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Възстановяването на мостовете помежду ни или Василица 2020 

Националните институции и водещи дипломатически мисии посрещнаха Василица 

заедно с училищата от мрежата 'Всеки ученик ще бъде отличник' 
 

И тази година, на 13 и 14 януари, виртуалното и реалното пространство се изпълниха с 

хиляди детски усмивки, шарено настроение и пъстрота. Фейсбук групите бяха залети от 

кадрите от десетки училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ отбелязващи 

един или друг момент от празника Василица, разказващи отново и отново легендата за 

св. Васил, подреждащи Васильовденски софри и разчупващи Васильовденските хлябове, 

за да наричат за здраве и берекет, извървявайки дългия и труден път от „Ние не сме роми 

и този празник вече не го празнуваме“ до „Традициите са част от нас, независимо от 

етническата принадлежност. Спазването им е част от нашата история и нашето бъдеще.“ 

(Станислава Папазова). Така десетки училища, образователни медиатори и клубове 

по места ни подкрепиха в каузата да покажем богатството на ромската култура, 

това че ромите не сме сбор от бедни хора, а етническа общност със своя култура и 

достойнство. При това - култура, която е тясно свързана с културата на българите и 

останалите етноси, живеещи в общата ни Родина. Василица е особено подходяща, тъй 

като разкрива връзката и взаимното преплитане на символи и ритуали между роми и 

българи. 

И докато в социалните мрежи училище след училище споделяха емоциите от Василица, 

усмихнати групи деца, облечени в ромски и български носии изпъстриха улиците на 

София. За поредна година ученици от цялата страна пътуваха рано-рано, за да прекрачат 

прага на големи и важни институции, да погостуват и сурвакат Президента и 

Вицепрезидента, Председателя на Народното събрание, министрите на образованието, на 

труда и социалната политика, на здравеопазването, на регионалното развитие, на 

външните работи, националният омбудсман, посланици, директори на институции и 

организации и много други. Тази година имахме и изключително високо дипломатическо 

присъствие. 14 посолства отвориха вратите си, за да приемат нашите “посланици”. И 

така над 300 деца от 37 училища, част от Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ 



направиха София доста по-шарена и весела на 13-ти и 14-ти януари за единадесети път. 

Кампанията „Да възстановим мостовете между нас“ даде възможност на сурвакари от 

училища от цялата страна да пожелаят здраве и берекет с традициите на ромския и 

българския фолклор. 

 

Василица беше и поводът да обявим тазгодишната кампания на Център Амалипе за 

ученически конкурс, обвързан с инициативата „Посланик/ Министър/ Президент за един 

ден“. За съжаление, днес все още има момичета, които дори не знаят как да мечтаят. Те 

имат много бариери – някои от тях ги поставят традициите, някои – общността, в която 

живеят, а някои си ги поставят самите те. Темата за ранните бракови винаги е 

провокирала дискусии – както в общността, така и сред мнозинството. И винаги тя е 

обвита от стереотипи и предразсъдъци – както в общността, така и сред мнозинството. 

Много често темата е използвана за политически кампании, противопоставяне и 

заклеймяване. 

 

Днес традициите вече не са това, което бяха. Все повече тези, които започват 

съвместното съжителство не са родителите, а самите деца. А много често всички тези 

момичета и момчета имат нужда просто някой да повярва в тях, да ги накара да си 

повярват и да видят, че промяната е възможна, ако я пожелаят достатъчно силно! Как 

обаче да ги убедим в това? Върху това ще разсъждават момичетата и момчетата от 1 до 

12 клас до 8 март, когато е и крайната дата за кандидатстване. Повече информация за 

конкурса, можете да намерите на страницата на Център Амалипе. 

