
Заедно деца от различни етноси сурвакаха министерства и посолства по повод 

Ромската Нова Година – Василица 

 

Председателят на народното събрание Цвета Караянчева, Вицепремиерите 

Томислав Дончев и Екатерина Захариева, министрите на труда и социалната 

политика Бисер Петков, и на здравеопазването Кирил Ананиев, заместник-

министрите на образованието и науката, омбудсманът Мая Манолова, 

посланиците на Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Белгия, Франция, 

Ирландия, Швейцария и множество други институции и организации приеха на 

14 януари деца от различни етноси от повече от 30 училища в страната, за да 

отбележат заедно Василица, празнуван като начало на новата година от повечето 

роми в България. Тази година обаче Център Амалипе отказа да изпрати деца при 

Министъра на отбраната, заради дискриминационното му изказване по 

отношение на цялата ромска общност. Пълният текст на писмото до 

Министерство на отбраната, можете да видите тук. 

Юбилейното десето издание на инициатива в София е част от националната 

кампания, организирана от Център „Амалипе“, общностни центрове и училища от 

цяла България, чиято цел е отбелязване и популяризиране на празника Василица. 

Кампанията дава възможност на сурвакари от училища от цялата страна да 

пожелаят здраве и берекет с традициите на ромския и българския 

фолклор. Училищата, участващи в инициативата, са част от мрежата на Център 

Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, която включва 270 училища от цялата 

страна.  

14 януари, понеделник 

От 10:00 ч.  

Празничният понеделник бе открит от учениците от Обединено училище „Христо 

Ботев“, с. Каспичан и СУ „Цанко Церковски“, с. Никола Козлево, обл. Шумен, които 

представиха танц и наричания в Световна банка и предизвикаха искрените усмивки на 

екипа на г-н Фабрицио Дзарконе. 

От 11:00 ч.  

Швейцарският посланик г-жа Мюриел 

Берсе Коен поздрави децата от ОУ "Г. С. 

Раковски" в с. Голямо ново, Област 

Търговище по случай Василица, а те я 

сурвакаха за здраве и берекет. Тази 

приятна среща се състоя в офиса на 

Българо-швейцарската търговска 

камара по покана на председателя на 

борда й Бони Бонев, който също бе 

сурвакан за здраве от малчуганите. 

http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3402&lang=1


Учениците от ОУ „Иван Вазов" и СУ „Св. 

Климент Охридски“ гр. Симеоновград, обл. 

Хасково представиха легендата за Банго Васил 

пред Директора на ЦОИДУЕМ Мануела 

Радева и Дирекция „Политики за 

стратегическо развитие" към МОН. 

 

На 14-ти януари по случай празника Василица 

в Държавната агенция за закрила на детето 

гостуваха ученици от Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Търнене. 

Председателят д-р Елеонора Лилова и служителите на ДАЗД станаха свидетели на 

една своеобразна амалгама от християнски и 

самобитни ромски обреди и обичаи. С 

усмивки на лица децата поздравиха 

домакините с много песни и традиционни 

танцови изпълнения. В края на програмата, 

по стар обичай, дойде ред и на сурвакането. 

На нарочна среща д-р Лилова прие 

директора на училището г-жа Поля Блажева, 

учителя по БЕЛ г-жа Мария Лозанова и 

техническия сътрудник на „Амалипе“ г-н 

Ташко Кирилов, с които обсъси важни 

обществени и училищни въпроси. 

Учениците от ОбУ ”П.Р.Славейков” с. Джулюница сурвакаха за здраве, късмет и 

берекет служителите във фондация „Америка за България“. Децата споделиха, че 

празнуват различно, но живеят заедно и това не ги разделя, а ги сближава. Защото 

разнообразието е богатство! Обединява 

ги желанието за по-добър живот, 

здраве, щастие и още нещо – 

приятелството! Нанси Шилър - 

Президент на Фондация "Америка за 

България" и Десислава Тальокова - 

Изпълнителен директор благодариха 

на децата за вълнуващата програма 

която им представиха.  Нели Николова 

– образователен координатор в Център 

Амалипе подчерта „не забравяме, че 

прототипа на „Всеки ученик ще бъде 

отличник” започна с финансиране от 

ФАБ и сме благодарни за това. 

