват Васильовден три дни. Ще драматизират подготовката  на празника 
Васильовден и обичая с превъплъщаването в ролята на пратеник на Банго Васил. 
Част от учениците на  „ОУ П.К. Яворов” ще четат легенди и ще записват легенди разказани 
от родителите. 
 

ОБЛАСТ МОНТАНА  

На 14.01.2015 година в Първо ОУ " Н. Й. Вапцаров" - гр. Брековица  ще отбележи 

празника с тържество за Банго Васил, което е подготвено от учениците от училищния 
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парламент и от СИП "Фолклор на етносите - Ромски фолклор". Г- жа Ирина Кирова - главен 

възпитател и г-жа Елена Михова - ръководител на групата по СИП са изготвили сценарий, в 

който са включили стихове, песни, легенда за ромите и Банго Васил и драматизация на 

ромската приказка "Какво бях, какво станах, какво ще стана". Празникът ще бъде отбелязан 

с родителите. Ученици от СОУ "Христо Ботев" - гр. Брусарци ще поздравят с Ромската Нова 

година кмета на община Брусарци със специално подготвена програма, част от която ще 

бъде представена и три ромски къщи по покана на домакините. Представителна група от 

Първо ОУ " Васил Левски" - гр. Вълчедръм ще участва в организирано посещение в 

държавни институции, а в училището ще бъде представена празнична програма с 

подходящи стихове, песни и танци, сурвакарски наричания. Най- голям интерес се очаква от 

конкурса " Мис и Мистър Василица" в който ще има участници от всички класове. 

Компетентно жури  в  чиито състав са представители на местна власт, читалище и учители 

ще награди най - атрактивните.  

 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

13.01.2015г. - Пловдивския клуб „Младежта е толерантност” ще раздава баница с късмети и 

ще разкажат за ромските обичаи по време на Василица. Доброволци от клуба ще посетят 

студенти от Философко-историческия факултет (ФИФ) на Пловдивския университет на  13 

януари от 13:00 в една от големите аудитории в сградата на ФИФ.  

Студентите ще чуят  беседа относно празника „Василица”, която ще представи 

фолклора, историята на празника и как бива отбелязван в различните ромси групи. Всички 

присъстващи ще имат удоволствието да опитат специалната баница за „Василица” и да 

изтеглят свой новогодишен късмет. 

За повече информация: Радослав Стилянов, 0882 36 29 37; Ангел Кочев, 0882 92 43 80 

14.01.2015г. - В училищата ОУ "Христо Ботев" – гр. Стамболийски, ОУ " Христо Смирненски" 
- с.Ново село, ОУ "Гео Милев" - с. Белозем, ОУ "Райно Попович" - гр. Карлово, ОУ " Христо 
Ботев" - с. Брестовица ще бъдат подредени изложби на детски картини, които отразяват 
ромската култура и бит. Ще има танцови спектакли, модни дефилета, драматизации, 
рецитали и т.н. 

14.01.2015г. - Местни общинари ще бъдат сурвакани от  възпитаниците от ОУ „Панайот 

Волов“ – гр. Пловдив, ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Алеко Константинов, ОУ "Граф Н. 

Игнатиев" – с. Граф Игнатиево, ОУ "Васил "Левски" - село Триводици, ОУ "Ген.Карцов" - с. 

Христо Даново, ОУ „Св. Св.Кирил и Методий” - с.Дълбок Извор 

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

13.01.2015г. - Сурвакарска група от ОУ " Св. Кл. Охридски" - с. Буковлък ще посети след 

учебните часове Кметството и Читалището. По инициатива Ученическия парламент  в 

първия ден от седмицата ще има поставена кутия  в която всеки може да напише листче не 

само своите пожелания за Василица но и на кой в този ден би искал/а да благодари. В края 

на деня ще бъде изготвено табло с всичките цветни листчета, което ще бъде поставена на 
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видно място в училищния коридор. Това са част от училищните инициативи по повод 

Международния ден на думата " Благодаря". Представителна група от ОУ " Отец Паисий" - с. 