 

 

 

http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=3653&lang=1


А ето как премина инициативата „Да възстановим мостовете помежду ни“ в София: 
 

Президентът Румен 

Радев  и 

вицепрезидентът 

Илияна Йотова приеха 

на „Дондуков“ 2 

възпитаниците на 

Средно училище 

„Васил Левски“ в 

Ябланица, по случай 

настъпването на 

ромската Нова година – 

Василица. Акапелното 

изпълнение   на  песента 

„Василица“ огласи 

Президенството, а с 

подготвената        кратка 

хореография на 

български и ромски елементи, учениците представиха идеята на кампанията. Теодора 

Крумова благодари на Държавния глава и Вицепрезидента за участието в 

инициативата, защото включването в кампаниите на Център Амалипе, както за 8 

април, така и за Василица, е не само съпричастност с ромската интеграция, но и знак 

за това, че българската нация е единна, но е съставена от различни етноси и всеки 

един от тях е има равни права с останалите. Теодора Крумова подчерта, че именно от 

Президента се очаква в най-голяма степен да реагира на езика на омразата, особено 

когато  той  идва от висши  държавници.  Тя представи  работата  и   успехите на СУ 

„Васил Левски“, гр. Ябланица, не само като образователни резултати, но и активната 

работа на ученическия парламент в борбата с ранните бракове и работата по 

конкретни случаи. В тази връзка Крумова покани Вицепрезидента да се включи в 

Кампанията „Момичета с мечти: да обърнем страницата“. Госпожа Йотова отново 

изрази своята съпричастност с проблемите на ромските жени и момичета и 

готовността да участва в инициативата, а Президенството да бъде домакин на една от 

девойките, участници в конкурса. 

След това Румен Радев и Илияна Йотова честитиха празника на младежите и ги 

поздравиха за успехите им в училище. „Нека вашите усилия да бъдат пример за 

много ваши връстници“, заяви 

държавният глава. 

 

Председателят   на 

парламента  Цвета 

Караянчева посрещна гости 

сурвакари от ОУ „Христо 

Ботев“ град Стамболийски, 

които посетиха 

законодателната институция по 

инициатива        на       Центъра 

„Амалипе“. Цвета Караянчева 

поздрави  малките  гости  и  им 



пожела да са здрави, ученолюбиви и търпеливи. Председателят на парламента изрази 

благодарност към преподавателите и към Център за междуетнически диалог и 

толерантност „Амалипе“ за усилията им всички български деца да посещават 

училище, да са щастливи и да успяват. Силвия Станчева от Център Амалипе 

„Амалипе“ благодари на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, че 

за поредна година на „Василица“ посреща в парламента деца от различни български 

училища и така показва своята съпричастност и подкрепа за интеграцията на 

ромската общност, за каузата всички български деца да посещават училище и да имат 

равни шансове за 

просперитет и 

благоденствие. 
 

Посланикът на САЩ 

Н.Пр.Херо Мустафа 
посрещна 12 ученици от ОУ 

,,Васил Левски” с. 
Караджово,   обл.Пловдив. 

„Нашите високопоставени 

гости, тези прекрасни деца 

от училище „Васил Левски“ 

са тук, за да споделят с нас 

някои     ромски    традиции, 

както и своите надежди и желания за щастлив живот и един по-добър свят“ - каза 

посланик Мустафа. 
 

Ученици от ОУ "Христо Ботев" - гр. 

Батановци посетиха Посолството на Испания. 

Посланикът Н. Пр. Алехандро Поланко се 

ръкува с всеки един от учениците и с интерес 

изгледа подготвената програма. Накрая обеща на 

директора Лилия Димитрова, че тази година ще 

посети училището, което наскоро чества своята 

135-годишнина. 
 

Българо-швейцарската търговска камара с 
председател Бони Бонев, съвместно 

със швейцарския посланик Н.Пр. Мюриел Берсе Коен и фирма Ваптех 

отпразнуваха  Василица  с  учениците  от  СУ  „Христо  Смирненски”,  с.  Койнаре, 

обл.Плевен. По случай Ромската нова 

година децата рецитираха традиционни 

за тях стихове, като пожелаха здраве и 

успех! 

 

Малките сурвакарчета от ОУ"Иван 

Вазов" гр. Симеоновград бяха толкова 

топло посрещнати във Френското 

посолство, че се почувстваха като у 

дома си. Сурвакаха, наричаха за здраве  

и берекет и разказаха за мечтите си. 

Н.Пр.посланик Флоранс Робин разведе 



децата из резиденцията и прояви голям интерес към кампаниите на Център Амалипе. 

Обясни за важността на образованието на всяко дете и обеща пълната си подкрепа в 

следващите ни инициативи! 
 

