
Да поемем по пътя на знанието или как училищата в мрежата на Център „Амалипе“ 

посрещнаха новата учебна година 

 

Качествено образование за всички деца пожелаха министри, заместник – министри, 

посланици, началници на РУО, кметове, по време на тържествата, отбелязващи 

началото на новата учебна година в училищата – партньори на Център „Амалипе“, 

включени в проект „Всеки ученик ще бъде отличник“. 

Признанието за дейността на организацията и училищата по задържането на ромските 

деца в класните стаи не е новост: МОН и дипоматическият корпус от години ни 

посещават както за 15 септември, така и по много други поводи. Но в контекста на 

настоящите усилия на междуинституционалните екипи за обхват, високото 

политическо присъствие на 15.09.2017 г. носеше и нови послания: административните 

мерки не са достатъчни за подсигуряването на пълен обхват, необходимо е да се 

подкрепят училищата в селските райони и другите училища, обучаващи уязвими групи, 

да се подсигурят мотивирани учители, да се насърчи партньорството с реално 

работещите граждански организации и с родителските общности. Звучеше и още едно 

важно политическо послание: училището трябва да стане интересно и близко до всички 

деца: това е най-сигурната превенция срещу отпадането. 

По покана на Център Амалипе 

министърът на образованието Красимир 

Вълчев откри новата учебна година в 

Основно училище „Никола Вапцаров“ в 

оряховското село Селановци.„Днес ние 

повече от всякога вярваме, че бъдещето 

на страната, на обществото ни, зависи 

от образованието, зависи от учителите, 

от техните всекидневни усилия, зависи 

от родителите“, заяви той. 

Министър Вълчев пожела на учениците 

да запазят вярата, че образованието е 

това, което ще им даде възможност да 

постигнат мечтите си. Той специално подчерта и колко важна е всеотдайността на 

учителите и определи тяхната работа като „безценна за обществото“. В приветствието 

си министърът постави акцент върху доброто сътрудничество с родителите, които 

трябва да изграждат увереността на децата в силата и необходимостта от 

образованието. Всички училища са важни и всички деца имат право на  качествено 

образование, изтъкна министър Вълчев и допълни, че основен партньор на 

Министерството на образованието и науката и на училищата са общините и благодари 

за тяхното съдействие и подкрепа. Министърът специално подчерта и доброто 

партньорство с Център "Амалипе" в цялата страна. 



Той стана съпричастен с 

вълненията на 168 ученици, 

от които 23 първокласници и 

на техните родители . Сред 

гостите бяха и г-жа Петя 

Аврамова – депутат в 44 

ОНС, г-жа Малина Николова 

– областен управител,г-жа 

Галина Евденова – началник 

на РУО – гр. Враца, г-н Росен 

Добрев – кмет на община 

Оряхово, г-жа Росица 

Койнова – кмет на 

Селановци, г-н Деян Колев – председател на център АМАЛИПЕ, г-жа Христина Цонева 

– секретар на община Оряхово, г-н Стелиян Стефанов – общински съветник в ОБС – 

Оряхово, представители на медии и партньорски организации. Вълнуващото тържество 

завърши с първия урок на първокласниците и с един изключително полезен разговор на 

училищния екип, представители на родителите с г-н Министъра , началника на РУО и 

кметовете на общината и селото. В дискусията се включиха г-н Деян Колев и г-жа Надя 

Кантарева – Барух – Директор на Националното издателство „Аз-Буки”.  

По – късно министър Вълчев посети и Обединено училище „ Христо Ботев“ – с. 

Баница, което е част от мрежата на Център "Амалипе" още от 2010 г.   