Мрежата училища и Амалипе имат успехи  не само по задържането на учениците, но и 

относно модернизацията на образованието, въвеждането на иновации и повишаване на 

качеството. Не случайно една от трите мрежи, която изпъкват сред иновативните 

училища е „Всеки ученик ще бъде отличник”. 

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и неговият екип се 

срещнаха с ученици от основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ в гр. Стралджа по 



повод Ромската Нова Година. Децата поздравиха домакините с танц, песен и 

сурвакарска  благословия за 

здраве и късмет. Те почерпиха с 

баница с късмет и пожелаха на 

министър Петков и на неговите 

заместници Зорница Русинова, 

Султанка Петрова и Лазар 

Лазаров щастлива 2019 година. 

Министър Петков поздрави 

сурвакарите и им пожела да 

бъдат здрави, ученолюбиви, да 

се стараят в училище, да 

придобиват нови знания и 

умения и да имат щастливо 

детство. Министърът поздрави и 

техните учители като им 

благодари за възрожденската 

мисия да обучават и възпитават децата  в запазване на етническата и културната 

традиция, както  и за модернизацията на ромската общност.  Председателят на 

„Амалипе“ Деян Колев  благодари на Министерството на труда и социалната политика 

за усилията, които полага за социално включване на уязвимите групи и подчерта 

необходимостта от увеличаване броя на ромските трудови медиатори. 

Учениците от ОУ "Граф Игнатиев", с. Граф Игнатиево и ОУ ”Св. Св. Кирил и 

Методий” с. Чешнегирово, обл. Пловдив сурвакаха зам.-министъра на Министерство 

на образованието и 

науката Деница 

Сачева. Децата 

поздравиха 

служителите на 

министерството с 

песни в духа на 

ромската Нова 

година, а малката 

Цветомира се 

развихри в индийски 

танц. Малчуганите 

сурвакаха с 

наричания за здраве и 

поднесоха баница с 

късмети на 

присъстващите. Г-жа 

Сачева насърчи децата да ходят редовно на училище, защото само така ще осъществят 

мечтите си. Малките сурвакари и певици се разходиха из образователното 

министерство, а служителите ги изпратиха с подаръци и книжки.  

Сурвакарите от СУ "Христо Ботев", с. Габаре, обл. Враца поздравиха с традиционни 

наричания посланика на Ирландия г-н Майкъл Форбс. Учениците бяха подготвили и 

традиционни ромски ястия, характерни за празника, разказаха за местният обичай, 

представиха обичаят "сурвакане"! 



За първи път тази година в празничното 

сурвакане в София се включи и Основно 

училище "Бачо Киро" в гр. Бяла Черква, обл. 

Велико Търново. Те посетиха и поздравиха 

посланика на Кралство Дания г-н Сьорен 

Якобсен. Децата си тръгнаха с щедри 

подаръци и много усмивки.  

 

Ученици от ОУ „Еньо Марковски“ в гр. 

Шумен и от ОБУ „Св. Иван Рилски“, с. Червенци, обл. Варна, пожелаха здраве и 

успехи на екипа на Министерството 

на здравеопазването, както и на 

главният здравен инспектор г-н 

Ангел Кунчев. Министър Ананиев 
благодари на организаторите от 

Центъра за междуетнически диалог и 

толерантност „Амалипе” и изрази 

надежда, че и за напред 

организацията ще си партнира с 

държавните институции по пътя към 

равноправното интегриране на 

ромските деца.  

Участниците от ОУ "Н. Й. Вапцаров", с. Селановци, обл. Враца  представиха 

спектакъла „Защото хляба е един“ пред изпълнителния директор на Център за 

образователни инициативи г-н Цветан Цветански и неговия екип. Присъсващите в 

Центъра споделиха, че  са останали усмихнати, лъчезарни и щастливи след 

посещението на децата, които пропътуваха над 

200 километра от ранни зори. Благодариха на 

техните художествени ръководители, както и на 

сърцатия им директор г-жа Петя Русинова. 