СУ "Христо Ботев" с.Габаре бе на гости на Посолството на Ирландия за втора 

поредна година. Освен, че учениците сурвакаха за здраве и представиха музикална 

програма, донесоха много ястия, направени специално от младежите, изучаващи се в 

професионална паралелка Готварство. Подариха за посолството специално украсена 

торта със символите и знамето на Ирландия. Заместник-посланик Катрин Лолър бе 

впечатлена отново от невероятното развитие и успехи на учениците на училището. 

Посолството и училището вече 

поддържат близки връзки и си обещаха, 

че ще продължават да си сътрудничат. 

 

Екипът на Посолството на Кралство 

Нидерландия и посланик Беа Тен 

Тъшър бяха поздравени от ученици от 

ОУ "Отец Паисий", с.Искра, 

обл.Пловдив. Те сурвакаха за здраве и 

берекет и създадоха настроение с 

изпълненията си. 

 

Ученици от ОУ ”Васил Левски” с. Видраре се включиха и тази година във  

Василица и кампанията „Да възстановим мостовете между нас“ на ЦМЕДТ 

"Амалипе" и "Тръст за социална инициатива" за отбелязване на Ромската Нова 

година, чрез посещения на държавни и правителствени институции в гр. София. 

Децата сурвакаха с ръчно изработени от ученици и учители сурвачки за здраве и 

благоденствие посланика на 

Германия в България н. пр. г-н 

Кристоф Айххорн. Посрещнати много 

топло лично от него и под 

ръководството на г-жа Б. Николова – 

преподавател по БЕЛ в училището, те 

изнесоха поздравителна програма в 

която се преплитаха традиционни 

български и ромски обичаи. Групата на 

ОУ „Васил Левски“, с. Видраре бе 

съпровождана и от г-жа Наталия  

Цекова - доброволец към Център 

Амалипе. Н. Пр. г-н Кристоф Айххорн 

благодари  на  учениците за интересната 

програма и им пожела успехи в тяхното образование и обучение в училище. 
 

Посолството на Великобритания и Н. Пр. Ема Хопкинс посрещна групите на двете 

училища – Обединено училище "Христо Ботев", с.Баница, обл. Враца и 

Професионална гимназия по текстил и кожени изделия, гр. София. Посланик 

Хпокинс и нейният екип бяха впечатлени от невероятната атмосфера и настроение, 

която децата създадоха с изпълненията си на традиционни песни и танци, пожелания за 

здраве и берекет. 



 

Децата от 75то ОУ „Тодор Каблешков“ гр.София посетиха Посолството на 

Финландия по случай Банго Васил - деня, в който всички ромски групи в България 

празнуват новата си година. Децата отправиха към посланик Пайви Блинникка 

пожелания за добро здраве и късмет през новата година и изпяха традиционни песни. 
 

 

Учениците от ОУ "Гео Милев“ 

с.Белозем посетиха Посолството на 

Словакия като танцуваха,пяха и казваха 

стихотворения. Заедно с Н.Пр. посланик 

Мануел Корчек те си размениха 

подаръци с много усмкивки и пожелания 

за здраве, щастие късмет и много успехи. 
 

 

 

 

 

Посолството на Австрия стана част от 

празника Василица, благодарение на 

децата от ОУ “Проф.д-р Асен Златаров“ 

с. Боянци, обл.Пловдив и СУ 

„Св.Климент Охридски“ гр. 

Симеоновград, които представиха кратка 

програма. Децата разказаха легендата, 

свързана с Василица и поздравиха Н.Пр. 

Андреа Вике - посланик на Австрийското 

посолство. 
 

Посолството на Кралство Белгия бе 

посетено от две от училищата, част от 

мрежата „Всеки ученик ще бъде 

отличник“ – Обединено училище "Иван Рилски", с.Червенци, обл.Варна и 

Осново училище "Христо Ботев", гр.Мъглиж, обл. Стара Загора. Екипът на 

Посолството бе поздравен и сурвакан от децата, които дълго се бяха подготвяли и 

очакваха с трепет гостуването си. 
 