Област София 

Първият учебен ден в ОУ "Васил Левски"- с. Видраре 

 На 15 септември ОУ “Васил Левски“- 

с. Видраре събра отново всички свои 

ученици от 3-те села в района като 

средищно училище. По традиция 

инициатива на ЦМДТ „Амалипе“, 

стояща неизменно до училището и 

свързана с първия учебен ден, 

осъществи гостуването на н. пр. г-н 

Сьорен Якобсен - посланик на 

кралство Дания с неговия екип. Гости 

на тържеството бяха и г-жа Албена 

Петрова – секретар на община Правец, 

г-ца Жанета Георгиева – председател на УС на фондация НМС, кметовете на селата 

Видраре, Равнище и Манаселска река, г-жа Мая Пенчева – бивш директор на 

училището и гост от страна на ЦМЕДТ „Амалипе“. И разбира се много родители, 

приятели и съмишленици.  



Директорът Деян Димитров се обърна с приветствени думи и пожелания за спорна и 

успешна учебна година към всички. Дълбоко вълнуващи бяха думите на г-н Сьорен 

Якобсен, с които поздрави учениците и родителите. Той им подари учебни пособия и 

книжки на известни датски писатели. 

Поздравителен адрес на кмета на 

общината г-н Гунински поднесе г-жа 

Албена Петрова. Г-жа Мая Пенчева с 

нескрито вълнение честити празника на 

всички. С мили думи към децата се 

обърна и един родител , за да им вдъхне 

увереност и кураж.  

В поздравителната програма прозвучаха 

любими училищни песни и стихове. 

Приказните герои Пипи, Пепеляшка, 

Том Сойер, Червената шапчица , 

клоунът Боко въведоха в училище малките първокласници, минавайки с тях под венеца 

и отчупвайки им от традиционната питка. Нетърпеливи след тях влязоха родителите, за 

да ги окуражат и да си припомнят времето, когато и те са били ученици. А училището, 

пременено, обновено и уютно, посрещаше с радост своето голямо семейство. Така е, 

когато сме единни и задружни , имаме обща цел и вървим уверено по един общ път - 

пътят на знанието. 

Област Кюстендил 

Н.Пр. Ерик Рубин посланик на САЩ в България откри учебната година в НУ 

"Св. Св. Кирил и Методий", село Раждавица 

Посланикът на САЩ Ерик Рубин 

поздрави учениците, учителите и 

родителите в НУ „Св.Св. Кирил и 

Методий“ в село Раждавица по покана 

на Център за  междуетнически диалог 

и толерантност „Амалипе“. Кметът на 

гр. Кюстендил Петър Паунов и 

областният управител на 

Кюстендилска област Виктор Янев 

също присъстваха на церемонията. 

 „Поздравявам училище „Св.Св. Кирил и Методий“ за това, че осигурява на всички 

деца в околността достъп до образование и им помага да достигнат пълния си 

потенциал.“- каза в приветствието си посланикът. 

Училище „Св.Св. Кирил и Методий“, което се намира в село Раждавица, община 

Кюстендил, е единственото училище в околността. Неговите 80 ученици произхождат 

от ромски семейства, живеещи в района на Кюстендил и Дупница. 



 

Процентът на отпадналите ученици в училището е нула благодарение на отдадеността 

на учителите и сътрудничеството с „Амалипе“.  

 

 

 

Празнично украсено и странно притихнало ОУ „Христо Ботев“, с. Невестино 

очакваше своите обичайни обитатели. Още в 9,00 часа започнаха да пристигат най-



нетърпеливите да започне новата учебна година. Зазвучава музика. Зажужават детските 

гласчета. Пристигат и гостите на тържеството: г-жа Зорница Русинова – Зам. Министър 

на МТСП, г-н Том Хинес - Началник на Политическия отдел в Посолство на 

Великобритания, Петя Димитрова – педагогически координатор към Център 

„Амалипе“, Кметът на община Невестино - инж. Димитър Стаменков и др. официални 

лица. 

Учениците заедно със своите 

учители представиха кратка 

програма, с която 

приветстваха първокласниците 

в училище. А гостите отново 

се върнаха към онова 

незабравимо усещане за 

първият учебен ден и 

вълнението, с което докато са 

ученици пристъпват 

училищният праг. 

