
Сурвакарчета озариха министерства и дипломатически мисии  

за Ромската Нова Година – Василица 

 

Вицепремиерът Томислав Дончев, председателят на Парламента Цвета 

Караянчева, министрите на труда и социалната политика Бисер Петков, и на 

здравеопазването Кирил Ананиев, заместник-министрите на образованието и 

науката, младежта и спорта, министерство на външните работи, омбудсманът 

Мая Манолова, посолствата на САЩ, Великобритания, Дания, Австрия, Белгия, 

Испания, Франция, ЮАР и Индия, както и много други организации и институции 

приеха на 15 януари български и ромски сурвакари по повод празника Василица, 

отбелязван като начало на новата година от повечето роми в България.  

 

Събитията в София и цялата страна са част от национална кампания, организирана 

от Център „Амалипе“ за девета поредна година, чиято цел е отбелязване и 

популяризиране на празника Василица – Ромската Нова година. Кампанията дава 

възможност на сурвакари от училища от цялата страна да пожелаят здраве и 

берекет с традициите на ромския и българския фолклор. 

 

15 януари, понеделник  

 

От 09:30 ч.  

 

Празничният понеделник бе 

открит от Обединено училище 

„Христо Ботев“, с. Каспичан 

и СУ „Цанко Церковски“, с. 

Никола Козлево, обл. Шумен, 

които рано-рано бяха в 

Представителството на 

Европейската Комисия за 

България, където сурвакаха 

с наричания за здраве и 

събудиха настроение у 

домакините със своите танци. 

 

 

От 11:00 ч.  

  

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина 

Крумова посрещна ученици от Обединено 

училище „П. Р. Славейков“ село 

Джулюница. Децата разказаха легендата за 

Банго Васили и с много настроение 

изпълниха традиционни фолклорни песни 

и танци. За здраве и късмет бе сурвакана г-

жа Крумова и нейният екип. От своя 

страна тя поздрави децата и техните 

учителите по случай празника и им 

пожела здраве, благополучие и успехи в 

училище и в живота. Децата бяха 



зарадвани и с подаръци. 

 

 Учениците от ОУ „Васил Левски” с. Караджово за втори път прекрачиха прага 

на Министерството на труда и социалната политика, за да отбележат Василица - 

Ромската Нова година. Преди 9 години заедно с ОУ "Климент Охридски" с. Тишевица, 

обл. Враца, те поставиха началото на тази традиция, инициирана от ЦМЕДТ 

"Амалипе".  

 

Бяха топло посрещнати от социалния министър Бисер Петков, когото сурвакаха за 

здраве и берекет и представиха своите обичаи. От новогодишната баница социалният 

министър изтегли късмет "Мъдри решения. Мъдростта на един ум не се измерва по 

струпаните от него знания, а по способността му да открива нови истини." 
 

Министерство на здравеопазването посетиха седмокласници от СУ "Св. Климент 

Охридски" гр. Симеоновград по случай ромския празник Василица. С тематични 

стихчета и ръчно изработени сурвачки, те сурвакаха здравния министър Кирил 

Ананиев и неговия екип, като пожелаха здраве, късмет и берекет. 

„Само чрез 

знанието ще 

можете да 

бъдете успешни 

граждани на 

нашата страна. 

Пожелавам ви 

здраве, 

дръзновение и 

сила да 

усвоявате 

знанията в 

училище“. Това 

каза 

началникът на 



политическия кабинет на министъра на отбраната Илия Налбантов пред деца от 

Основно училище „Йордан Йовков“ - град Ямбол, които посетиха Министерството на 

отбраната „Само чрез знание можем да постигнем интеграцията, която искаме всички 

ние. И само знаещи и целеустремени, ще може някой ден, ако имате интерес, да се 

включите и в редиците на Българската армия“, допълни още началникът на 

политическия кабинет Илия Налбантов. Той пожела на децата и учителите им здраве и 

успех. Учениците сурвакаха присъстващите за здраве и ги поздравиха с изпълнения на 

традиционни песни и танци. Присъстваха още заместник-началникът на отбраната 

генерал-лейтенант Пламен Атанасов и директори на дирекции. 