Възпитаниците на ОУ "Гео Милев", гр. Белозем, 

обл. Пловдив посетиха председателя на 

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ 

г-н Юлиян Петров. Децата сурвакаха всички 

присъстващи с пожелание за здраве и 

благополучие, а индийският им танц заплени 

служителите. 

Институт „Отворено общество“ посрещна 

ученици от ОУ "Христо Ботев", с. Глава, обл. 

Плевен, които поздравиха присъстващите за 

празника,  а от 13.00 часа сурвакарите  гостуваха 

и на Унгарския културен институт. 

 



Уницеф България беше домакин на ученици от СУ "Неофит Рилски", гр. Твърдица, 

обл. Сливен и 

113 СУ „Сава 

Филаретов“, 

гр. София. И 

двете училища 

участваха за 

пръв път в 

честването на 

празника в 

София, но се 

представиха 

чудесно. 

Домакините 

останаха 

заредени от 

поздравите на 

децата и ги 

поканиха да ги посетят и следващата година.    

Децата от ОУ „Св. Климент Охридски“ от врачанското село Тишевица, посетиха офиса 

на Национална мрежа за децата и сурвакаха екипа с пожелания за здраве и берекет по 

повод Висилица и началото на ромската Нова година. Учениците разказаха от къде 

идва обичаят, изпяха няколко прекрасни песни и след това сурвакаха всички с различни 

пожелания за здраве и благоденствие. 

Ученици от ОУ „Христо Ботев", село Баница, 

сурвакаха за здраве представители на ръководството на 

Агенцията за социално подпомагане. Посрещнати 

бяха от зам. изпълнителния директор на АСП – г-жа 

Ана Ананиева с въодушевление и подаръци. Децата 

донесоха много слънчеви усмивки на домакините, като 

представиха специално подготвена програма за 

празника, включваща песни, танци и сурвакарски 

наричания на български и ромски език. От своя страна 

домакините пожелаха на децата здраве, сполука и да се 

учат упорито, за да станат успешни млади хора с добро 

бъдеще. 

Възпитаниците на ОУ „Васил Левски“ 

село Видраре, община Правец бяха гости 

на българския парламент по покана на 

народния представител Борислав Борисов 

от ПГ на ПП ГЕРБ, който е член на 

Комисията по образованието и науката и 

Комисия по здравеопазването в 44-то 

Народно събрание на Република България. 

Младите посетители поздравиха народния 

представител за празника. Те научиха 

повече за работата и историята на 



Народното събрание и посетиха пленарната зала. 

ОУ "Васил Левски" с. Караджово посетиха посолството на Република Индия. Според 

основната хипотеза на 

историците, 

прародината на ромите 

се намирала в 

Северозападна Индия в 

областта Пенджаб. В 

танца, озаглавен 

,,Добрият човек“, 

посветен на Махатма 

Ганди - един от най- 

влиятелните мъже на 

XX век, с който 

учениците отправиха 

поздрав, присъстват 

елементи от индийския танцов фолклор, които да напомнят за произхода на ромите. 

Поздравът е подготвен под звуците на песента-молитва от XV век на езика гуджерати, в 

която се преплитат български и индийски музикални мотиви, в изпълнение на 

българската певица Диана Дафова. Стъклописът, изработен от Росица Димитрова от 6 

клас в клуб"Шарена магия", наречен "Добрият ангел" бе подаръкът, който гостите 

оставиха за спомен в посолството на Република Индия. 

 

От 11:30 ч.  

Обединено училище „Неофит Рилски“, гр. Самоков гостува на Български център за 

нестопанско право. 

Малчуганите сурвакаха за 

здраве и поздравиха 

домакините си с шарената си 

музикална програма. 

Кукери-сурвакари от ОУ  

"Христо Ботев", с. Батановци, 

обл. Перник поздравиха г-н 

Радосвет Радев – 

председател на Българска 

стопанска камара и екипът 

му.  

 

ОУ "Христо Ботев" град Стамболийски посетиха Министерство на външните работи. 