Г-жа Русинова пожела 

успешна и ползотворна нова 

учебна година. Тя не скри радоста си от това, че е гост именно на това училище. Г-н 

Том Хинес беше много развълнуван. Той пожела много усмивки, много творчески 

изяви, много отлични оценки. Пожела на добър път за всички в училище и то на много 

добър български език. Представителят на „Амалипе“ се обърна към първокласниците, 

учениците, учителите и родителите. Пожела на всички сили и вдъхновение за новата 

учебна година и ги увери, че като наши партньори по проекта „Всеки ученик ще бъде 

отличник“ всички те имат подкрепата на Центъра и готовността да работим заедно за 

качествено образование за всички. 

Област Враца 

Учебната година в Област Враца беше 

подобаващо открита с 

високопоставени гости. Лично г-жа 

Илияна Йотова – Вицепрезидент на 

Република България  присъства на 

празничния ден в най – старото учебно 

заведение  СУ „ Христо Ботев“, а 

образователния министър г-н 

Красимир Вълчев  сподели празника 

със селановското училище.  

За първа учебна година врати 

отвориха още три обединени училища в област Враца, а именно в с. Краводер / община 

Криводол/, с. Девене и с. Тишевица. Очаква се това да доведе до сериозно повишаване 



на качеството на образованието и пълен обхват на учениците.  С пожелание за успешно 

реализиране на проектите се обърна инж. Д. Тодорова – Кмет на Община Борован в 

поздравителното си слово за 15 септември.  В следващите две  години във всички 

училища на територията на общината ще се реализира проект, финансиран от 

ЦОИДУЕМ. Това обезпечава сериозна част от планираните дейности за работа с 

родителската общност в ОУ „ Отец Паисий“ – с. Борован и ОУ „ Св. Св. Кирил и 

Методий“ – с. Малорад. Със същите пожелания се обърна и кметът на Община 

Козлодуй г-жа Маринела Николова, която беше специален гост в ОУ „ В. Априлов“ – с. 

Хърлец. Училището за пореден път разработи идея, която беше одобрена за 

финансиране и ще се реализира през тази учебна година. 

С тематична 

празнична програма, 

цветя и много 

усмивки бе открита 

учебната година  в 

най – голямото 

мездренско училище 

СУ „ Иван Вазов“. В 

него ще се обучаван 

437 ученика от първи 

до дванадесети клас, 

разпределени в 22 

паралелки. 

Откриването на учебната година в Община Бяла Слатина традиционно започна с 

церемония по издигане на национален флаг и изслушване на химна на Република 

България.  В четирите училища, с които Център „ Амалипе“ партнира, а именно НУ „ 

Христо Смирненски“ – гр. Бяла Слатина, ОУ „ Христо Ботев“ – с. Търнава, ОУ „ Г.С. 

Раковски“ – с. Търнак и СУ „ Христо Ботев“ – с. Галиче прага прекрачиха близо 500 

ученика от първи до дванадесети клас. И през тази учебна година в училищата  ще 

продължи реализацията на  проекти в партньорство на местните институции и 

неправителствените организации. Общият брой ученици в област Враца е 17 352, 

включително и 1459 първокласника. 

Област Плевен 

105 училища  от област Плевен отвориха врати, за да посрещнат ученици, учители и 

служители за новата учебна година. Сред тях са и тринадесетте, които са дългогодишни 

партньори на Център „ Амалипе“ по образователни проекти. 

„...Училището е духовното огнище, пред което се прекланят всички българи. То е било 

и винаги ще бъде неизчерпаем източник на сила и авторитет. В класната стая или в 

реалния живот на 15 септември всеки от нас осъзнава, че се учим цял живот....“ с тези 

думи се обърна  в   поздравителен адрес инж.Д.Вълов - Кмет на Община Червен бряг.  

