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Exquisite combination of Roma 
and Bulgarian folk dances, 
modern choreographies, 

showboating of tales, singing 
performances, demonstrations 
of different crafts from home and 
abroad - this is how we can determine 
the program of the festival “Open 
heart”2016 !
For the thirteenth consecutive year, 
students from different ethnic groups 
in Bulgaria and foreign groups from 
Macedonia, China, Romania, Albania 
and Germany involved in the festival” 
Open heart”, showed the creative 
forces of their “open hearts”. With 
each new year the team of Center 
Amalipe becomes witness to 
choreographies and better 
interpretations of selected 
with taste stage outfits, of 
excellent crafted objects in 
creative workshops by the 
children and their teachers. 
All this makes the festival 
“Open heart”  a bright 
holiday in the heart of 
Bulgaria – Veliko Tarnovo!
 ...
 A quality indicator for the 
level of organization of the 
“Open heart” are the official 
quests, who honoured 
the event.  In the three 
festival days we were visited by the 
VicePresident Ms Margarita Popova, 
the entire political leadership of the 
Ministry ot labour and social policy 
Minister Roussinova, Deputy Minister 
Denitsa Saceva, Deputy  Minister 

ТРИНАДЕСЕТИЯТ 
ДЕТСКИ РОМСКИ 
ФЕСТИВАЛ ОТВОРЕНО 
СЪРЦЕ - ЕДНА МЕЧТА 
ЗА РАВЕНСТВО И 
ПРИЯТЕЛСТВО

THIRTEENTH ROMA 
CHILDREN FESTIVAL - 
A DREAM FOR 
EQUALITY, TOLERANCE 
AND FRIENDSHIP

Изящно съчетание от 
ромски и български 
народни танци, модерни 

хореографии, драматизации на 
приказки, певчески изпълнения, 
демонстрации на различни 
занаяти от страната и чужбина 
- така можем да определим 
програмата на фестивала 
“Отворено сърце” 2016!
За тринадесета поредна година 
ученици от различните етноси в 
България и чуждестранни групи 
от Македония, Китай, Румъния, 
Албания и Германия, участващи 
във фестивала “Отворено сърце”, 
показаха какви творчески сили 
притежават техните отворени 
сърца. С всяка изминала година 
екипът на Център “Амалипе” 
става свидетел на все по-добри 
хореографии и интерпретации, 
на подбрани с вкус сценични 
тоалети за всеки един спектакъл,  
на майсторски добре изработени  
предмети в творческите ателиета 
от малчуганите и техните учители. 
Всичко това прави фестивала 
“Отворено сърце” да бъде светъл 
празник в сърцето на България - 
Велико Търново!
...
Качествен измерител за нивото 
на организация на “Отворено 
сърце” са официалните гости, 
уважили събитието. През трите 
фестивални дни при нас дойдоха 
Вицепрездентът г-жа Маргарита 
Попова, цялото политическо 
ръководство на Министерство 
на труда и социалната политика 
– министър Русинова, заместник-
министър Деница Сачева, 

заместник-министър Ивайло 
Иванов, заместник-министърът на 
образованието Красимир Киряков, 
заместник-председателят на 
Народното събрание Иван Иванов, 
кметът на В. Търново Даниел 
Панов, областният управител 
проф. Пенчев, Георги Кръстев 
- съветник към политическия 
кабинет на министър-председателя 
на Република България, Никола 
Петков - представител на 
НССЕИВ,общински съветници, 
представители на много други 
институции. Празникът на 
децата уважиха Н. Пр. г-жа 
Ванеса Калвърт - посланик на 
Южноафриканската република, 
Н. Пр. Гюро Катарина Викьор – 
посланик на Кралство Норвегия, 
представители на посолството 
на САЩ, Холандия, Австрия, 
посолството на Норвегия в 
Букурещ. С нас бяха и партньори 
от много ромски НПО, фондация 
“Конрад Аденауер”, Тръста за 
социална алтернатива.

...
Фестивалът започна с изпълнение 
на „Джелем, джелем” от таланта на 
България Томас, наречен „ромския 
Павароти”. Първи на сцената 
застанаха учениците от ОУ “Антон 

Страшимиров”, 
с. Бохот, с техния Руско-цигански 
романс, и участниците от Център 
за развитие на общността в гр. 
Стражица с атрактивен танц с 
ветрила. След тях през трите 
фестивални дни със свои програми 
на сцената в парк „Марно поле” 
и Драматично-музикален театър 
„Константин Кисимов” преминаха 
над 90 училища от цялата страна, 
младежки доброволчески групи 
и Центрове за развитие на 
общността, Нацонания ромски 
център в Куманово – Македония, 
групи от Албания и Румъния. 
Ромски, български, турски, 
както и модерни танци и песни, 
възстановки на традиционни 
празници, драматизации на 
приказки изпълниха Велико 
Търново. Градът затрептя с ритъма 
на толерантността и детския 
призив за приятелство, а гъстите 
облаци, надвиснали над него се 
разбягаха и отстъпиха място на 
ясното слънце.

...
Повече информация и много 
снимки от празника,
сътворен от училищата, 
вижте на http://romaeducation.
com.bg/

Ivailo Ivanov,  Deputy Education 
Minister Krasimir Kiriakov, 
VicePresident of the National 
Assembly Ivan Ivanov, Mayor of 
Veliko Tarnovo Daniel Panov, the 
District Governer Pencho Penchev, 
Georgi Krastev – Adviser  to the 
political office of the Prime Minister 
of the Republic of Bulgaria, Nikola 
Petkov representative of NCEII, 
municipal councilors, representatives 
of many other institutions.
The children festival attended also 
Ms Vanessa Calvert – Ambassador 
of the Republic of South Africa, 
Her Excellency Gûru Catarina 
Vikor - Ambassador of the Kingdom 
of Norway, representatives of the 
Embassy of the United States, the 
Netherlands, Austria, Norway’s 
Embassy in Bucharest. With us were 
the partners of many Roma NGOs, 
Foundation Konrad Adenauer, the 
Trust for social achievement.

...
The Festival began with a 
performance of “Dzelem dzelem” 
from Bulgaria’s talent Thomas called 
the “Roma Pavarotti”. First on the 
scene stood the pupils from the 

Primary school Anton Strashimirov, 
Bohot with their Russian-Gypsy 
romance, and participants from the 
Centre for community development 
Strazhitsa with attractive fan dance. 
After them during the three festival 
dayson the stages at park “Marno 
pole” and dramatic - musical 
theatre “Konstantin Kisimov”went 
over 90 schools from across the 
country, youth volunteer groups and 
community development centres, 
National  Roma Centre in Kumanovo 
– Macedonia, Romania and Albania 
groups. Romani, Bulgarian, Turkish 
as well as modern dances and 
songs reenactments of traditional 
festivals, showboating tales filled 
Veliko Tarnovo. The city glowed with 
rhythm and child calls for tolerance 
and friendship, and the thick clouds 
hanging over it and make space for 
the clear sun. 