Децата и техните ръководители потопиха домакините в атмосферата на празника Банго 

Васил. Пред публиката те представиха драматизация на "Легенда за рома", изпълнение 

на тарамбуки, ромски танц и пиринско мъжко хоро. Заместник-министърът на 

външните работи Юрий Щерк, който прие децата в МВнР, ги поздрави за новата 



година. „Знаменателно е, че тази 

година ромската нова година 

настъпва само ден след като 

български град стана европейска 

столица на културата“, отбеляза 

той и припомни, че същноста на 

това е да покажем 

многообразието на културите в 

Европа. „А ромската общност е 

част от многообразието и 

традицията не само на Балканите, 

а и в цяла Европа“, допълни той и 

пожела на децата здраве, но преди 

всичко успехи в училище, „защото това е пътят напред“. 

 

От 12:00 ч 

Д.ик.н. Янка Такева, 

председател на Синдикат на 

българските учители  към 

КНСБ, празнува ромската нова 

година заедно с ученици и 

педагогически специалисти от 

Професионална гимназия по 

текстил и кожени изделия и 75 ОУ 

„Тодор Каблешков“, гр. София.  

 

От 12:30 ч. 

 

Ученици от пернишкото Пето СУ 

"П.Р.Славейков" гостуваха на посолството 

на Франция и сурвакаха посланик Ерик 

Льобедел и г-жа Льобедел по повод 

празниците Сурва и Василица. Учениците 

също така им подариха ръчно изработени 

сурвачки и маска, а посланикът ги награди  

щедро и им разказа за работата си и за 

Франция. 

 

Представителите на ОУ „Васил Левски” с. Караджово за първи път прекрачиха прага на 

Министерски съвет, за да отбележат Василица.  Бяха топло посрещнати от заместик 

министър-председател Томислав Дончев, когото сурвакаха за здраве и берекет и 



представиха своите обичаи. От новогодишната баница заместник министър-

председателят изтегли късмет "Безброй успехи. Не следвай път - върви, където няма 

път и остави следа." Учениците имаха възможност да направят образователна обиколка 

из сградата на Министерски съвет, която е построена през 1956г и е част от 

монументалния архитектурен център на София. 

 

От 13:00 ч 

Учениците от Обединено училище "Христо Ботев", с. Баница, обл. Враца бяха гости и  

на Фондация „Заедно в час“, където бяха посрещнати много топло и събудиха 

усмивки в лицата на домакините си. 

По повод 

отбелязването 

на Ромската 

Нова година – 

Василица 

Фондация 

„Фридрих 

Еберт“ бе 

посетена от 

ученици от 

Обединено училище "Св. Климент Охридски", с. Тишевица, Врачанска област. 

Сурвакарчетата изпълниха част от ритуалите, свързани с наричане и пожелаване на 

„здрава“ година. Екипът им благодари за пожеланията, усмивките, старанието и 

позитивното настроение. 

Учениците от Обединено училище "Неофит Рилски" гр. Самоков посетиха 

посолстватото на Белгия в град София по случай Банго Васил - Ромската нова година! 

Представиха пред посланик Франсоа Бонтан и неговият екип традиционни ромски 

ястия, ритуали, песни и стихотворения! 



Сурвакари от ОУ „Никола 

Вапцаров“ в с. Селановци, 

област Враца поздравиха 

омбудсмана Мая Манолова по 

повод ромската Нова година – 

Василица. Учениците 

пресъздадоха традицията на 

празника чрез българския и 

ромски фолклор. „Ние ви 

пожелаваме толкова много 

щастие и богатство на 

трапезата, колкото е голямо 

нашето землище, което е най-

голямото в България“, пожела 

директорката на училището г-жа Петя Русинова и разказа, че в тяхното училище в 

сговор и разбирателство учат 153 деца – 50% роми и 50% българи. 

Сурвакари от СУ "Христо Смирненски" в Гулянци посетиха офиса на Тръст за 

социална алтернатива. Наричаха за здраве и берекет, сурвакаха и пяха. Екипът на 

ТСА ги посрещна топло, пожела им все така да бъдат отличници и им подари 

подаръци.  

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов и неговият 

екип посрещнаха група деца по повод празника Василица – Ромската Нова година. За 

втора поредна година учениците от Обединено училище „Свети Иван Рилски”, с. 