 

За поредна година Министерството на образованието и науката и Центърът за 

междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ отбелязаха заедно празника 

„Василица“ и настъпването на ромската Нова година. Сурвакарчета от Обединено 

училище „Христо Ботев“, с. Каспичан и СУ „Цанко Церковски“, с. Никола Козлево 

танцуваха, пяха и споделяха 

традиции от българския и 

ромския фолклор, 

пожелавайки здраве и 

благополучие на всички 

българи.  Заместник-

министърът на 

образованието и науката 

Деница Сачева разказа на 

децата легендата за Банго 

Васил, който спасявал роми 

от удавяне. Тя пожела на 

учениците от различни 

възрасти да следват 

традициите, но да гледат и в 

бъдещето. Деница Сачева увери децата, че мостът между традициите и бъдещето е 

именно учението и ги призова да ходят на училище с любопитство. 

 

Заместник-министърът на младежта и спорта Ваня Колева прие учениците от 

Обединено училище "Св. св. 

Кирил и Методий", с. 

Априлово, които я поздравиха 

с разнообразна програма по 

повод Василица. Министърът 

разговаря дълго с децата 

относно техните мечти, 

хобита и любими занимания. 

Обеща да отиде в училището и 

да спортува с тях, както и да 

участва в други бъдещи 

дейности на училището в 

Априлово. 

 

Децата от Обединено училище “Св. Иван Рилски“ с. Червенци сурвакаха служителите 

на Агенцията по заетостта. Облечени в ромските носии, те разказаха легендата за 

Банго Васил, как се празнува празникът и какво се слага на трапезата. После един по 



един  сурвакаха всичките служители на институцията с много красиви сурвачки, които 

изработиха сами. Служителите  на агенцията по заетостта пожелаха на децата да имат 

добри успехи в училище и да сбъдват мечтите си. Директорът на Агенция по заетостта 

изненада сурвакарите от Червенци с богати подаръци. 

 

Ученици – сурвакарчета 

от ОУ "Христо Ботев" с. 

Гълъбник посетиха 

Агенцията за социално 

подпомагане по случай 

празника Василица.  

Децата поздравиха 

ръководството на 

Агенцията с 

впечатляваща фолклорна 

програма в духа на 

българските национални 

традиции и връчиха 

изработени от тях 

подаръци. От името на 

Агенцията детската 

група беше поздравена от Ана Ананиева, заместник изпълнителен директор на 

АСП и от Емил Тодоров, директор на дирекция „Закрила на детето“.  

 

Много настроение, традиционни 

песни и танци, пожелания за 

здраве и берекет имаше и в 

ЦОИДУЕМ, с идването на 

сурвакарчетата от основното 

училище в с. Голямо ново, обл. 

Търговище, по случай 

отбелязването на Банго Васил. 

Фондация „Америка за 

България“ посрещна учениците 

от ОУ "Н. Й. Вапцаров", с. 

Селановци, обл. Враца, които 

поздравиха домакините за 

празника и събудиха усмивки у 

лицата им със своите песни и танци. 

 

 

 

За поредна година ОУ 

“Васил Левски“, с. 

Видраре участва в 

тържествено честване на 

Василица – Ромската нова 

година. Ученици от 

училището бяха на гости 

на Българо 



Швейцарската Търговска Камара. Там бяха посрещнати много сърдечно и топло, и 

поздравиха с кратка художествена програма домакините. Г-н Бони Бонев - председател 

на Управителния съвет на камарата бе сурвакан с пожелания за здраве и успехи през 

Новата година. Поздравителната програма на учениците заслужено спечели 

аплодисментите на присъстващите.  

 

 

Гостувахме и в 

Посолството на 

Индия заедно с 

учениците от ОУ 

"Христо Ботев" 

гр. 

Стамболийски. 

Учениците 

изнесоха 

представление 

със стихове, 

песни и  пъстрия 

танц на 

цветовете 

„Холи“. 

Сурвакаха за 

здраве Нейно превъзходителство Пуджа Капур. Изказахме благодарностите си към 

посолството за дългогодишното партньорство с ЦМЕДТ "Амалипе" и за положителния 

отговор на нашата покана да им гостуваме, също така и за подкрепата им на нашите 

призиви за толерантност и приятелство на Детския ромски фестивал. Отправихме им 

покана за членство в посланическата група за ромска интеграция. Н.Пр. Пуджа Капур: 

"Благодарим ви, че сте наши гости, вие озарихте деня ни. Надявам се по-често да 

се виждаме, защото при нас рядко идват весели лица." 

 

 

От 11:30 ч.  