...
More information and many 
pictures of the feast see at http://
romaeducation.com/bg/ .

...
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... 
Нашата тринадесета приказка 
“Отворено сърце” отиде и към 
своя край. За третия ден от 
фестивала и за да награди най-
добрите участници пистигна 
Вицепрезидентът на Република 
България г-жа Маргарита Попова. 
Тя връчи наградата за “Най-добро 
ателие” на ОУ “Св. Св. Кирил 
и Методий” с. Чешнегирово. 
Областният управител на 
Великотърновска област проф. 
д.ик.н Пенчо Пенчев връчи 
наградата за “Най-добра група” на 
ОУ “Св. Климент Охридски” от гр. 
Павликени. Голямата награда на 
Община Велико Търново, която 
отиде при групата от ОУ “Никола 
Йонков Вапцаров” от с. Селановци, 
връчи заместник-кмета проф. 
Георги Камарашев.
...
А екипът на Център “Амалипе” 
реши да даде специални награди:
 ▪ за “Най-добър дебют” на 
учениците от ОУ “Христо Ботев” с. 
Кардам;

...
Паралелно с училищните 
програми, парк „Марно поле” се 
изпълни с ателиета. Майстори-
копанари изработваха дървени 
лъжици, кошничари показваха 
как се правят кошници, деца 
рисуваха върху вода (техниката 
„ебру”), а мадам Касандра предсказ 
ваше бъдещетона всички, които 
поискаха.  Изложбата “Лицето 
на ромите - преди и сега” събра 
снимки от началото на 20 век (като 
тези, изпратени от ОУ „Цанко 
Церковски” – с. Средище)до 
наши дни, включително най-
атрактивните лица от провелите се 
дванадесет предходни фестивала 
„Отворено сърце”.  

...
За трета година участниците 
дефилираха по централната улица 
на В. Търново с пъстрите си 
костюми. Тази година шествието 
премина под мотото „#Ние сме 
равни”, чрез което участниците 
изразиха своята солидарност с 
Митко от Овчеполци. Те бяха 
приветствани от министъра на 
труда и социалната политика г-жа 
Зорница Русинова, заместник-
председателя на Народното 
събрание г-н Иван Иванов, и кмета 
на Община Велико Търново г-н 
Даниел Панов. След което, въпреки 
дъжда, всички се хванаха на 
кръшно хоро!

...
In parallel with school programs, 
park Marno pole was also filled 
with different workshops. Crafts - 
copanaries made wooden spoons, 
other showed how to make 
baskets, kids painted on water 
(“ebru” technique) and Madame 
Cassandra prophesied the future of 
everyone who asked for.  
 The exhibition “The face of Roma – 
now and then” gathered pictures from 
the beginning ot the 20th century 
(such as those sent from “Tsanko 
Tserkovski” Primary school) to the 
present day, including the most 
attractive faces of the previous twelve 
festival “Open heart”.
...
For the third year the participants 
marched along the main street 
of Veliko Tarnovo with colorful 
costumes. This year the parade passed 
under the motto “We are equal”, 
through which participants expressed 
their solidarity to Mitko from 
Ovchepoltsi.  They were welcomed 
by the Minister of labour and social 
policy, Ms  Zornitsa Rusinova, Vice 
President of the National Assembly, 
Mr Ivan Ivanov, and the Mayor of the 
municipality of Veliko Tarnovo Mr. 
Daniel Panov. Then, despite the rain, 
we all performed the Bulgarian dance! 

...
Our Thirteenth tale “Open heart 
” went to an end. For the third 
consecutive year Ms Margarita 
Popova, Vice president of Bulgaria 
awarded the best participants. 
She presented the award for “Best 
workshop” to Primary school  
St.st. Cyril and Methodius,  village 
of Cheshnegirovo. The regional 
Governor of Veliko Tarnovo district 
PhD Pencho Penchev presented 
the award for “Best group” to  St. 
Kliment Ohridski Primary school, 
Pavlikeni.  Grand Prix of Veliko 
Tarnovo municipality, which went 
to the Group of Primary school 
“Nicola Yonkov Vaptsarov”,village of 
Selanovci, was received by the Deputy 
Mayor Georgi Kamarashev.
...
The team of Center  Amalipe decided 
to give the special awards “Best 
newcomer” to the students of Hristo 
Botev Primary school, Kardam and 
the “Most original choreography” 
award went to Hristo Botev Primary 
school,  Stamboliyski.
..
We express our gratitude to all 
the students and their teachers, 
to youth groups for tolerance 
and community development 

centres for their efforts to 
participate in the festival. Once 
again you turned this event 
into a celebration of tolerance 
and opened your hearts to one 
another. Bulgaria is guaranteed a 
bright future, because you make 
the presence a better place!
We would like to express our 
gratitude to 
more than 60 
volunteers 
who 
made the 
festival 
possible! 
Having you 
we definitely 
have a 
guaranteed 
future!

 ▪ за “Най-оригинална 
хореография” на ОУ “Христо 
Ботев” от гр. Стамболийски
 ▪ и много други

...
Екипът на Център “Амалипе” 
изказва благодарност към 
всички ученици и техните 
учители, към младежките групи 
за толерантност и Центровете 
за развитие на общността за 
положените усилия да участват 
във фестивала! За пореден път 
превърнахте това събитие в 
празник на толерантността 
и отворихте сърцата си 
едни към други! България 
има гарантирано светло 
бъдеще, защото вие правите 
настоящето по-добро!
Изказваме своята благодарност 
и на над 60 доброволци, 
които направиха Фестивала 
възможен: с вас Амалипе има 
гарантирано бъдеще!
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КОМИТЕТЪТ НА 
ОПЕРАТИВНА 
ПРОГРАМА НАУКА 
И ОБРАЗОВАНИЕ 
ОДОБРИ 5 НОВИ 
ОПЕРАЦИИ И 
УДВОИ БЮДЖЕТА 
НА „ПОДКРЕПА ЗА 
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ...”