Пет от училищата на територията на общината  прилагат успешно модела  за 



намаляване на отпадането на деца, а именно: СУ „ Хр.Смирненски“ – гр. Койнаре, ОУ „ 

Ал. Константинов“ – гр.Червен бряг, ОУ „ Христо Ботев“ – с. Рупци, ОУ „ Христо 

Ботев“ – с. Глава и Обединено училище „ Отец Паисий“ – с. Радомирци. В тях през 

учебната година ще се обучават около 700 ученика от първи до десети клас. Кметове на 

населени места и общински съветници бяха част от официалното откриване на 

учебната година.  Зам.министър на социалното министерство  г-жа  Росица Димитрова 

откри  учебната година в Начално училище „ Кнежица“ – гр. Кнежа, където ясно заяви, 

че образованието е единствения начин за излизане от изолация на децата от уязвими 

групи. 

В Община Плевен  

училищата от 

мрежата на Амалипе 

в с. Буковлък, с. 

Търнене, с. Ясен, с. 

Дисевица, с. Бохот, 

както и от съседните 

общини в с. Градина, 

с. Божурица и гр. 

Гулянци  също 

тържествено  

откриха учебната 

година.  Кметове от 

населени места, 

представители на управлението по образование, на Общински съвет, на културни 

институции и неправителствени организации взеха участие в празничната церемония.  

По стара традиции учениците бяха посрещани с питка и мед , а най – радостни от 

всички бяха децата от предучилищната група и първите класове, прекрачващи за първи 

път училищния праг. 

Област Монтана 

Над 13 000  ученика прекрачиха училищния прага на 15 септември в област Монтана. С 

много настроение и усмивки удари първият звънец в училищата в Община Берковица. 

Най-ентусиазирани бяха, разбира се, първокласниците, които за пръв път прекрачиха 

прага на училището. Тази година те са 130 на брой, а общия е около 1362 деца. По 

повод празничния ден, всяко училище получи поздравителен адрес от кмета на 

общината инж. Милчо Доцов, а най-малките, първокласниците, бяха зарадвани с 

индивидуален подарък –  книжка с послание и лично подписана от кмета. След гостите 

в учебните заведения бяха Председателят на Общински съвет г-н Иван Иванов, 

заместник-кметовете на общината А. Велиславова, Р. Найденов, Б. Тодорова и др..В пет 

училища от Община Вълчедръм с които Център „ Амалипе“ работи, а именно І ОУ „ 

В.Левски“ – гр. Вълчедръм, ІІ ОУ „ Ив.Вазов“ – гр. Вълчедръм, ОУ „ Христо 

Ботев“ – с. Златия, ОУ „ Д-р Петър Берон“ – с. Септемврийци и Обединено 

училище „ Христо Ботев“ – с. Долни Цибър  ученици от   предучилищна група по 10 



клас  прекрачиха училищния праг. В школските сгради през летните месеца бяха 

извършени доста сериозни ремонтни дейности по обновяване на материалната база, в 

които активно участие взеха и родителите. С цветя, подаръци  и лично пожелание от 

кмета на гр.Лом бяха посрещнати възпитаниците на всички учебни заведения на 

територията на общината, вкл. и на І ОУ „ Н.Първанов“ , което е един  от най –

дългогодишните партньори на Център „ Амалипе“.  В единственото Средно училище, 

наш партньор, „ Отец Паисий“ – с. Медковец 22 първокласника прекрачиха за първи 

път прага на класната стая.  

 

Област Ловеч 

Едно от най – големите училища в 

Ловешка област – СУ „Васил 

Левски“ в гр. Ябланица   откри 

официално учебната година. 

Тържествената церемония започна 

в 9.00 часа с изнасяне и издигане на 

националния флаг, след което 

прозвуча химн на Република 

България. 

Към близо 450 възпитаника от 

първи до дванадесети клас се 

обърна г-н Владимир Василев – 

директор на ябланското училище. В  прочуствено слово той акцентира върху вярата във 

възможностите на всеки един ученик, в надеждата за по – успешни дела и не пропусна 