 

Дванадесет деца от ОУ "Отец 

Паисий", с. Искра, обл. Пловдив 

посетиха посолството на Белгия в 

София, където бяха посрещнати 

много топло и радушно. Учениците 

пяха и танцуваха в характерната за 

празника стилистика с много 

наричания за здраве, плодородие, 

късмет и мир. 

  

 

В офиса на „Заедно в час“ 

гостуваха ученици от основните 

училища „Св. Св. Кирил и 

Методий“, село Малорад, общ. 

Борован, и „Отец Паисий“ село Борован заедно с техните учители. За екипа на Заедно 



в час децата от трети и 

пети клас бяха 

подготвили специална 

програма с възстановка 

на легендата за св. 

Васил, танци и 

наричания по 

традициите на ромския и 

българския фолклор. 

Със сурвакане за здраве 

и берекет те заредиха 

екипа с позитивна 

енергия, която 

допринесе за празнично 

начало на седмицата. На 

екипа сурвакарчетата 

подариха също и 

изработени от тях кукли 

от хартия с герои от приказката „Дядо вади ряпа”. Посланието на подаръка беше 

обвързано с мисията на Заедно в час – така както героите заедно дърпат ряпата, да 

продължаваме да работим за издърпването на “голямата ряпа” на образователната 

система в България. 

 

От 12:00 ч 

 

Център за образователни инициативи прие в офиса си Четвърто основно училище 

"Георги Сава Раковски"- гр Берковица и сподели с тях празника „Василица”. Децата 

разказаха 

на екипа 

на 

Центъра  

историята 

на 

празника, 

сурвакаха 

за здраве и 

изпяха 

прекрасни 

песни. 

Преди да 

се 

разделят с 

домакинит

е им 

подариха и  сурвачката, която сами са изработили за спомен. 

 

 

Датското посолство в София празнува Банго Васил с Основно училище „Граф Н. 

Игнатиев“ от село Граф Игнатиево. Децата изпълниха традиционни песни и танци. 

Те пожелаха на посланик Сьорен Якобсен и персонала на посолството Честита Нова 



година и късмет, като ги сурвакаха. Посланикът разговаря с децата за това колко е 

важно образованието и да 

се посещава училище.  

 

Посещение от 

сурвакарската група от ОУ 

"Георги Стойков Раковски" 

– с. Голямо ново имаха и в 

Комисията за защита от 

дискриминация! С танци, 

песни, сурвакарски 

наричания, гледане на ръка 

и подаръци за изобилна 

година децата озариха 

делничния ден. Екипа на 

Комисията бе силно 

впечатлен, възнагради децата с подаръци и ги покани отново. 

 

Учениците от Борован - ОУ "Отец 

Паисий" сурвакаха нашите 

дългогодишни партньори - Тръст 

за социална алтернатива. 

Служителите на ТСА пожелаха на 

сурвакарчета от Борован да имат 

повече шестици, да са упорити в 

ученето си, да не се отказват да 

завършат и висше образование и 

един ден да имат добра реализация. 

Децата сурвакаха всичките 

служители на ТСА за здраве и 

много успехи през новата година. 

 

Към инициативата на Център „Амалипе“ се присъединиха и представителна група от 

Средно училище „ Васил Левски“  в  гр. Ябланица, обл. Ловеч в състав: Светослав 

Стефанов, Вероника 

Маринова, Летисия 

Лазарова, Йолита 

Стефанова, Мариела 

Маркова и Моника 

Манева. Те имаха 

възможност да посетят 

Френското посолство. 

Н.Пр. Ерик Льобедел – 

Посланик на Франция 

и неговата съпруга г-

жа Брижит Вала-

Льобедел посрещнаха 

групата. Младите 

таланти представиха  

своята програма  в която  



пресъздадоха историята на празника, вплитайки традиции от българския и ромския 

фолклор. От името на учениците и педагогическия екип на СУ „ В. Левски“ бяха 

поднесени ръчно изработени сувенири, специалния новогодишен брой на училищния 

вестник, прочутите яблански локум и халва. И докато похапваха френски коледен 

сладкиш децата споделиха за успехите в учебния процес, за мечтите си, за традициите 

на своята общност, отговаряйки на въпросите на Н.Пр. Е. Льобедел. Г-жа Данова, 

придружаваща групата благодари на френския посланик  за активната подкрепа и 

ангажираност  с проблемите на ромската общност в България. 