Радомирци ще посети държавни институции в столицата по повод Василица, а по 

инициатива на Ученическия парламент ще има музикално - художествена програма, която 

ще бъде представена пред учениците. В ОУ " Антон Страшимиров" - с. Бохот върви 

сериозна подготовка за отбелязване на Василица. В часовете по " Фолклор на етносите" се 

изработва сурвачки с автентични материали - вълна, сушени плодове и др. Представителна 

група от петокласници ще посети Кметството, Читалището и търговски обекти в селото за 

да пожелае успешна година. На 14 януари 2015 г.  учениците от клуб "Фолклор на етносите - 

ромски фолклор" от ОУ " Христо Ботев" - с. Пелишат ще сурвакат кмета и администрацията 

на селището, а на следващия ден с учениците от клуба по проект "УСПЕХ" ще бъде изработен 

годишен празничен календар на ромите и ще бъдат пресъздадени обичаи и традиции, 

свързани с Василица.  

 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА  

14.01.2015г. – В ОУ „Цанко Церковски”, с. Средище ученици от училището ще изработят 

интерактивни поздравителни картички, които ще бъдат връчени в общински и държавни 

институции в селото, общината и областта, кметства – с. Средище, с. Давидово; общинска 

администрация с. Кайнарджа, читалищата в общината, ДЦВХУ – с. Средище, ПГМСС – „Н. 

Вапцаров” – с. Средище, РИО – гр. Силистра и др. Учениците от клуб „Фолклор на етносите в 

България – ромски фолклор” ще представят новата книжка „Нова година у ромите от с. 

Средище”. Екип ученици от V клас ще представи драматизация по разказа на Георги Райчев 

„Две сестри”.  

 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

гр. Шипка ОУ св. св. „Кирил и Методий” 

Заедно  с ученици и преподаватели от ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Хаджидимитрово ще 

посрещнат Василица. Програма , с участието на деца от I до VIII  клас е подготвена за гостите 

от парньоркото училище в ОУ св. св. „Кирил и Методий”.  Малките първокласници ще изпеят 

коледна песен, за да припомнят отминалия християнски празник. Госпожа Мариана Петрова 

от училището домакин ще разкаже за обичаите в ромските семейства, свързани с Василица. 

По- големите момичета ще изпълнят ромски танц със специалните костюми, които 

училището осигури по партньорският с „Амалипе” и Тръст за Социална Алтернатива проект 

„Всеки ученик може да бъде отличник”. Второкласниците ще разкажат приказката „ За два 

гроша” и ще представят драматизация по приказката „ Житената питка”. 

Миналата година , празникът Василица преминал под наслов „  Заедно празнуваме Банго 

Васил”. Тази учебна година е водеща е идеята „ Всеки ученик може да бъде отличник” -  

идеите за таланта, успеха, желанието да осъществиш мечтите си.  
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13.01.2015г. - с. Черна гора: ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”  На 13ти Празнуване на гости на 

ромско семейство. 

13.01.2015г. - с. Хрищени : Празникът Василица  ще  бъде отпразнуван  чрез 

пресъздаването му  в училището с помощта на членовете на семейството на ученици от ОУ 

„Христо Ботев”.  Ще се пресъздаде Василица с обичаят сурвакане, с наричанията,  с 

трапезата  и сърмите с късмети, танца и веселието изискващи този празник. 

С. Гълъбово –1во ОУ „св. Паисий Хилендарски” ще чества Василица чрез сурвакане на 

национални институции в гр. София, традиционно тържество в училищната зала с участието 

на ученици и родители както и  сурвакане на местните институции по повод Василица. 

В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сърнево за празника Василица ще изработват сурвачки в 
СИП „Фолклор на етносите“ с учен. от ІІ-ІV клас на 05.01.15 г.; Ще има тържество в 
училището на 12.01.15 г. – посрещане на сурвакарчета, драматизация на ромската приказка 
„Цигулката на щъркела“, ромски танц „Чшайорие“, ромски песни от момичетата от СИП-а от 
V-VІІІ клас; както и  ще сурвакат представители на административни организации в селото 
на 13.01.15 г. 