да благодари за подкрепата на родителската общност и местните институции. Не на 

последно място специално внимание се обърна и на успешното сътрудничество с 

неправителствените организации и възможността, която училището е получило за да 

осигури финансиране на разнообразни дейности  за поредна година. След което беше 

дадена думата на г-жа Мануела Радева – директор на Център за образователна 

интеграция на децата и учениците от етнически малцинства към МОН, специален гост 

на първия учебен ден. „..Всеки един от Вас е уникален и носи талант в себе 

си...Вярвайте във вашите учители, които с любов и търпение ще ви поведат към 

необятния свят на знанието и ще ви научат да бъдете добри и толерантни към 

различието...“  - бяха част от милите думи с които г-жа Радева се обърна към 

учениците. С пожелание за спорна и успешна година приветства  присъстващите и г-жа 

Татяна Ичева – ст.експерт от РУО към МОН – гр. Ловеч, както и г-жа Йонка Данова – 

педагогически координатор на Център „ Амалипе“.   Бяха прочетени и поздравителни 

адреси от:  г-жа М. Дамянова – председател на Комисия по образованието и науката в 

Народното събрание ; депутатите от Ловешки избирателен район г-н Ив.Миховски и г-

н М. Недялков; г-н Г.Терзийски – областен управител; г-н Иван Цаков – Кмет на 

Община Ябланица. 



Официалната церемония продължи с музикално – литературна програма с участието на 

училищния хор и мажоретния състав, след което учениците влязоха в своите обновени 

класни стаи, а честта да прекрачат първи прага имаха малките първокласници.  

Така беше дадено началото на учебната година  в СУ „ Васил Левски“ – гр. 

Ябланица. Година, в която училището ще отбележи  три юбилейни дати: 160  години 

от светско образование, 110 години от създаването на прогимназия  и 80 години от 

създаването на гимназията. Година, в която училището ще продължи да дава 

възможност на учениците да участват активно в учебно – възпитателния процес и чрез 

различни форми  в тридесет и една групи по проект „Твоят час“, в няколко клуба по 

проект „ Заедно се учим,творим и реализираме мечтите си“,  финансиран от 

ЦОИДУЕМ и проект „ Всеки ученик ще  бъде отличник“ , финансиран от ТСА. 

По същото време в СУ „ Бачо Киро“ – гр. Летница близо 400 ученика от общинския 

център и околните села прекрачиха прага на единственото в района училище, а в 

малкото село Кирчево учебната година откри лично г-н Станимир Петков – Кмет на 

Община Угърчин. И двете училища реализират успешно образователния модел и са 

пионери в реализирането му в северна България. 

Област Видин 

На територията на област Видин Център „ Амалипе“ работи с две училища ОУ „ 

Христо Ботев“ – гр. Дунавци и ОУ „ Д.Благоев“ – с. Гара Орешец / Община 

Димово/. Въпреки драстичното намаляване на учениците в последните две – три 

години в двете институции се полагат неимоверни усилия за пълен обхват на 

подлежащите на задължително образование. Учебната година беше открита с 

изслушване на химна и издигане на националното знаме на Република България. Сред 

поднесените поздравителни адреси бяха и тези на г-н Огнян Ценков – Кмет на Община 

Видин в който имаше специално обръщение към учителите „ ....Пожелавам на 

учителите да бъдат отдадени на своята благородна мисия, да носят с чест огромната 

отговорност не само да предават знанията на своите възпитаници, но и да ги научат да 

бъдат честни, смели и достойни граждани на Родината ни. Нека помнят дългия и 

труден, но изпълнен с величие, духовна светлина и силна вяра път на нашите 

възрожденски просветители и следват техния пример....“ 

Област Велико Търново 

С цветя, усмивки, вълнение и много емоции бе 

посрещнат първия учебен ден в Средно 

училище „Владимир Комаров“, гр. Велико 

Търново. В приветствените си слова, 

директорът г-н Ангеличев се обърна към 

присъстващите малки и големи ученици, като им 

пожела много успехи и знания през новата 

година. Тази година радостта от празника беше 

двойна, защото средно училище „Владимир 



Комаров“ е сред 10-те училища в област Велико Търново, които придобиват статут на 

иновативно училище. По този показател успехите на училището се поставят редом до 

ПМГ „В. Друмев“ и ОУ „Бачо Киро“ – две от елитните училища в град Велико 

Търново. Гости на тържеството бяха г-жа Катя Василева от РУО –В. Търново и г-жа 

Десислава Стефанова от Център „Амалипе“. 