Посолството на 

Индия прие учениците 

от ОУ "Отец Паисий", 

с. Искра. Г-н Раджеш 

Лал - Втори секретар и 

началник канцелария бе 

сурвакан от всички деца, 

след като те поздравиха 

Посолството със своите 

празнични танци. 



 

В Посолството на Полша учениците 

от ОУ „Христо Ботев“ с.Глава, 

обл.Плевен рецитираха стихотворения 

и сурвакаха с пожелания да бъдат 

здрави, щастливи; много радостни и 

добри моменти през новата година за 

Н.Пр. Мачей Шимански и целия му 

екип. 
 

 

 

 

 

 
 

На 14 януари група деца от Основно 

училище „Н. Й. Вапцаров“ в село 

Селановци посетиха Посолство на 

Република Южна Африка по случай 

ромската нова година. Учениците 

представиха старата традиция да 

пожелават здраве и просперитет, като 

рецитираха стихове (на ромски и 

български език), танцуваха и сурвакаха 

домакина – Н.Пр. посланик Табо  

Тахе. Домакините в замяна надариха 

децата с подаръчета. 
 

 

 

 

Учениците от ОбУ ”П.Р.Славейков” 

с. Джулюница сурвакаха за здраве, 

късмет и берекет в Министерство на 

образованието и науката. Малките 

сурвакари бяха приети от министър 

Красимир Вълчев и екипа му, които 

получиха кошница на изобилието от 

родната Джулюница и благословия за 

благоденствие за любезното си 

домакинство. 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! 

Министър Вълчев. благодари на децата за вълнуващата програма която представиха и 

им пожела да бъдат все така, пазители на традициите, а на Център Амалипе, 

благодари за успешната съвместна работа. 



 

 

имат успехи не само по задържането 

Даниела Христова – директор на училището, 

разказа как едно малко селско училище може 

да бъде иновативно училище на бъдещето и 

да предоставя качествено образование в 

мултикултурна среда, в която всички деца, без 

значение от техния етнос, получават своя 

шанс за образование. 

Нели Николова – образователен координатор 

в Център Амалипе, благодари за подкрепата 

на МОН към училищата от малките населени 

места, работещи в мултикултурна среда и 

подчерта, че Мрежата училища и  Амалипе  

на учениците, но и относно въвеждането на 

иновации и повишаване на качеството на образованието. 
 

 

Истински празник настъпи в Министерство 

на здравеопазването, където лично 

министър Кирил Ананиев, заедно с целия 

му екип посрещнаха с радост неотразимите 

сурвакарчета от ОУ „Н.Й. Вапцаров“, с. 

Селановци с ръководител самия директор – 

Петя Русинова. Всички присъстващи се 

насладиха на красивия ромски танц, 

изпълнен и със специалното участие на един 

от учителите, както и на песните и  

стиховете на малките ученици, подготвени 

специално за Василица – Ромската нова 

година. Изпълнението по традиция завърши 

със сурвакането на министър Кирил 

Ананиев, който за благодарност ги покани 

да се почерпят и да разбере повече за тях и 

населеното място, от където идват. Петя 

Русинова с радост разказа за многобройните инициативи, които училището и селото 

провеждат, а Галина Дечева от Център „Амалипе“ изказа благодарности за това, че 

Министерство на здравеопазването е „абонирано“ и винаги отворено за нашите 

инициативи, а министърът обеща, че този абонамент ще продължи и за напред! 
 

В Министерство на регионалното развитие и благоустройството министър Петя 

Аврамова посрещна сурвакари по повод ромската Нова година и Василица. 

Сурвакаха я ученици от 75то ОУ „Тодор Каблешков“, София. Учениците 

разговаряха с министъра за традициите, свързани с празника, а също и за 

образованието, за трудностите, предизвикателствата и успехите, които им предстоят 

по пътя на образованието. 
 

 

Ученици от ПГСС „Св. Георги Победоносец“ , гр. Суворово, област Варна, 

Придружени от председателя на ЦМЕДТ Амалипе, г-н Деян Колев, посетиха 

Министерство на труда и социалната политика по повод ромския празник 

Василица и ромската Нова година, където бяха посрещнати от Министъра – Деница 



Сачева, и от заместници на Министъра 

– Зорница Русинова, Лазар Лазаров и 

Султанка Петрова. След прекрасното 

представяне – преразказ на легендата за 

Банго Васил и красив танц, учениците 

сурвакаха г -жа Деница Сачева и 

заместниците ѝ с наричания за здраве, 

берекет и успешна година за всички. 
 

