
Ромската нова година – как бе отбелязана в цялата страна 

 

 През изминалата седмица стотици деца посетиха Министерства, посолства, 

центрове и други институции в град София, където бяха посрещнати радушно, 

сурвакаха за здраве и пожелаха успех на домакините си. Как премина Василица в 

столицата подробно може да прочетете тук - 

http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3179&lang=1  

Емоциите на децата и техните учители може да усетите и от прекрасния разказ на 

Райчо Чапразов - http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3180&lang=1 

Във Велико Търново започнахме отбелязването на Новата година с редица събития 

още от 11 януари. Как протекоха те, вижте на - 

http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3178&lang=1 

 Празникът обаче бе отбелязан и на много други места в цялата страна.  

Учениците от Обединено 

училище „Добри Войников“ с. 

Победа, които участват в Клуб 

‘’Интеркултурен празничен 

календар’’ и работят по проект 

‘’Приказно пътешествие” към 

ЦОИДУЕМ, проект „Твоят час” и 

„Чета и пиша с фолклора на 

етносите” поздравиха своите 

родители, баби, дядовци и близки. 

Те подготвиха рисунки на тема 

„Василица в моето семейство”, 

сурвакници и поздравителни 

картички и отидоха в ромската махала. Благославяха за здраве и берекет. Посетиха 

ромското семейство на Давид Симеонов и поздравиха своята съученичка Шени 

Давидова, която от месец боледува.  

 Групата "Фолклор на 

етносите" по проект "Твоят 

час" в ОУ „Цанко 

Церковски“, с.Средище 

изработи за всеки клас в 

училището "Календар на 

ромските празници за 2018 

година" и им го подари по 

повод Василица - Ромската 

Нова година. Поднасяйки го, 

http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3179&lang=1
http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3180&lang=1
http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3178&lang=1


децата пожелаха на съучениците си отличен успех през новата година, както и здраве 

за тях и семействата им.  

На 12 януари Райме Али - 

председател на Родителския 

клуб към  ОУ "Климент 

Охридски", с. Смолница 

отвори вратите на своя дом, 

за да  запознае учениците с 

ромската култура и бит. 

Домакинята  разказа на 

децата как се празнува Банго 

Васил и показа ромската 

празнична трапеза. 

Учениците от своя страна разкаха ромски легенди и предания, които са изучили в 

часовете по "Фолклор и традиции" и представиха обичая"сурвакане". Малките 

сурвакарчета отправиха своите сурвакарски наричания към домакините.  

Ромската Нова Година се 

отбеляза в ОУ"Св.св.Кирил и 

Методий" с. Старо Оряхово на 

12.01.2018 г. Ученици от 

групите: "Опознай родното място 

чрез фолклора на етносите " и 

група "Туризъм, пътешествия, 

традиции и фолклор на етносите" 

сурвакаха за здраве и берекет. С 

много настроение и динамика 

заредиха ръководството и 

учителите на  своето училище. 

Очакваха ги с нетърпение и в 

Кметството на с.Старо Оряхово и 

в Читалище " Пробуда". 

Учениците от ОУ,,Васил Левски” 

с.Преселенци,общ.Ген.Тошево,обл.Добрич 

от клубовете по интереси: ,,Фолклор на 

етносите“ и ,,Уча се на сцената”, посетиха 

най-възрастните родители,за да пожелаят 

здраве и късмет.Майка Гюлхан разказа на 

децата легендата за Банго Васил,децата се 

насладиха на богата почерпка. 

 



Учениците от ОУ "Васил Левски", с. 

Божурово отбелязаха празника Василица на 12 

януари. Групата по Фолклор на етносите запозна 

учениците с традициите и обичаите на празника 

Василица. Децата сурвакаха за здраве, разказаха 

легенди за ромите. Голям интерес предизвикаха 

драматизациите на ромските приказки "Когато дядо 

ходил на училище", "Ромска манджа" и на ромската 

легенда"Силата на хляба". Програмата завърши с 

гатанки и танци. 

На 13 януари  родители и гости от различни 

институции се наслаждаваха на наричанията, песните 

и танците на учениците от ОУ „Панайот Волов“ с. 

Мадара. Общ. Шумен. Празничната програма се проведе в сградата на училището. 

На 15 януари, група сурвакарчета от СУ „Трайко Симеонов“ гр. Шумен,  

сурвакаха за берекет кмета на Община Шумен – г-н Любомир Христов. Сурвакарите 

пяха, танцуваха и свириха на акордеони. Учениците бяха подготвили благопожелания 

за целия екип на общинска администрация Шумен. Градоначалникът получи обещание 

от малчуганите да са винаги добри и ученолюбиви и им раздаде подаръци. По-късно 

децата бяха приети от г-жа Светлана Милева, началник на РУО Шумен, където  

сурвакаха отново за здраве и берекет,  експертите на образователната институция.  

Ученици от СУ „Трайко Симеонов“ гостуваха  и в Областна администрация Шумен 

по повод празника Василица и настъпването на ромската Нова година. Децата 

сурвакаха и наричаха за здраве, благополучие и успехи проф. Желев - областен 

управител на област Шумен,  заместник областните управители Ширин Вели и Петко 

Шаренков, както и служителите от администрацията. Учениците представиха 

специална програма със стари 

ромски легенди, песни и 

наричания.  

Образователните 

медиатори от община Смядово, 

отбелязаха ромската Нова година 

„Василица“ с ученици и 

родители. Учениците от СУ 

„Кирил и Методий“, гр. 