 

Отбелязахме Ромската нова година и с учениците от СУ " Отец Паисий" с. Медковец 

като гостувахме в Посолството на ЮАР. Бяхме много топло посрещнати. Учениците 

бяха подготвили свое 

представление с легенди за 

Василица, стихове, песни и 

собствена хореография с 

танци. Временният посланик 

Г-н Мамаболу бе възхитен от 

изпълненията на 

малчуганите. Благодарихме 

си взаимно за 

дългогодишното 

партньорство и подкрепа. 

Учениците сурвакаха за 

здраве, с ръчно изработена от 

тях сурвакница, която 

подариха на посланика. Също 

така им поднесоха домашно 

изпечен хляб с късмети. А те 

бяха наградени с лакомства и 

много усмивки и радост. 

Временният посланик категорично заяви, че предстои включването им в 

посланическата група за ромска интеграция. 

 

От 12:30 ч 

 

За първи път 

тази година 

на Василица 

вратите си 

отвори и 

Посолството 

на Кралство 

Испания. 

Групата 

ученици от 

СИП 

"Фолклор на 

етносите - 

ромски 

фолклор" с ръководител Мая Здравкова от ОУ "Васил Левски" с. Караджово бяха 



топло посрещнати от Сесар Аха Мариньо - съветник по образователните въпроси в 

Посолството на Кралство Испания. След като пресъздадоха легендата за Банго 

Васил, поканиха съветника на традиционно хоро, в което той се включи с усмивка. 

Учениците сурвакаха за здраве и поднесоха баница с късмети. Тя е приготвена 

специално от фирмата, която отговаря за здравословната закуска на учениците в 

училището. А в писането на късметчетата участваха и деца, и учители. Късметът, 

който г-н Сесар Аха Мариньо изтегли от новогодишната баница е "Здраве. Само 

здравият човек е истински богат." Като подарък в Посолството учениците оставиха 

"Дърво на плодородието" - ръчно изработено от ученици в часовете по СИП "Шарена 

магия" с ръководител Наталия Куценко. Представителят на Център „Амалипе“ 

Десислава Стефанова подари ромско знаме на г-н Мариньо, сподели опита на 

организацията за превенция на отпадането на ромските ученици и покани посолството 

да се включи в Посланическата група за ромска интеграция, инициирана преди 2 

години от Център „Амалипе“  и тогавашният посланик на Норвегия в България – Н.Пр. 

г-жа Гюро Катарина Викьор. 

 

От 13:00 ч 

 

Децата от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ село Малорад, гостуваха в 

Централата на Синдиката на българските учители в София. Младите таланти 

пресъздадоха ромските традиции и фолклор. Сурвакаха за здраве и късмет 

председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и нейния екип. И както повелява 

националната ни традиция сурвакарите получиха дарове от домакините на Синдиката. 

Г-жа Такева благодари на учениците за музикалния поздрав и им пожела много успехи 

в училище по пътя на знанието, да бъдат здрави и щастливи – гордост за своите 

родители и учители. Директорът на училището Мая Донкова и учителите споделиха за 

работата с ромските деца, политиките за задържането им в училище, както и за 

повишаване на успеха и стремежите им да продължат да се учат и развиват. Те 

благодариха за гостоприемството и връчиха на председателя на СБУ д.ик.н. Янка 

Такева специално изработено пано от учениците. 

 

Ученици от ОУ "Димчо Дебелянов", гр. Ихтиман, обл. София отправиха своите 

благопожелания към директора на Унгарския културен институт г-жа Дьорди 

Димитров. 



Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия гр.София посети Фондация 

Институт „Отворено общество“- София, където поздрави изпълнителния директор 

Георги Стойчев и останалите домакини в институцията за празника с песни и 

наричания. 

 

Учениците от СУ "Христо Смирненски" от гр. Койнаре представиха  интересната 

празнична програма по случай Василица и подариха красивите сурвачки на посланика 

на Австрия в София – Н.Пр. Роланд Хаузер, след като сурвакаха него и останалите 

служители на посолството за здраве и берекет през новата година. 

 

Председателят на Държавна агенция закрила на детето г-жа Офелия Кънева бе 

поздравена за Василица от децата от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Чешнегирово. 

Празничното настроени завладя служителите на институцията и в края на посещението 

разговорите бяха приятелски, а учениците обещаха,че ще имат високи оценки и 

активно участие в училищния живот. 