 „Щастлива съм, че съм тук и имам 

възможността да поздравя ученици, 

родители и учители от името на целия екип 

на Център „Амалипе“. Радвам се, че 

виждам толкова много родители, защото 

образованието е кауза и ние всички заедно 

трябва да работим за качествено 

образование, за да осигурим по-добро 

бъдеще за децата си“ – каза в  

приветствието си г-жа Стефанова.  

След специално организираното 

тържество, малките първокласници първи минаха през вратите на буквара, устремени 

към класната си стая, в която ги очакваха подаръци и нови предизвикателства. 

С много усмивки посрещнаха първия учебен ден учениците от Основно училище 

„Св. Паисий Хилендарски“, гр. Община Горна Оряховица.  

Тържеството започна с националния химн и 

посрещане на училищното знаме.  

Приветствени думи отправиха водещите – 

учениците от „Св. Паисий Хилендарски“ 

. Директорът г-н Авелин Драганчев поздрави 

учителите и  учениците и им пожела успешна 

учебна година. Той благодари на учителите 

за усилията, които полагат да предадат 

знанията си на нашите деца, да ги образоват 

и възпитат. Тържеството продължи с 

празнична програма в изпълнение на 

ученици от училището. Прозвучаха песни и 

стихове за любимото училище и учители. Специален гост бе г-жа Силвия Василева – 

мл. експерт, култура, МППЧГО към Община Г. Оряховица. Тя поздрави учениците и 

им пожела здраве, откривателски дух и търпение. Гост на празника бе и г-жа Мария 

Асенова, координатор в ЦМЕДТ „Амалипе“. Тя пожела на учениците да са здрави и 

жизнерадостни, търпеливи и упорити в учението.  



На 15.09.2017г. г. дворът и класните 

стаи на ОУ „П.Р.Славейков“ с. 

Джулюница, отново бяха огласени от 

весел детски смях. Ученици, учители 

и родители се събраха в ранното 

септемтемврийско утро, за да 

отбележат тържествено началото на 

новата учебна година. Стаите на 

училището посрещнаха учениците с 

нов облик. А във всяка класна 

стая,кластните ръководители под 

вещото ръководство на директорката 

бяха подготвили празнична украса и подаръци за учениците , за старта на новата учебна 

година. 

Отбелязването на началото на новата година бе поставено с приветствие към всички 

ученици, учители и родители от директорката на училището г-жа Даниела Йорданова. 

Събитието бе уважено от:    Мариян Точев – кмет на с. Джулюница, Румен Стойков – 

общински съветник и председател на Училищното настоятелство,  г-н Игнатов– бивш 

директор на ОУ „ П.Р. Славейков“ с. Джулюница и Силвия Боянова  - координатор към 

Център Амалипе. По случай първия учебен ден беше представена литературно-

музикална програма от възпитаници на училището. След официалната програма, беше 

спазена традицията , малките първокласници преди да прекрачат  прага на първата си 

класна стая,  да пуснат към небето бели гълъби и балони с послания. Всеки 

първокласник се запозна и със своя ученик – наставник, ученик от първи или трети 

клас, от когото получиха морков с пожелание за : „Успешен старт в образованието! „ 

.За първокласниците от ОУ „П.Р.Славейков“ с. Джулюница  завинаги ще остане 

спомена от вълнението да престъпят прага на училището и класните стаи за първи път. 

Сред малките ученици са и децата от детската градина в с. Добри дял, които бяха 

подкрепяни от Център „Амалипе“ за достъп до ранно детско развитие. Леко притеснени 

от срещата с новия, непознат свят на учебните стаи те поднесоха цветя на своята първа 

учителка.  

СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица и 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. 

Златарица посрещнаха първия учебен ден с 

усмивки и надежда. Първокласниците първи 

прекрачиха прага на местното школо и 

опитаха от вкусната питка с мед, а 

нуждаещите се получиха и подаръци, 

предадени от  Ирена Михайлова и Николай 

Тахчиев.  