Пет нови операции бяха 
одобрени на третото 
заседание на Комитета 

за наблюдение на Оперативна 
програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж”, което  
се проведе на 2 юни в София. 
Одобрените операции са в сферата 
на професионалното образование 
(„Въвеждане на дуално 
професионално образование”, 
„Система за осигуряване на 
качество на професионалното 
образование и обучение”), висшето 
образование („Развитие на система 
за кариерно ориентиране на 
студенти”), операция „Национална 
система за валидиране” и 
операция „Интегрирани мерки 
за подобряване достъпа на 
образование”.
...
Очаквано най-много дискусии 
предизвикаха критериите 
по „Въвеждане на дуално 
професионално образование 
(ДОМИНО 2)”. Операцията 
надгражда проект „Швейцарска 
подкрепа за въвеждане 
принципите на дуалното обучение 
в българската образователна 

система” (проект „ДОМИНО“), 
който се изпълнява в момента със 
средства от Българо-швейцарската 
програма за сътрудничество. 
Предвижда се по ДОМИНО 
2 да бъдат включении поне 
40 професионални гимназии. 
Дуалното образование в тях 
ще се осъществява в 11 и 12 
клас, като учениците ще бъдат 
2 дни в класните стаи и 3 дни в 
производството. За положения 
труд ще получават заплащане, 
което ще е в размер от 90 % от 
заплатата за съответната професия 
и щесе покриваа от оперативната 
програма. Одобрените проекти ще 
покриват и заплащане на учители 
и ментори, както и транспорт – 
ако производствената дейност е в 
друго населено място (различно 
от населеното място, в което е 
училището).
...
Операцията ще се реализира чрез 
два компонента, единият от които 
ще е като конкурентен подбор на 
проекти. Те ще са стойност между 
100 000 и 200 000 лв., като ще 
кандидатстват училища, фирми 
или общини. Така трябваминимум 
1000 ученика да участват в 
дейности за практическо обучение 
в реална работна среда.  
Обсъдено бе предложение 
за увеличаване на бюджета 
на операция „Подкрепа за 
предучилищното образование 
на деца от уязвими групи”, 
чиито срок за кандидатстване 
бе 30 ноеври. Деян Колев, 
представител на НПО, работещи 
за интеграция на малцинствени 
общности,аргументира 
предожението с ттова, че 
операцията е първата, насоченакъм 
детски градини и интересът към 
нея бе много висок. Подадени са 

голям брой качествени проектни 
предложения и е резонно да 
удвоим бюджета, за да бъдат 
одобрени два пъти повече проекти 
и да достигнем до два пъти повече 
деца, посочи Колев. Той подчерта, 
че е необходимо увеличаване 
на вниманието и подкрепата за 
предучилищното образование 
като цяло, системни политики в 
тази област, тъй като оперативната 
програма може само да помогне 
частично, но не и да разреши 
системните проблеми в тази 
област.
...
Предложението бе подкрепено 
от Управляващия орган, от 
Европейската комисия и от 
всички представени в Комитета 
заинтересовани страни. В 
съответсвие с него броят на 
одобрените по операцията проекти 
ще бъде удвоен до 62.
Комитетът одобри и операция 
„Интегрирани мерки за 
подобряване достъпа на 
образование”. Чрез нея ОПНОИР 
ще допълни средствата, които ОП 
„Развитие на човешките ресурси” 
ще инвестира в общински проекти 
за интеграция на маргинализирани 
общности. По този начин 
проектите ще могат да включат 
дейности в 4 направления: достъп 
до заетост, социални и здравни 
услуги, развитие на местните 
общности и преодоляване 
на негативни стереотипи 
(финансирани от ОПРЧР) и достъп 
до образование (финансиран от 
ОПНОИР). Бенефициенти ще 
бъдат общини, като ще се изисква 
задължително партньорство 
с НПО и училище или детска 
градина. Изискване пред всички 
общини ще бъде да имат одобрен 
Общински план за интеграция на 

THE MONITORING 
COMMITTEE OF 
OPERATIONAL 
PROGRAMME SCIENCE 
AND EDUCATION 
FOR SMART GROWTH 
HAS APPROVED 5 
NEW OPERATIONS 
AND DOUBLED 
THE BUDGET 
FOR “SUPPORT 
FOR PRESCHOOL 
EDUCATION”

Five new operations have been 
approved at the third meeting 
of the OP SESG Monitoring 

Committee, which was held on 
2nd June in Sofia. The approved 
operations are in the sphere of the 
vocational education (“Establishment 
of dual vocational education”,”Quality 
insurance system of the vocational 
education and training”), the higher  
education, (“Developing Students 
career  orientation system”), operation 
“National validation system” and 
operation “Integrated measures for 
improving the access to education”.
...
The criteria for the operation 
“Establishment of dual vocational 
education” was the most discussed 
one on the meeting. The operation 
overbuilds the project “Swiss support 
for introducing the principles for dual 
vocational education (DOMINO 1)”, 
which is in current implementation 
by the Bulgarian - Swiss cooperation 
programme funding. DOMINO 
2 provides to include more than 
40 invocation high schools. The 
dual education within them will 
be running during 11th and 12th 

grade and the students will spend 2 
days in the classrooms and 3 days 
in practice. They will be paid for the 
spent time in practice, which be equal 
to 90 % of the salary of the relevant 
profession and will be covered by the 
OP. The approved projects will cover 
also the salaries of the teachers and 
mentors; the transport fees - if the 
manufacturer is far from the school.

...
The Operation will be realized by two 
components; one of them is through 
call for project proposals. Their cost 
will be between 100 000 and 200 
000 BGN. The candidates can be 
high schools, business companies or 
municipalities. The minimum number 
of students is 1000 students to take 
participation in practical activities in 
real working environment.
There was a proposition for increasing 
the budget for operation “Support for 
preschool education for children from 
vulnerable groups”, which deadline 
ended on 30th November 2015. 
Deyan Kolev, representative of the 
group of NGO working in the field of 
integration of minority communities, 
argued that the operation is the first 
one, focused on the kindergartens, 
and that’s why the level of interest is 
very high. There were many quality 
project proposals given from the 
stakeholders and it’s reasonable to 
double the budget in order to be 
doubled the number of the approved 

projects and to reach out more 
children, said Kolev. He stressed that 
it’s needed to increase the care and the 
support for the preschool education 
in general, systematic policies in 
that field, because the operational 
programme could help in particular, 
but cannot solve the systematic 
problems in that filed.