 

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

Учениците от СИП „Ромски фолклор” във Второ начално училище  гр. Омуртаг  ще празнуват 

празника Василица като ще представят възстановка на празника на ромския обичай Банго 

Васил с характерната новогодишна трапеза, прикадяване на трапеза, поискане на прошка. 

Ще сурвакат за здраве. Ще пеят песни , ще танцуват и играят хоро заедно с учители и 

родители.  

ОУ "Христо Ботев" с. Камбурово ще отбележат празника Василица с открит урок и 

надиграване на учениците от начален етап. 

В ОУ "Г.Бенковски" с.Беломорци ще бъде отбелязана Ромската Нова година с песни, танци и 
увеселителни забавления.Учениците ще рисуват рисунки посветени на празника, с които ще 
бъде направена изложба. В клуб "Фолклор на етносите в България- ромски фолклор" 
учениците ще се запознаят с традициите и обичаите на този празник. 

 
ОБЛАСТ ХАСКОВО 

В ОУ,,Иван Вазов"гр.Симеоновград във връзка с отбелязването на ромската  
нова година ,ще се проведе училищно тържество включващо: 
1. Презентация представяща празнуването на Василица 
2. Изработване на табло със снимков материал 
3. Литературно-музикална програма. 
 

12.01.2015г. - Учениците от СИП ”Фолклор на етносите”при СОУ „Свети Климент 

Охридски”, гр. Симеоновград  са предвидени следните дейности в училище: 
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Възстановка на празника „Легенди за Банго Василии” и “Ромската Нова година”.  

14.01.2015г. -  Учениците от СОУ  ще поздравят  общинска администрация Симеоновград и 

ще сурвакат за здраве и берекет кмета на общината, г-н Пейчо Стайков. Ще бъде връчена и 

специално приготвена за случая ромска баница с късмети. 

14.01.2015г.  - Ще сурвакат и фондация „Америка за България” в гр. София 

 

ОБЛАСТ ШУМЕН  

13.01.2015г. - В ОУ "П.П.Славейков" с.Марково ще отбележат Василица с представяне на 

презентация за празника, драматизация на приказки, гатанки, предания за Банго 

Васил,ромски песни и танци.  

13.01.2015г.  - Празникът в СОУ"Цанко Б. Церковски" с. Никола Козлево  ще бъде отбелязан 

със следните дейности: 

1. Пресъздаване на празника Банго Васил 

2. Направа на сурвакници. 

3. Сурвакане по ромски домове. 

14.01.2015г. – 18:00 ч. - Клуб „Младежта е толерантност” Шумен ще пресъздаде обичая 

„Василица” в Младежки дом – Шумен. Запознаването с ромския празник ще го направи по-

добре познат сред шуменската общественост. Доброволците от клуба ще подготвят трапеза 

със задължителните за празника ястия – баница с късмети, сготвена птица – гъска, пуйка 

или пиле, сърми и различни напитки. По-младите ще поискат прошка от по-възрастните. 

Деца ще сурвакат за здраве и берекет. Ще има оркестър, който ще свири на живо най-

слушаните ромски песни. На възстановката на празника ще присъстват лица от културната 

общественост на града, които с радост ще уважат събитието. 

За повече информация: Силвия Станчева, 0882 07 42 64 

14.01.2015Г. - В  СОФИЯ  

Вицепрезидентът на България Маргарита Попова , министрите на 

образованието, труда и социалната политика, регионалното развитие и културата, 

посланиците на Белгия, Норвегия, Полша, Нидерландия, Индия и Великобритания ще 

приемат ромски и български сурвакари по повод празника Василица, който се 

отбелязва като начало на новата година от повечето роми в България на 14 януари. 

 

За повече информация относно събитията по повод Василица:  

Галина Дечева 0884 009 025 