 

 

Зам-министърът на външните работи Георг Георгиев посрещна ученици- 

сурвакари по повод празника. Заместник-министър Георгиев поздрави децата от СУ 

„Отец Паисий“ в село Метковец, област Монтана като им пожела хубава и 

плодотворна Нова година. „Нека 

тя ви донесе повече радостни 

моменти, повече мечти, на които 

да се посветите. Бъдете все така 

прекрасни и успех в пътя, който 

ви предстои“, каза заместник- 

министърът. Георг Георгиев 

пожела на децата да намерят 

добра   реализация    в  България: 

„Тази държава има какво да ви 

даде, както и вие на нея. И вие 

вече го правите!“ Освен 

сурвакането за здраве и берекет 

децата   изпълниха  традиционни 

български и ромски танци. А накрая групата изви българско хоро, в което се 

включиха и служители на МВнР. 
 

Ученици от СУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре посетиха Омбудсмана на 

България - Диана Ковачева, която ги посрещна топло. Освен нея децата поздравиха 

и Директора на дирекция „Права на детето“ - Ева Жечева, както и останалите 

служители от екипа на Омбудсмана. Децата сурвакаха за здраве и берекет и 

преразказаха легендата за Банго Васил. Г-жа Ковачева лично им раздаде подаръци и 

ги поздрави за прекрасно 

представяне. Разказа им за 

работата си и какво прави тя за 

децата в България. Регионалният 

координатор към Център Амалипе – 

Жанна Василева благодари на г-жа 

Ковачева за топлото посрещане. Тя 

отбеляза че празникът Василица е 

един от символите на ромската 

култура, тъй като мостът на Банго 

Васил може да олицетворява 

мостове, които ние трябва да градим 

между нас. 



По традиция група ученици – сурвакарчета 

от мрежата училища на Център „Амалипе“ 

посети Агенцията за социално 

подпомагане по случай празника Василица – 

ромската Нова година. Малките ученици от 

ОУ „Иван Вазов“ – с. Извор, община 

Радомир, донесоха много слънчеви усмивки 

на домакините от дирекция „Закрила на 

детето“, като представиха специално 

подготвени песни и танци, сурвакаха ги за 

здраве и късмет и им връчиха саморъчно 

изработени подаръци. От своя страна гостоприемните домакини пожелаха на децата 

здраве и сполука и да се учат упорито, за да станат успешни млади хора с добро 

бъдеще. От името на Агенцията детската група бе поздравена от Ана Ананиева, 

заместник- изпълнителен директор на АСП, и от Емил Тодоров, директор на 

дирекция „Закрила на детето“. Децата получиха и подаръци. 
 

 

В Изпълнителна агенция Оперативна програма Наука и образование всички 

служители на агенцията посрещнаха своите гости от СУ „Христо Смирненски“, гр. 

Гулянци. Всички ангажирани в изпълнителната агенция благодариха за 

възможността да бъдат за поредна година част 

от отбелязването на този хубав празник! 

 

В Агенция по заетостта учениците от Средно 

училище „Васил Левски” гр.Ябланица 

представиха кратка програма по повод Ромската 

Нова година – един от най-големите и най- 

почитаните празници за общността. Децата 

разказаха легендата, свързана с Василица и 

поздравиха изпълнителния директор на 

Агенцията по заетостта Драгомир Николов и 

неговия екип. 

 
 

Центърът за образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите 

 малцинства посрещна малчугани от две Шуменски училища  - Обединено училище  

„Христо Ботев“, с. Каспичан и СУ 

„Цанко Церковски“, с. Никола 

Козлево. Директорът на Центъра 

Мануела Радева и екипът и бяха 

поздравена от двете училища, които 

изпълниха денят им с усмивки и 

наричания. 