...
The proposal has met the support 
from the Managing authority, the 
European Commission and from 
all represented stakeholders in the 
Committee. As result, the number of 
the approved projects will be doubled 
to 62.
The Committee had approved 
also the operation “Integrated 
arrangements for improving the 
access to education”. With that OP 
SESG will amplify the funds, which 
OP Human Resources Development 
will invest in municipal project for 
integration of minority communities 
such as Roma. In this way, the 
project could include activities in 4 
directions: employment, access to 
social and healthcare services,  local 
communities development and 
overcoming the negative stereotypes 
(funded by OP HRD), and access 
to education (funded by OP SESG). 
Beneficiaries will be municipalities 
with obligatory partnership with 
NGOs and schools or kindergartens. 
It is required that all municipalities 
must have approved Municipal plan 
for Roma integration for the period 
2015 - 2020. The component “Access 
to education” will be up to 10  % from 
the whole municipal project.
Applying for the operation will be 
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ромите за периода 2015 – 20 г. Компонент „Достъп 
до образование” ще бъде до 10 % от цялостния 
общински проект.
...
Кандидатстването по операцията ще се осъществява 
по облекчен начин. Първо общините ще изпратят 
проектни концепции, разработени по опростен 
формуляр, покриващ всички компоненти (т.е. 
един общ формуляр, въпреки че финансирането 
е от две оперативни програми). Те ще представят 
и партньорите по проекта – поне една 
неправителствена организация и работодател, 
както и доказателства, че партньорът е избран по 
прозрачен начин.  
...
Само одобрените кандидати ще разработят 
проектни предложения. Очаква се да бъдат 
одобрени между 130  - 150 общински проекта. 
Поканата за проектни концепции ще бъде отправена 
през юли или септември.
В края на заседанието Деян Колев отправи въпрос 
за времето, по което се очаква да стартира проект 
„Твоят час”. От Управляващия орган отговориха, 
че оценката на проектното предложение на МОН 
ще бъде финализирана до 20 юни, а в началото на 
юли ще бъде сключен договор. През летните месеци 
експертите на МОН ще трябва да разпишат някои 
от конкретните насоки към училищата и в началото 
на септември да отправят покана за участие към 
училищата. Така още през първия учебен срок на 
2016/17 учебна година „Твоят час” ще започне да се 
реализира в училищата, увериха от Управляващия 
орган.
...
В името на публичността и прозрачността, 
публикувайте списъците на одобрените проекти 
по „Образователна интеграция...”  и „Подкрепа 
за предучилищното образование...”, апелира Деян 
Колев, визирайки факта,че проектитепо двете схеми 
бяха одобрени на 30 и 31 май, но бе публикувано 
единствено съобщение, че всеки бенефициент ще 
бъде уведомен индивидуално. Той бе подкрепен от 
останалите НПО представители. От Управляващия 
орган изразиха съгласие и обещаха това да бъде 
направено още на следващия ден.
Информация за заседанието вижте и на: http://
sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=385

in much simple way. First, the municipalities will send 
project concepts, developed  by simplified form covering all 
components (i.e. one general form, despite that the funding 
is by two operational programmes). They will represent the 
partners by the project - at least one NGO and employer, 
and evidences that the partner is elected in a transparent 
way. Only the approved candidates will have the right to 
present project proposals. Between 130 - 150 municipal 
projects are expected to be approved. The invitation for 
project proposal will be announced in July or September.
...
In the end of the meeting, Deyan Kolev asked about the 
starting point of the “Your lesson” project. The answer 
from the Managing authority was that the evaluation of the 
Ministry of Education’s project proposal will be finished at 
20th June and in the first days of July there will be prepared 
a contract. The experts from the Ministry of Education 
will have to prepare the concrete directions for the schools  
during the summer and to send an invitation to the schools 
to participate in September. Thus, during the first semester 
of the school year 2016/2017 the “Your lesson” project 
will be launched  in the schools, said the experts from the 
Managing authority.
...
In the name of publicity and transparency, please publish 
the lists of the approved projects by the operation 
“Educational integration” and “Support for the preschool 
education”, appealed Deyan Kolev, regarding the fact that 
the projects by the both schemes were approved at 30th 
and 31th May and there was only the message that every 
beneficiary will be informed individually. Deyan Kolev was 
supported by the rest of the NGO’s representatives. The 
experts from the Managing authority were made a promise 
to publish the list on the very next day.

Трафик на хора с цел трудова експлоатация: 
Превенция сред групи в риск”, организира 
Национална комисия за борба с трафик на 

хора на 15.06.2016г. в София.

...
Събитието бе официално открито от г-жа 
Камелия Димитрова, и.д. секретар на НКБТХ и 
Н. Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство 
Нидерландия в България. Участие в кръглата 
маса взеха експерти и специалисти от различни 
институции, както и представители от НПО, 
ЦМЕДТ “Амалипе” бе представен от Иван 
Тодоров, координатор “Общностно развитие” и 
“Трудова миграция в Кралство Нидерландия”.
Националната комисия за борба с трафик на хора, 
стартира ежегодната си кампания за превенция 
на трафик на хора с цел трудова експлоатация. 
В рамките на кампанията са планирани 
различни инициативи на национално и местно 
ниво, целящи информирането на широката 
общественост за рисковете от попадане в трафик 
на хора с цел трудова експлоатация. 

...
Гражданите предварително трябва да се 
информират за законодателството, режимът на 
пребиваване и работа за българските граждани в 
страната, в която заминават.

The National Commission for Combating 
Trafficking in Human Beings organized 
a roundtable about “Trafficking for labor 

exploitation: Prevention among vulnerable groups at 
risk” on 15th June 2016.

 ....
The event was officially opened by Mrs. Kameliya 
Dimitrova, secretary of the National Commission, 
and H. E. Tom van Oorschot, Ambassador of the 
Netherlands in Bulgaria. Experts, specialists and 
representatives from several institutions and NGOs 
took participation in the roundtable. Ivan Todorov, 
who is coordinating the “Community development” 
and “Labor migration in the Kingdom of the 
Netherlands” projects, attended the roundtable on 
behalf of Center “Amalipe”. 
The National Commission Combating 
Trafficking in Human Beings 
has started its annual prevention 
campaign against trafficking for labor 
exploitation. Different initiatives on 
national and local level are planned to 
be organized during the campaign. 
The aim of the campaign is 
to inform a wide circle of 
target groups for the risks 
of trafficking for labor 
exploitation. 
...
The citizens have to 
be acknowledged 
in advance about 
the policies and 
conditions about 
residence and labor 
in the countries 
they plan to 
migrate.

CENTER “AMALIPE” TOOK PART 
IN ROUNDTABLE ORGANIZED BY 
THE NATIONAL COMMISSION 
FOR COMBATING TRAFFICKING 
IN HUMAN BEINGS

ЦЕНТЪР “АМАЛИПЕ” 
УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА, 
ОРГАНИЗИРАНА ОТ 
НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ 
ЗА БОРБА С ТРАФИК НА ХОРА
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Сигурността в малките населени места”, 
беше темата на проведената на 21 юни в 
Областна администрация Велико Търново 

среща между Министерство на вътрешните 
работи, депутати, кметове и неправителствената 
организация Център “Амалипе”.
...
Срещата бе инициирана от заместник 
председателя на Народното събрание Иван 
Иванов.  В нея се включиха заместник-
министърът на вътрешните работи Цвятко 
Георгиев, депутатите 
Вили Лилков и Евгени 
Стоев, заместник 
кметът на Община 
Велико Търново 
Георги Камарашев 
председателят на 
Великотърновския 
общински съвет 
Венцислав Спирдонов, 
директорът на ОДМВР 
Димитър Машов, 
Директорът на ДБТ 
Велико Търново 
Обрешко Нечев, 
Десислава Стефанова 
и Иван Тодоров от 
ЦМЕДТ “Амалипе”, 
кметове от населени 
места в община Велико 
Търново. Домакини на форума беше областният 
управител проф. д. ик. н. Пенчо Пенчев и неговите 
заместници.