 

По инициатива на Център "Амалипе", очарователните сурвакари от Обединено 

училище "П.Р.Славейков", с. Джулюница, посетиха Изпълнителната агенция по 

ОПНОИР по повод ежегодното сурвакане за Василица - Ромската Нова година! 

Изпълнителният директор на Дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“ 

Станимира Калоянова, заедно с целия екип на дирекцията, посрещнаха с голямо 

нетърпение своите гости дошли специално, за да ги сурвакат за здраве и берекет! 

 

От 13:30 ч 

 

Министерството на външните работи на 

Република България бе посетено от ученици от 

ОУ "Георги Стойков Раковски" с. Гулянци, 

работещи по Проект " Всеки ученик ще бъде 

отличник"! Сурвакарите нарекоха 

благопожелания и берекет през новата година за 

всички, работещи в Министерството. Разказаха 

няколко от легендите за Банго Васил и обясниха 

защо се чества празника. Министерството 

поиска да превърнем в традиция посещението и 

казаха, че ще чакат с нетърпение следващата ни 

среща! 

 

 

Учениците от Ябланица бяха приети и от екипа 

на г-жа Мая Манолова – Омбудсман на 

Република България.  Програмата, която 

представиха включваше рефрен от „Василица“ 

и  танц, пресъздаващ толерантността на 

етносите. „Да сте живи, да сте здрави!“ нареждаше и сурвакаше Слави, който се беше 

погрижил лично да изработи сурвакницата. Г-жа Манолова поднесе подаръци на 

всички участници и благодари за уважението.  „ ...Наред с председателството на 

България начело на ЕС, 2018 година заема особено място в календара на нашето 

училище, тъй като ни предстои троен юбилей – 160 години светско образование, 110 

години прогимназия и 80 години гимназия“,  разказаха децата. Те поканиха г-жа 



Манолова  на  тяхното 

тържество на 24 май 2018 

г..Омбудсманът увери 

своите гости, че ще 

присъства на празника и 

им пожела здраве и успех в 

учението. Посещението в 

институцията завърши с 

почерпка и неформален 

разговор с г-жа  Ева  

Жечева и г-жа Нуртен 

Патраклъ. 

 

 

Български център за 

нестопанско право и 

неговият директор Надя 

Шабани също бяха 

посетени за празника. 

Ученици от 

Професионална гимназия 

„Тодор Пеев“ гр. 

Етрополе поздравиха г-жа 

Шабани и останалите 

служители в институцията, 

които се бяха погрижи 

децата да се чувстват 

специални и обгрижени. 

 

Въпреки голямото разстояние и дългото пътуване и сурвакари от ОУ "Цанко 

Церковски", с. Средище пристигнаха в София. Те гостуваха на Британската 

посланичка Н. Пр. г-жа Ема Кейт Хопкинс и я зарадваха с традиционно за Средище 

сурвакане. 

 

 

От 14:00 ч. 

  

ОУ "Н. Й. Вапцаров", с. 

Селановци, обл. Враца 

посети и Министерски 

съвет, където бяха 

посрещнати от 

вицепремиера Томислав 

Дончев. След като го 

поздравиха със своята 

програма, той разговоря 

приятелски с децата – пита 

ги с какво обичат да се 

занимават, какви са 

мечтите им за бъдещето. 



Децата от Априлово зарадваха и  Национална мрежа за децата. Там те бяха 

посрещнати много 

топло и приветливо 

от директора 

Георги Богданов, 

който им разказа с 

какво се занимава 

организацията, как 

помагат на деца с 

различни проблеми 

от всички кътчета 

на България. 

Сурвакарите от 

Априлово 

пожелаха късмет и 

обещаха догодина 

пак да дойдат. 

 

 

16 януари, вторник 
 

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева посрещна малките 

сурвакарчета от НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ръждавица. Учениците разгледаха 

залите на различните парламентарни групи и посетиха пленарната зала, мястото, 

където се коват 

законите на страната 

ни. А след това 

споделиха мечтите си 

пред г-жа Караянчева. 

Преди да си вземат 

довиждане, малките 

сурвакарчета удариха 

парламентарния 

звънец и пожелаха 

мъдри решения на 

депутатите и 

министрите. 

  

 

 

 

 

 

Център „Амалипе“ благодари на всички училища, които се включиха в честването 

на Василица и на всички институции, които приеха децата и  

толкова радушно споделиха празника им. 

 

Бахтало о Васили! Бахтало Нево Бреш! 

 