ОУ „Бачо Киро“, гр. Бяла черква, ОУ „Филип Тотю“, с. Върбовка и ОУ „Св.Св. 

Кирил и Методий, с. Батак също бяха уважени от представители на Център 



„Амалипе“ и местните институции по повод откриването на учебната година. Местните 

медиатори Стефан Стефанов, Сергей Сашев и Александър Асенов, придружени от 

Валери Ангелов, зарадваха малките ученици с учебни пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

Област Търговище 

След дългата тишина на ваканцията, училищният двор на ОУ „Христо Ботев“ с. 

Зелена морава, ехти от весел детски смях и глъч в ранното септемврийско утро. Леко 

притеснени изглеждат единствено първокласниците, които за пръв път прекрачиха 

прага му.  

 „Добре дошли в училище! Летните 

забавления свършиха, но започват 

още по - големите вълнения за вас, 

скъпи деца, родители и учители” – с 

тези думи бе открита учебната 

година от директора на училището 

Емилия Стефанова. На 

тържественото откриване 

официални гости бяха г-н Юнал 

Османов – зам.кмет на Община Омуртаг и Нели Николова –регионален координатор по 

образователната програма на Център „Амалипе”, гр. Велико Търново. Господин 

Османов пожела на ученици, родители и учители много усмивки, творчески порив и да 

не забравят мечтите си. В своя поздрав, 

Нели Николова подчерта, че ОУ 

„Христо Ботев“ е единственото училище 

в област Търговище, спечелило и ще 

изпълнява проект по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, 

което е голямо предизвикателство но и 

невероятна възможност за равен достъп 

и качествено образование за всяко дете. 

След програмата подготвена от 



първокласниците и техните каки и батковци от 5 клас, малките първокласници влязоха 

в класната си стая, където получиха своите учебници и необходимите материали от г-н 

Георгиев и г-жа Антонова. Нели Николова им пожела успех с букварчето и 

математиката, много мечти, усмивки и весели игри. 

Област Шумен 

Учители, ученици, родители,  представители на община Смядово и регионалният 

координатор към Център Амалипе, тържествено откриха първия учебен ден в СУ „Св. 

Св. Кирил и Методий".  

Както всяка година отбелязаха началото на 

новата учебна година с празнична програма, 

която започна в 9.00 часа с издигането на 

знамето. От всички 380 ученици най-

развълнувани и нетърпеливи да прекрачат 

училищния праг бяха първокласниците. 

Първото отправено послание беше на 

Директора на училището – Марияна 

Живкова. Последва речта на кмета на 

Община Смядово – г-жа Иванка Петрова. 

След това за тържествено обръщение бе 

дадена думата на педагогическия 

координатор -  г-жа Силвия Станчева, както и 

на родител – представител на обществения 

съвет. Последваха песни, стихове и танци. Първият звънец и излятото менче вода, 

въведе учениците в школото и постави началото на новата учебна година. 

 

Област Добрич 

 

Денят в обединено училище “Добри Войников”, с. Победа 

започна с тържествено освещаване на 

ремонтирания физкултурен салон. 

След  посрещането на българското 

знаме и химна, учениците пяха и 

рецитираха за първия учебен ден, за 

лятото и раздялата с игрите и 

ваканцията. Малките първокласници 

изпълниха първите си стихчета, 

посветени на първия учебен ден, 

първия звънец и първата читанка.  

На тържеството присъстваха много 

гости: Мариана Станева – главен 

експерт в Дирекция култура и 

младежки дейности  към Община 

Добричка и секретар на общинската 

комисия за борба с противообществените прояви; Кольо 



Георгиев – представител Мир Добрич ООД; Жана Василева – представител на Център 

за междуетнически диалог и толерантност Амалипе, гр. Велико Търново; 

представители на Обществения съвет към училището; кметове, кметски наместници и 

читалищни дейци от съставните села – Победа, Царевец, Методиево, Минково, 

Котленци; представители на целодневната детска градина от село Победа; членове на 

Пенсионерския клуб, родители и общественост. 