...
Увеличаване броя на служителите на МВР, наемане 
на лица от ромски произход в системата, по-
ефективно видеонаблюдение в малките населени 
места и създаване на общинска полиция са най-
належащите проблеми, които бяха обсъдени по 
време на форума.

“Security in small settlements” was the theme 
of the meeting held on June 21 in the district 
administration Veliko Tarnovo between 

the Ministry of Interior, MPs, mayors and Center 
“Amalipe.”

...
The meeting was initiated by the Deputy Chair of the 
National Assembly Ivan Ivanov. It was attended by 
the Deputy Minister of Interior Tsvyatko Georgiev, 
members of parliament Vili Lilkov and Evgeni 

Stoev, Deputy 
mayor of Veliko 
Tarnovo George 
Kamarashev, 
Chairman of 
Veliko Tarnovo 
municipal 
council Ventsislav 
Spiridonov, 
Director of RDMI 
Dimitar Mashov, 
Director of the 
Labour Office 
Veliko Tarnovo 
Obreshko Nechev, 
Dessislava 
Stefanova and Ivan 
Todorov TSMEDT 
“Amalipe” mayors 
of settlements 

in the municipality of Veliko Tarnovo. Hosts of the 
forum was the governor prof. Pencho Penchev and his 
deputies.

...
Increased number of employees of the Interior 
Ministry, more emplyees of Roma origin in the 
system, more effective surveillance in small 
settlements and the creation of municipal police were 
the most pressing issues that were discussed during 
the forum.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕНТЪР 
АМАЛИПЕ СЕ ВКЛЮЧИХА ВЪВ 
ФОРУМ ЗА СИГУРНОСТТА В 
МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

REPRESENTATIVES OF CENTER 
“AMALIPE” PARTICIPATED IN A 
FORUM ENTITLED “SECURITY IN 
SMALL SETTLEMENTS”

...
Статистиката сочи, че разкриваемостта на 
престъпленията от началото на годината е 52%., 
а за същия период на 2015 год. е била 42 на сто. 
Данните са от доклад изнесен от директора на ОД 
на МВР Димитър Машов. Една от причините за 
повишаване разкриваемостта на престъпленията 
в региона е наличието на видеонаблюдение в 
34 от общо 36 населени места в община Велико 
Търново, както и съвместната дейност между 
служителите на реда и модераторите към Център 
“Амалипе”. 
В своя доклад, директорът на ОД на МВР 
експлицитно подчерта ползотворното 
сътрудничество с всички 
местни институции 
и Център “Амалипе”, 
както и сподели 
добрите практики от 
съвместната дейност. 
 ...
Представителят на 
“Амалипе” Иван 
Тодоров изказа своята 
благодарност към 
ОД за всеотдайното 
отношение към темата 
за включване на 
ромски представители 
в структурата на МВР. 
Предложението на 
Център “Амалипе” 
за организиране на среща на всички областни 
дирекции към МВР в старата столица, на която 
да бъде споделен опитът и добрите практики, 
бе единодушно прието. В хода на дискусията 
от организацията подкрепиха предложението 
на кмета на с. Балван за повишаване 
информираността на населението относно 
битовата престъпност и разнообразяване на 
формите на взаимодействие мажду гражданите и 
местните полицейски служители.
...
Форумът приключи с уверение за последващи 
срещи и връчването на благодарствено писмо 
от страна на Център “Амалипе” на Директора 
на ОД на МВР Велико Търново г-н Машов за 
ползотворното сътрудничество по време на 
провеждането на тринадесетото издание на 
Фестивал “Отворено сърце”.

...
Statistics showed that crime detection from the 
beginning of the year has been 52%., while for the 
same period in 2015 it was 42 %. The data are from 
a report carried by the Director of the Regional 
Directorate of the Interior Ministry Dimitar Mashov. 
One reason for increasing crime detection in the 
region is the presence of surveillance system in 34 
of the 36 settlements in the municipality of Veliko 
Tarnovo and collaboration between law enforcement 
officers and moderators of the Center “Amalipe.”
In its report, the Director of the Regional Directorate 
of the Interior Ministry explicitly highlighted the 
fruitful cooperation with all local institutions and 

Center “Amalipe” and shared 
best practices of collaboration.

...
The representative of 
“Amalipe” Ivan Todorov 
expressed his gratitude to 
the Regional Directorate 
of their dedication to the 
theme of inclusion of Roma 
representatives in the 
structure of the Ministry. The 
proposal of Centre “Amalipe” 
to organize a meeting of all 
regional directorates at the 
Ministry of Interior in the 

old capital on which to share experiences and best 
practices was unanimously accepted. During the 
discussion the organization supported the proposal 
of the mayor of the village of Balvan to raise public 
awareness about domestic crime and creating a 
volunteer corps to assist the work of local police 
officers.

...
The forum ended with the assurance of subsequent 
meetings and delivery of letter of gratitude from 
Center “Amalipe” to the Director of the Regional 
Directorate of the Interior Ministry Veliko Tarnovo 
Mr. Mashov for fruitful cooperation during the 
implementation of the thirteenth edition of the “Open 
Heart” festival.
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С Решение 499/23.06.2016 Министерски съвет 
определи вицепремиерът по европейските 
фондове и икономическата политика 

Томислав Дончев за председател на Националния 
съвет за сътрудничество по етническите и 
интеграционните въпроси.  Според Правилника за 
устройство и дейността на НССЕИВ председател 
на структурата може да бъде само вицепремиер.
Томислав Дончев поема един на практика не-
функциониращ и делегитимиран НССЕИВ, 
който не изпълнява функициите си от години, а 
на 8 април  2013 г. бе напуснат от най-големите 
ромски организации: Амалипе, Интегро, Свят 
без граници, Ромска академия 
за култура и образование и 
др. Призивът им за дълбока 
институционална реформа в 
Съвета бе подминаван 3 години 
от българските институции, но 
не и от Европейската комисия. 
В началото на 2016 тогавашният 
председател на НССЕИВ 
Калфин обяви намерения за 
преструктуриране на Съвета, 
които не намериха конкретно 
опредметяване поради подадената 
през м. май оставка. Пред Дончев 
стои задачата да проведе реална 
реформа в институционалната 
рамка на политиките за 
интеграция.
...
Томислав Дончев е магистър 
по философия и магистър 
по стопанско управление на 
Великотърновския университет. Той започва 
своето професионално развитие от гражданския 
сектор: студентски клуб „Отворено общество”, 
Център за образователни и културни инициативи 
и Институт „Отворено общество”. През 2007 г. е 
избран за кмет на Габрово и сформира екип, който 
превръща общината във втората в национален 

Decision 499 / 23.06.2016 of the Council of 
Ministers appointed Deputy Prime Minister 
for EU funds and economic policy Tomislav 

Donchev a chairman of the National Council for 
Cooperation on Ethnic and Integration Issues. 
According to the Regulation for Organization and 
Operation of NCCEII the structure can be chaired 
only by deputy prime minister.
Tomislav Donchev takes a non-functioning and 
delegitimated council, which does not practically 
operates for years, and on April 8, 2013 was left by 
the largest Roma organizations: Amalipe, Integro, 
World Without Borders, Roma Academy for Culture 

and education and others. Their 
call for deeper institutional reform 
in the Council had been ignored 
three years from the Bulgarian 
institutions, but not by the European 
Commission. In early 2016, the 
former chairman of NCCEII Kalfin 
announced his plans to restructure 
the Council which were not 
finalized because of resignation 
submitted in may. Donchev has the 
task to conduct a genuine reform 
of the institutional framework of 
integration policy.