Смядово  представиха легенди 

свързани с празника, а родителите  

показаха как се празнува и какви 

ястия се приготвят в навечерието 

на „Василица“. Съвместно с учителите образователните медиатори  представиха 

презентация за обичаите на ромската Нова година. 



И тази година образователният 

медиатор - Ирена Михайлова към 

ЦМЕДТ ”Амалипе” заедно с децата деца 

от СУ "Ангел Каралийчев", 

гр.Стражица с ръководител г-жа Елка 

Нейкова сурвакаха кметския екип в 

община Стражица на 12 януари. Гости 

на събитието бяха кметът на община 

Стражица г-н Румен Павлов,зам.-кмета 

г-жа Катя Петрова и  председателя на 

Общински съвет гр.Стражица г-н Илиян 

Маринов. 

На 12.01.2018г. ученици от ОУ „Св. Паисии Хилендарски“ гр. Горна 

Оряховица изпълниха представление с традиционни ромски и български  танци, 

рецитираха стихотворения и изпяха песни на ромски език. Сурвакаха директора, 

учителите, образователният медиатор и обслужващият персонал в училището за здраве 

и берекет с ръчно изработени сурвакници.  

В навечерието на ромската Нова 

година – Банго Васил, деца 

сурвакаха за здраве и берекет кмета 

на Павликени инж. Емануил 

Манолов и администрацията. Те са 

ученици от СУ “Бачо Киро” – 

Павликени, ОУ “Бачо Киро” – 

Бяла черква, и ОУ “Климент 

Охридски” в Павликени, 

придружени от своите 

преподаватели и образователните 

медиатори към Център “Амалипе” 

Александър Асенов и  Стефан  

Стефанов. Малчуганите са представители на различни етноси – миллет, бургуджии, 

рудари и те наричат на езика си за здравето на домакините.  

За поредна година ученици сурвакаха цялото ръководство на ОУ,,Св. Св. 

Кирил и Методий“, с.Батак , кметството и читалището на селото. Сурвакарите 

пожелаха през новата  година здраве и берекет. 

Една от характерните черти в дейността на ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци е 

издирването, възраждането и почитането на традициите на всички етноси, които 

живеят в едно от най-големите села в България. На 12 януари 2018 – деня, в който 

училището навърши 60 години, учениците от групите за целодневна организация 

подготвиха и представиха празника „Банго Васил”, в който се преплитаха обреди, 

песни, танци и поучителна приказка,съхранили своя неувяхващ колорит през вековете. 



Учениците от II клас при ОУ 

"Христо Ботев"- село Баница, гостуваха 

и сурвакаха за здраве и берекет по случай 

Василица в Областна администрация 

Враца. 

Празникът Василица отбелязаха и 

най-малките възпитаници в ОУ " 

В.Априлов", с. Хърлец, обл. Враца. 

Децата украсиха сурвачки и участваха в 

подготовката на празничната трапеза и 

възстановка на обичая. 

 

Част от богатата празнична трапеза с 

която бяха нагостени деца от ОУ 

"Христо Ботев" - гр.Дунавци по 

повод Василица. Учениците 

гостуваха по покана на леля Ганка , 

която е активен член на Родителския 

клуб. 

 

На 15 януари ЦРО-Долна 

баня и доброволци от ОУ "Неофит 

Рилски" посетиха Община Долна баня, където сурвакаха Владимир Джамбазов - кмет 

на общината с пожелания за здраве, берекет и успехи. Една от доброволките поздрави 

кмета, като изпя песента Василица. Не на последно Стоянка Стоименова, заедно с 

младежка група към ББЦ и доброволци към ЦРО-Долна баня подариха на децата от 

Дом за деца лишени от родителски грижи "Констанца Ляпчева" чанти с лакомства и 

плодове. 

По традиция ОУ “Васил Левски“, с.Видраре, отбеляза ромската нова година 

„Василица“ и прeз настоящата 2018 г. На 16 януари по сценарий на учителя, който 

води СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор“, бе направена възстановка на 

празника от децата в СИП-а и от тези от Училищния парламент. Те пресъздадоха 

„Легенда за моста“, Предание „Защо ромите почитат гъската“ и Предание за овчаря 

Банго Васил. Традиционно Банго Васил беше посрещнат по мост от пари и влезе с 

пожелания за здраве и късмет. Всички гости и деца опитаха баниците с късмети, 

приготвени от групата по СИП.  

  В село Розино учениците от ОУ "Христо Г. Данов" празнуваха заедно с кмета 

на селото Ангел Шаламанов. Как протече празникът там може да видите тук 

http://www.karlovo.tv/novina.php?id=63319 

http://www.karlovo.tv/novina.php?id=63319


За отбелязване на празника Василица ученици от ОУ „Св.Паисий 

Хилендарски“ с.Сотиря посетиха РУО – Сливен. Децата поздравиха присъстващите, 

отправиха своите пожелания за много 

здраве, късмет и берекет, почерпиха ги 

с питка с късмети. Гостуването бе по 

инициатива на регионалния 

координатор на Център Амалипе – г-жа 

Бисерка Димитрова. На срещата, освен 

експерти от РУО, присъстваха и 

Димитринка Петкова – заместник-

областен управител на Област Сливен и 

Иван Господинов – Областен 

председател на СБУ. Госпожа Петкова 

дари децата с паричка, пожела им да не 

спират да учат и мечтаят.  

И така до догодина, когато сурвакарчета отново ще бъдат посрещнати из цялата 

страна, за да продължата традицията и да зарадват малки и големи. 

Бахтало о Васили! Бахтало Нево Бреш! 