Червенци, обл. Варна, гостуваха на Агенцията и представиха празнична програма. Те 

разказаха за обичаите, свързани с Василица, символиката на новогодишната вечеря и 

отправиха пожелания за 

здраве и благополучие с 

традиционния обичай 

сурвакане. От своя страна 

ръководството на Агенцията 

по заетостта дари с лакомства 

децата по повод празника и 

им пожела освен здраве, 

много усмивки през годината 

и успехи в учението. След 

като сурвакари разказаха 

легенда за Банго Васил и 

осурвакаха всичките  

служители от Агенция по 

заетостта,  Директорът – 

Драгомир Николов ги 

придружи до Главна 

Инспекция по труда, където нашите сурвакарчета изненадаха Изпълнителния 

Директор – Румяна Михайлова и екипа и по време на заседание.   

 



Посолството на Великобритания бе посетено от учениците от ОБУ „П.Р.Славейков“ 

с. Джулюница и ОУ „Бачо 

Киро“ град Бяла Черква. Н. 

Пр. г-жа Ема Кейт 

Хопкинс и нейния екип 

бяха впечатлени от 

невероятната атмосфера и 

настроение, която децата 

създадоха с изпълненията 

си на  традиционни песни и 

танци, пожелания за здраве 

и берекет. Също така 

поднесоха баница с 

късмети.  С леко 

притеснение и усмивки 

децата разговаряха с Нейно 

превъзходителство на 

английски, като разказаха 

за своите мечти и 

стремежи. Г-жа Николова, придружаваща групата, благодари на посланика на 

Великобритания за активната подкрепа и ангажираност с проблемите на ромската 

общност в България. 

Носии, театър и танц: седмокласниците от Основно училище „Отец Паисий“ с. 

Медковец, обл.Монтана посетиха посолството на Федерална република Германия. 

Учениците поздравиха и  пожелаха весел и щастлив Банго Васил. 

СУ "Хр. Смирненски", гр. 

Койнаре, обл. Плевен 

посети 

Представителството на 

Европейската комисия 

в България и сурвака г-н 

Огнян Златев, който ги 

прие изключително 

радушно. Децата го 

поздравиха с песни и 

наричания, а той от своя 

страна им подари 

образователни материали 

свързани с държавите-

членки на Европейския 

съюз и им пожела да 

успеят да посетят всички тях, да бъдат здрави и ученолюбиви. 

По повод Василица - Ромската Нова Година екипът на Изпълнителна агенция 

"Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж" бе посетен 

от група ученици от  СУ „Васил Левски“, гр. Ябланица, които изпълниха фолклорна 

програма. В програмата беше включен и танц "Ентопалитра" съчетание от ромски и 

български фолклорни ритми, които отразяват успешното преплитане /интегриране/ на 



двете културни 

общности, представяйки 

традиция и съвремие. 

Елемент от нея беше и 

сурвакането за здраве и 

благополучие. А в края 

на тържеството всички 

заедно се хванаха на 

хоро.  

След като талантливите 

ученици от училището 

от гр Ябланица научиха 

служителите на изпълна 

агенция на оперативната 

програма на така наречено циганско хоро, те поздравиха и редакцията на Аз Буки. 

Всички очакваха с нетърпение ентусиазираните сурвакари и поздрава, който те бяха 

подготвили за своите домакини. От редакцията им пожелаха бъдещи успехи и да 

следват мечтите си! 

От 14:00 ч. 

Учениците от ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” с. Чешнегирово, обл.Пловдив имаха 

вълнуващата възможност да посетят и Посолството на Австрия в гр. София във 

връзка с традицията на ЦМЕДТ “Амалипе” да се отправя празничен поздрав в различни 

институции по случай Ромската нова година на 14 януари. Децата бяха специални гости 

на посланика на Австрия госпожа Андрея Вике.  

 

15 януари, вторник 

А във вторник председателят на 

Народното събрание г-жа Цвета 

Караянчева посрещна сурвакари от 

Професионална гимназия по текстил и 

кожени изделия и 75 ОУ „Тодор 

Каблешков“, гр. София. Децата 

сурвакаха за здраве, а след това имаха 

възможност от близо да разгледат 

мястото, където се коват законите на 

България.  

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

честването на Василица и на всички институции, които приеха децата итолкова 

радушно споделиха празника им. 

Бахтало о Васили! Бахтало Нево Бреш! 