...
Tomislav Donchev is a Master of 

Philosophy and Master of Business Administration of 
the University of Veliko Tarnovo. He started his career 
from the civil sector: student club “Open Society”, 
Centre for Educational and Cultural Initiatives and 
the “Open Society” Institute. In 2007 he was elected 
Mayor of Gabrovo and formed a team that turns the 
municipality in the second one nationwide to attracted 

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ПОЕМА 
НССЕИВ И КООРДИНИРАНЕТО 
НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ 
ПОЛИТИКИ

TOMISLAV DONCHEV TAKES 
NCCEII AND COORDINATION OF 
INTEGRATION POLICIES

мащаб по привлечени европейски средства. През 
2010 г. е избран за министър по европейските 
фондове в първия кабинет „Борисов”. От ноември 
2014 г. е вицепремиер по европейските фондове и 
икономическата политика.
...
В досегашната си дейност в Министерски съвет 
Дончев е показвал неколкократно ангажимент 
към политиките за интеграция на ромите. „Трябва 
да признаем, че все още нямаме политически 
консенсус за ромската интеграция: много 
политици мълчат и дори не коментират темата. 
Трябва заедно да създадем този консенсус!“, каза 
Дончев по време на конференцията “Европейските 
фондове: възможности за подкрепа на ромската 
интеграция”, която се проведе на 8 април 2016 
г. в София. Той подчерта, че в България има 
утвърдени успешни практики за интеграция на 
ромите, особено в сферите на образованието и 
здравеопазването: там вече знаем какво трябва 
да се направи – тези практики трябва да се 
превърнат в политики. Не е точно така на пазара 
на труда. А в сферата на жилищните условия 
имаме и откровени неуспехи.
...
По време на посочения форум Дончев подкрепи 
направените предложения за създаването на 
политически механизъм за съвместно планиране 
на операции за ромска интеграция, финансирани 
от програмите на ЕС, Финансовия механизъм на 
ЕИП, Швейцарската програма за сътрудничество 
и други инструменти, както и за изработването 
на актуализиран План с операции за интеграция 
на ромите. Повече информация за заявените 
политически намерения тогава (два месеца и 
половина преди вицепремиерът Дончев да поеме 
НССЕИВ)вижте на:
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&-
date=15.04.2016&lang=1

European funds. In 2010 he was elected Minister of 
European funds in the first cabinet “Borisov”. Since 
November 2014 he is Deputy Prime Minister for 
European funds and economic policy.

...
In his work in the Council of Ministers Donchev has 
repeatedly shown commitment to policies for Roma 
integration. “We must admit that we still lack political 
consensus on Roma integration: many politicians 
are silent and did not comment on the topic. We 
should create this consensus together”, Donchev said 
at the conference” European Funds: Opportunities 
to support Roma integration “, which was held on 
April 8, 2016 in Sofia. He stressed that Bulgaria has 
established successful practices for Roma integration, 
especially in education and health: we already know 
what needs to be done in these fields - these practices 
must become policies. The situation in the labor 
market is not quite the same. And we frankly have 
some failures in the field of housing.

...
During that forum Donchev supported proposals for 
the establishment of a political mechanism for joint 
programming of operations for Roma integration 
funded by EU programs, EEA Financial Mechanism, 
Swiss Cooperation Programme and other instruments, 
as well as the development of an updated plan with 
operations for Roma integration. More information 
about the stated political intentions then (more than 
two months before Deputy Prime Minister Donchev 
to take NCCEII) refer to: http://www.amalipe.com/
index.php?nav=news&date=15.04.2016&lang=2
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На 14 юни в градинката „Кристал“ в София 
беше открита фотоизложбата на Фондация 
„Интелдей“ „ОБЪРНИ ПРЕДСТАВИТЕ“.

...
Експозицията представя участниците в 
Стипендиантската програма за студенти от ромски 
произход в медицински университети и колежи. 
Посветена е на 
бъдещите лекари, 
медицински сестри, 
фармацевти, лаборанти 
- хора, които постигат 
мечтите и целите си, 
и не се страхуват от 
успеха.
...
Портретите в 
изложбата са обърнати 
с главата надолу. 
“Както камерата 
обръща образите 
на обратно, така е 
и с човешкото око 
– върху ретината 
нещата са обърнати 
надолу, а мозъкът ни 
ги преобръща и ги 
поставя в „правилната посока“ нагоре. По същия 
начин предразсъдъците са в главите ни и променят 
начина, по който възприемаме света”, обясниха от 
Фондация „Интелдей“ пред OFFNews.
...
Стипендиантската програма за студенти от 
ромски произход в медицински университети и 
колежи e пъpвaтa пo poдa cи в peгиoнa, пoдкpeпя 
мeдицинcкoтo oбyчeниe и oбpaзoвaниe нa млaди 
poми, и e изгpaдeнa oт някoлкo взaимнo пoдcилвaщи 
ce кoмпoнeнтa: cтипeндии зa cтyдeнти във 
виcши мeдицинcки yчилищa, нacтaвничecтвo нa 
cтипeндиaнтитe oт cтpaнa нa нacтaвници/мeнтopи; 
oбyчeниe в зacтъпничecтвo кaктo нa cтипeндиaнтитe, 
тaкa и нa нacтaвницитe; и пyбличнo пpeдcтaвянe и 
пoпyляpизиpaнe нa пpoгpaмaтa.
За допълнителна информация посетете: http://
www.romahealth.com/index.php/bg/
novini/456-2016-06-16-11-16-10

On 14 June, 2016 in the “Crystal” garden in Sofia 
was opened the exhibition of the “Intelday” 
“Turn ideas.”