Директорът Галина Тошкова пожела на всички новата учебна година да бъде успешна и 

ползотворна и запозна всички присъстващи с проектите, по които работи училището. 

Марияна Станева прочете поздравителен адрес от инж. Тошко Петков – кмет на 

община Добричка.  

Жана Василева – регионален координатор на център Амалипе, гр. Велико Търново, 

призова родителите да подкрепят децата си да завършат поне средно образование и 

след това да имат добра работа и щастливо семейство, а учениците да  научат най-

важното – как да бъдат добри и толерантни хора, как да постигат мечтите си, как да 

работят в екип и да помагат на своите връстници.  

От тази учебна година  училището е обединено и в него ще се обучават ученици от  

първи до десети клас. Гимназистите    ще усвоят професиите шивачество и шлосерство. 

Фирмите, които ще осигурят тази подготовка, са Евротекс 2 ООД и МИР Добрич ООД. 

В училището ще учат деца от селата Победа, Котленци, Царевец, Генерал Колево, 

Стожер, Козлодуйци, Плачи дол, Методиево, Полковник Минково.    

 

Област Варна 

"На добър час на всички", пожела и кметът 

Иван Портних на откриването на новата 

учебна година в СУ „Любен Каравелов "-

Варна.   „Това е важно събитие, защото ние 

българите от векове сме осъзнали 

потребността от образование на младите. В 

тази посока са насочени и нашите усилия и 

това е един от приоритети в работата ни. 

Инвестираме много средства в обновявaне 

на материалната база, сградния фонд, 

спортните съоръжения. Искам да пожелая 

на всички, които прекрачиха училищния праг да натрупат много знания, да съчетават 

умело забавленията и учебния процес. За 

учителите могат да се кажат много 

красиви думи, но една е най-важна 

"Благодаря". Трябва да им благодарим за 

търпението, за професионализма, за 

любовта, с която възпитават нашите 

деца. Дано да бъде оценяван трудът им 

по достойнство, да имат любовта и 

уважението на своите възпитаници" - 

каза  той.     На тържеството присъстваха 

и други важни гости: Кмет на район 

Аспарухово – г-жа Белмезова, 



председател на общински съвет  Тодор Балабанов,началник РУО-Вaрна В. Генова,  

директор на ОМД г-жа Лилия Христова, общински съветници от район Аспарухово, 

секретар на НЧ „Просвета“ Л. Тодорова, председател на обществен съвет г-жа Хамза в 

СУ „Л. Каравелов“, В. Тодоров -ст. eксперт в РУО Варна. Всички пожелаха на децата 

успехи в ученето и „На добър час“. 

 

Начално училище „Иван Вазов“ – гр. Дългопол 

Отново е септември. Настъпи денят на  медното звънче, което събира деца, родители, 

учители, дори есенните пъстроцветни листа и горещите слънчеви лъчи. Всички деца, 

родители, учители и гости, събрани в двора на училището откриха новата учебна 

година и прекрачиха прага на родното училище. Най-щастливи, нетърпеливи и 

развълнувани бяха малките първокласници, които може би не осъзнаваха кое е това, 

което ги кара да са щастливи, но усещаха погледите върху себе си, трепетите на 

родители и близки, показваха доволство и гордост от вниманието към тях и от 

получените подаръци на този ден. Гост на малките възпитаници на училището беше 

кметът на града г-н Георги Георгиев. Той ги поздрави с настъпването на учебната 

година, пожела им успехи, попътен вятър и усвояване на науката с лекота, като 

паралелно с това се потопи в спомените на своя първи учебен ден и поздрави своята 

първа учителка, която беше сред гостите. Срещата беше вълнуваща, изключително 

искрена, успя да остане изненадваща и просълзи присъстващите.  Малките и големи 

ученици рецитираха, пяха, танцуваха. Денят беше вълшебство, което се чете и разказва 

в приказките.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 