Двете прекрасни шуменски групи 

посетиха и Комисията за защита от 

дискриминация. Поводът бе 

честването на Василица. Присъстваха 

представители на Комисията. Гостите 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
аплодисменти д-р Лилова разговаря с всяко 

Интересна бе и срещата на 

учениците от 75-то ОУ "Тодор 

Каблешков" - София в Държавна 

агенция закрила на детето. Целият 

екип на Агенцията, начело с 

председателя д-р Елеонора  

Лилова, с интерес изгледа 

програмата на  учениците. 

Програмата  включваше 

благопожелания към домакините за 

новата година на прекрасен 

български език и традиционната 

песен на ромски за Свети Васил. 

След края на програмата и бурните 

едно от децата - благодари им за 

чудесната програма, похвали ги, чу от първоизточника за успехите на едни деца и 

проблемите на други. 
  

Ученици от ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово посетиха Тръст за 

социална алтернатива по повод ромския празник Василица. Те бяха придружени от 

преподавателя по ФЕ, г-жа Петранка Железова, Владимир Иванов – учител по 

проекта „Иновативни и вдъхновени завинаги“ и Жанна Василева – регионален 

координатор към Център Амалипе. Учениците изненадоха домакините с оригинална 

програма, като в началото разказаха как се празнува Василица при ромите, след което 

сурвакаха гърбовете на служителите в ТСА. Програмата продължи с един прекрасен 

танц, в който си личеше професионализма на преподавателя им и таланта на децата 

към танцово изкуство, което предизвика възхищение на домакините. Но изненадите 

не свършиха. Тъй като Център Амалипе е дългогодишен партньор на на ТСА по 

програма  „Всеки  ученик  ще  бъде  отличник“,  а  ПГСС  –  Суворово  е  училище  от 
мрежата, учениците, вдъхновени и подкрепени от учителя си – Владимир Иванов 

решиха да впечатлят домакините с 

постиженията си и с иновациите, които 

прилагат и сами създават. Домакините от 

ТСА останаха впечатлени и горди, че има 

такива ученици и такива учители в мрежата 

на Амалипе. 

 

 В УНИЦЕФ „Сурва, сурва, весела година, да 

бъде здрава и плодородна! Амин!“ пожелаха 

децата от ОУ „Г.С.Раковски“, село 

Търнак. Те гостуваха по повод Ромската 

нова година и бяха посрещнати лично от 

Председател на организацията за България 

Д-р Джейн Муита. 

бяха приветствани от доц. д-р Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД. 

Представени бяха рецитации и танци, посветени на празника Банго Васил, после 

децата сурвакаха присъстващите с пожелания за здраве, успехи и берекет. Те с радост 

приеха и благодариха за подаръците, подготвени им от Комисията. 



 

 

Фондация Америка за 

България благодари сърдечно на 

учениците от ОУ „Христо Ботев“ гр. 

Стамболийски за незабравимата сутрин, 

изпълнена  с  музика,   танци   и   

усмивки. Гостуването на децата е част от 

дългогодишната инициатива на Център 

Амалипе за отбелязване на празника 

Василица, която тази година е под 

надслов "Да възстановим мостовете 

между нас". 
 

Възпитаници на II.СУ,,Н.Й.Вапцаров", Монтана гостуваха в Синдикат на 

българските учители, където бяха топло посрещнати от председателя ѝ г-жа Янка 

Такева.   Учениците  имаха  въэможността  да  пресъздадат   празничния  момент   от 

Василица и да покажат, че приликите в културата са 

това, което може да бъде средство за сближаване и 

толерантност между всички етноси. Малката сценка, в 

която ромче кани в дома си своя съученик(българче), за 

да го запознае със семейния празник, напомнящ за 

задружността и прошката, но и за легендата за Банго 

Васили - Куция Васил, завърши със сурвакане на 

домакините с пожелания за здраве и много успехи. 

Подаръците, дадени от г-жа Такева, зарадваха децата и 

техните учители - г-н Теодор Асенов и г-жа Камелия 

Георгиева. Благодарност за отворените врати на 

Синдиката поднесе г-н Ташко Кирилов, асистент по 

Програма "Образование" към Център "Амалипе". 

Председателят  на  СБУ  поздрави  Център"Амалипе", че 

 работи наистина успешно за ромската интеграция.  

 
Пожелания за здраве, благополучие и изобилие отправиха ученици от две училища от 

Североизточна България към екипа на Институт Отворено общество – София. 