....
 The exhibition presents the participants in the 
scholarship program for Roma students in medical 
universities and colleges. It is dedicated to the future 

doctors, nurses, 
pharmacists, 
laboratory 
technicians - 
people who 
achieve their 
dreams and goals, 
and are not afraid 
of success.
...
The portraits in 
the exhibition 
are turned upside 
down. “As the 
camera turns 
images upside 
down, so it is 
with the human 
eye - on the retina 

things are upside down, but our brain reverses them and 
puts them in the” right upside direction”. In the same 
way prejudices are in our heads and change the way we 
perceive the world, explained  Intelday  Foundation to 
OFFNews.
....
Scholarship Program for Roma students in medical 
universities and colleges is the one of its kind in the 
region. It supports medical education of young Roma 
and is developed over some complementary components: 
scholarships for students in medical universities, 
mentoring of the students, advocacy training of the 
scholars and the mentors themselves, public presentation 
and visualization of the program. 
For more information, visit: http://www.romahealth.com/
index.php/bg/novini/456-2016-06-16-11-16-10

ФОТОИЗЛОЖБА С ПОРТРЕТИ, 
ОБЪРНАТИ С ГЛАВАТА НАДОЛУ

EXHIBITION OF UPSIDE DOWN 
PORTRAITS

ЦЕНТЪР “АМАЛИПЕ” 
СЕ ВКЛЮЧИ ВЪВ 
ФОРУМ ЗА РАННОТО 
ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

Изпълнение на детска група 
“ Смехуранчета “ постави 
началото на конференция 

на тема “ИНВЕНСТИРАМЕ ОТ 
РАНО: Укрепване на системите за 
ранно детско развитие в България”. 
Тя се състоя на 15.06.2016г. в зала 8 
на НДК.
...
Конференцията бе открита от:
Деница Сачева, заместник-
министър на труда и социалната 
политика;

Калин Каменов, кмет на община 
Враца, Национално сдружение 
на общините в Република 
България и
Тони Томпсън, постоянен 
представител за България на 
Световната банка.
...
Бяха дискутирани въпроси 
относно предоставяне на услуги 
в ранното детство за деца в 
неравностойно положение в 
България и техните семейства, 
какви са приоритетите за 
по-нататъшно развитие на 
услугите, свързани с ранното 
детско развитие в България и 
как да ги постигнем.

...
По време на срещата бе представен 
Проект за социално включване и се 
направи оценка на въздействието 
на проект “Готови за училище”, 
който се финансира от Тръст 
за социална алтернатива и 
от 2 години се изпълнява на 
територията на няколко области 
в страната.  Център “Амалипе” 
организира и координира 
дейностите по проекта в област 
Велико Търново.
...
Конференцията приключи 
със заключителните думи на 
заместник -министър Сачева и 
Кристиано Аедо, ръководител, 
Глобална практика в областта 
на образованието към Световна 
банка.

CENTER “AMALIPE” 
TOOK PART IN 
A FORUM FOR 
EARLY CHILDHOOD 
DEVELOPMENT

А performance of the children’s 
group “Smehorantcheta” put 
start of the “Investing early: 

Strengthening Early Childhood 
Development In Bulgaria” conference. 
The event was held on 15th June 2016 
in Hall 8 in the National Culture 
Pallace.

...
The conference was opened by 
Mrs. Denitsa Satcheva, Vice 
Minister of Labor and Social 
Policy, the Mayor of Vratsa 
Municipality Mr. Kalin Kamenov, 
National holding of municipalities 
in the Republic of Bulgaria, and 
the constant representative of the 
World Bank Mr. Tony Tompson.
...
The topics about providing 
services during the early childhood 
of children in disadvantaged state 
in Bulgaria, the priorities for future 
development of that services and how 
to proceed their implementation, 
were discussed at the conference.
A presentation of the “Project for 
social inclusion” and assessment of 
the “Ready for school” project were 
made during the conference. The 
second project is funded by Trust 
for Social Achievement and is in 
implementation for 2 years in several 
districts in the country.
Center “Amalipe”” organizes and 
coordinates activities by the project in 

the district of Veliko Tarnovo.
...
The conference was closed with 
a speech from the Vice Minister 
Mrs.  Satcheva and Mr. Christiano 
Aedo,  manager of “Global practice 
in the field of education” by World 
Bank.
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Със Заповед на Министъра на образованието и науката Меглена Кунева 
от 27.06.2016  г. е определен новия Управителен съвет на Центъра за 
образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства. Негов председател е заместник-министър Диян Стаматов. 
Членове са представители на Министерство на образованието (включително 

Главният секретар Красимир Вълчев и Калоян Дамянов – съветник на министъра на образованието), 
Министерство на финансите, Министерство на културата, Министерство на труда и социалната политика и 
Секретариата на НССЕИВ. В УС са представени също така Националното сдружение на общините, както и 
три неправителствени организации с опит по въпросите на образователната интеграция – Център „Амалипе”, 
Асоциация „Интегро” и Сдружение „Равни възможности”.
ЦОИДУЕМ е вторичен разпоредител на средства към Министерство на образованието,  създаден да подпомага 
реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата 
и учениците от етническите малцинства. Тази политика има за своя рамка Стратегията за образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Националната стратегия на Република България 
за интеграция на ромите и стратегиите в областта на предучилищното и училищното образование. Съгласно 
правилника на ЦОИДУЕМ органите за управление на Центъра са управителният съвет и директорът. Членовете 
на управителния съвет се определят със заповед на министъра на образованието и науката. Председател на 
управителния съвет е министърът на образованието и науката или упълномощен от него заместник-министър. 
Мандатът на Управителния съвет е тригодишен.
ЦОИДУЕМ формира бюджета си чрез бюджетна субсидия  (от години тя е малко над 1 млн. лв. годишно)  и 
средства, които привлича от донори  (Ромски образователен фонд и оперативни програми). Тези средства се 
разпределят чрез конкурсни процедури между училища, детски градини, общини и РИО.
През годините ЦОИДУЕМ се утвърди като партньор на стотици училища, като обявените от Центъра процедури 
се характеризират с относително лесни за попълване формуляри и благоприятна за бенефициентите схема за 
плащания и отчетност. По тези процедури кандидатстват стотици училища и детски градини, включително 
и такива, които са ситуирани в малки населени места и до които трудно достигат средства от европейските 
фондове. Повече информация за ЦОИДУЕМ вижте на: http://coiduem.mon.bg/  

New Board of the Center for Educational Integration of Children and students from ethnic minorities was appointed 
by order of the Minister of Education and Science Meglena Kuneva on 06/27/2016. Chairman of the Board is 
Deputy Minister Dian Stamatov. Members are representatives of the Ministry of Education (including Chief 