Ученици и учители от Обединено училище "Пенчо П. Славейков", с. Марково, 

област Шумен и Основно училище "Отец Паисий", с. Лозенец, обл.Добрич 

поздравиха екипа на Института с ромски и български песни и танци. 
 

Българският център за нестопанско право прие децата от ОУ ”Св. св. Кирил и 

Методий", с. Малорад, обл.Враца. Учениците сурвакаха всички присъстващи, 

поздравиха ги и с ромски танц и стихотворения, посветени на Банго Васил. 

Директорът Надя Шабани благодари на училището и Център Амалипе за усилията и 

традиционното гостуване при тях. 

 

Ученици от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" гр.Ветрен, обл.Пазарджик гостуваха на 

Фондация „Заедно в час“ по случай ромската Нова година. Възпитаниците на 

училището зарадваха своите домакини с богата програма от стихове, легенди  за 

Банго Васил-Куция Васил и сурвакаха всички присъстващи. 



Още на 13 януари 2020 Учениците от 

Техническа професионална гимназия 

"Никола Йонков Вапцаров" - Радомир, 

V СУ "П.Р.Славейков" - Перник и ОУ 

"Свети Свети Кирил и Методий" - с. 

Драгичево откриха Василица, като 

първото масто, което огласиха с чановете 

на кукерите, бе Представителство на 

европейската комисия в България. Там 

учениците бяха посрещнати лично от г-н 

Цветан Кюланов - изпълняващ 

длъжността ръководител на 

Представителството. 
 

След това групата пое към Националната мрежа за децата, където вече ги очакваше 

ведрия и усмихнат екип на Мрежата. Песни, танци и шумно гонене на злите духове 

направиха деня на всички по-ведър. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
подаръци. 

Ученици   от   Обединено  училище 

„Св.св.Кирил и Методий“, село 

Девене, обл.Враца поздравиха 

служителите на Унгарския 

културен институт -гр.София с 

песни и комедийна пиеса по случай 

Василица – ромската Нова година. 

Сандра Мишкеди, директор на 

института, благодари на децата от 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 

които сурвакаха и наричаха всички 

присъстващи     и     си     тръгнаха   с 

 

 

Истински приятели откриха децата от ОБУ „П.Р.Славейков“ с. Джулюница във 

Фондация "Фридрих Еберт". Д-р Хелене Кортлендер - директор на Фондацията и 

нейният екип бяха впечатлени от невероятната атмосфера и настроение, което децата 

създадоха с изпълненията си на традиционни песни и танци, пожелания за здраве и 
 



 
 

 

 
 

Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ е инициирана  и администрирана от 

Център Амалипе. Тя обеднява над 290 училище от цялата страна и се реализира с 

подкрепата на Тръста за социална алтернатива. 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято 

мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на 

възможности, които помагат на на непривилегированите граждани на България 

да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, 

които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат 

за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.   

берекет. Също така поднесоха баница с късмети, кошница на изобилието и други 

изненади. С много усмивки и слънчево настроение децата разговаряха с новите си 

приятели от екипа на Фондацията, като разказаха за своите мечти и стремежи. Г-жа 

Николова   –   регионален   педагогически   координатор   благодари   на   Фондация 

„Фридрих Еберт“ за активната подкрепа и ангажираност с интеграционните процеси 

в България и инициативите на ЦМЕДТ „Амалипе“ за повишаване на качеството на 

образованието. Накрая всички си пожелаха до нови срещи, но този път в Джулюница! 
 

В редакцията на вестник „Аз Буки“, главен редактор Надя Барух заедно с 

журналистите, които се грижат ежедневно да бъдем информирани какво се случва в 

образователната сфера, с голямо нетърпение очакваха своите гости и тази година като 

след поздрава на учениците от СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци проведоха 

дълъг разговор с тях за техните мечти и очаквания, показаха им как се случва 

предпечатната подготовка от създаването на статията, до нейното отпечатване. Надя 

Барух с радост прие идеята да посрещне участник от предстоящия конкурс за есе на 

8ми април, който да стане „Редактор на вестник за един ден“! 

 

Център Амалипе благодари на всички институции, които отвориха вратите си 

за учениците и тази година! 