Secretary Krasimir Valchev and Kaloyan Damyanov - Advisor to the Minister of Education), Ministry of Finance, Ministry 
of Culture, Ministry of Labour and Social Policy and the Secretariat of NCCEII. National Association of Municipalities, 
and three non-governmental organizations with expertise in educational integration - Center “Amalipe”, Association 
“Integro” and Association “Equal Opportunities” are also presented in the Board.
The Center is a secondary funds operator to the Ministry of Education, established to assist the implementation of the 
government policy on the educational needs of children and students from ethnic minorities. This policy has as its 
framework Strategy for educational integration of children and students from ethnic minorities, the National Strategy of 
Bulgaria for Roma integration strategies in the field of pre-school and school education. According to the regulation of 
the Center management bodies of the Centre are management board and director. Board members are determined by the 
Minister of Education and Science. Chairman of the Board is the Minister of Education and Science or authorized deputy 
minister. The mandate of the Board is three years.
The Center formed its budget by budget subsidies (for years it is over 1 million leva per year) and donors funding (Roma 
Education Fund and operational programs). These funds are distributed through competitive procedures between schools, 
kindergartens, municipalities and Regional inspectorates of education.
Over the years, the Center has established itself as a partner of hundreds of schools, thus announced by the Centre 
procedures are characterized with relatively easy   templates and conducive to beneficiaries scheme for payment and 
reporting. Hundreds of schools and kindergartens apply to these procedures, including those which are situated in small 
towns and hardly reach EU funds. More information about the Center refer to:
http://coiduem.mon.bg/

CEICSEM WITH NEW MANAGEMENT BOARD

ЦОИДУЕМ С НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Днес в Областна администрация Велико 
Търново се проведе заключителна среща 
между МВР, Център Амалипе, формални 

и неформални лидери на различните групи на 
ромската общност във Великотърновско. Тя беше 
водена от областния управител проф. д. ик. н. Пенчо 
Пенчев. 
...
Директорът на ОД на МВР 
Велико Търново старши 
комисар Димитър Машов, 
заместник кметът на 
Община Велико Търново 
проф. Георги Камарашев, 
кметът на Община 
Златарица Пенчо Чанев, 
представители на Община 
Лясковец и други от 
областта и представители 
на районните управления 
на МВР дискутираха 
добрите практики и 
проблемите в превенцията 
и справянето с престъпността. Бяха обсъдени 
конкретни задачи и споделени добри практики 
по превенция на ранните бракове и битовата 
престъпност. 
...
По време на работната среща бяха представени 
постигнатите резултати и реализирани дейности 
в работата с малцинствата. Участниците бяха 
запознати и с дейността на общностните модератори 
и трудностите, които срещат те. 
Инициативата се проведе във връзка с мерките, 
предприети при изпълнението на Националната 
стратегия на Република България за интегриране на 

The district administration of Veliko Turnovo 
hosted a meeting between the regional structure of 
the Ministry of Interior, Center Amalipe, formal 

and informal leaders of the different groups of the Roma 
community in Veliko Turnovo.It was led by the District 
Governor prof. Pencho Penchev.

....
The Director of the 
Regional Directorate of the 
Interior Ministry senior 
commissioner Dimitar 
Mashov, the Deputy 
Mayor of Veliko Turnovo 
prof. Georgi Kamarashev, 
the Mayor of Zlataritsa 
Municipality Pencho Chanev, 
representatives of the 
Municipality of Lyaskovets, 
etc. and representatives 
of the regional offices of 
the Ministry of Interior 
discussed best practices and 

problems in preventing and tackling problems related 
to the Roma community in the region. They discussed 
specific tasks and shared best practices on preventing 
early/ forced marriages and domestic crime.
...
During the workshop the results achieved and the 
activities implemented in working with minorities were 
presented.Participants have been familiarized with 
the activity of the Community Development Centers 
(established by Center Amalipe) and the community 
moderators and the difficulties they face during the field 
work.
The initiative is held to answer the measures taken in 

A MEETING AMONG THE 
REGIONAL DIRECTORATE OF 
THE MINISTRY OF INTERIOR, 
CENTER AMALIPE AND 
REPRESENTATIVES OF THE 
ROMA COMMUNITY IN VELIKO 
TURNOVO REGION WAS 
HOSTED BY THE DISTRICT 
GOVERNOR

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА 
МЕЖДУ МВР, ЦЕНТЪР 
АМАЛИПЕ, ФОРМАЛНИ И 
НЕФОРМАЛНИ ЛИДЕРИ 
НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ 
ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКО 
СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО
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ЦЕНТЪР „АМAЛИПЕ“ 
ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА 
НА ТЕМА: „ЕФЕКТИВНАТА 
РАБОТА В КОМИТЕТИТЕ ЗА 
НАБЛЮДЕНИЕ: ГАРАНЦИЯ 
ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И 
ПРОЗРАЧНОСТ“

CENTER “AMALIPE” HELD A 
WORKSHOP ON “EFFECTIVE 
WORK IN MONITORING COM-
MITTEES, GUARANTEE FOR 
CITIZEN PARTICIPATION AND 
TRANSPARENCY”

ромите(2012 г. -2020 г.) и с оглед подобряване на 
взаимодействието между ОДМВР – В. Търново 
и представителите на ромската общност на 
територията на Област Велико Търново.

...
Присъстващите на срещата одобриха 
предложението на областния управител, подобни 
срещи да се провеждат всеки месец във всяко РУ 
на МВР. На тях ще присъстват и ромски лидери 
от съответната община. Ще бъдат канени и 
представители на НАП, НОИ и Дирекция „Бюро 
по труда“ Велико Търново, Отдел за закрила на 
детето, Пробационни служители и др. 

...
Източник и снимка: Иван Иванов-връзки с 
обществеността, Областна администрация 
Велико Търново

implementation of the National Strategy of Bulgaria 
for Roma Integration (2012 -2020), and to improve 
the interaction between RDMI - Veliko Turnovo 
and representatives of the Roma community on the 
territory of Veliko Turnovo.
...
The participants in the meeting approved the 
proposal of the District governor such meetings to 
take place every month in each Regional Directorate 
of the Ministry of Interior. They will be attended by 
Roma leaders from the respective municipality. In 
addition, representatives of the NRA, NSSI, the Labor 
Inspection, the Department of Child Protection, 
probation officers and others will be also invited at 
these meetings.
...
Source and photo: Ivan Ivanov public relations District 
Administration Veliko Turnovo

Отворено общество“ на 24 – 25 юни 2016 
г. в хотел „Рамада Принцес“, гр.  София 
беше проведена работна среща на тема 

„Ефективната работа в комитетите за наблюдение: 
Гаранция за гражданско участие и прозрачност“. 
Събитието е част от проект „Платформа“, който 
успешно се прилага от Център „Амалипе“.
...
Участие в  срещата взеха: Росица Янкова 
(Асоциация на индустриалния капитал в  
Българи и бивш заместник- министър на труда и 
социалната политика), бившият зам.-министър 
на труда и социалната политика Красимир Попов, 
Ива Таралежкова (Форум Гражданско участие, 
член на КН на ОПДУ) и Деян Колев (ЦМЕДТ 
„Амалипе“, член на КН на ОПНОИР),НПО и 

On 24 and 25 June 2016  at hotel ‘Ramada 
Princess” in the town of Sofia was held a 
workshop on “Effective work in monitoring 

committees, guarantee for citizen participation and 
transparency”.    The event is part of the “Platform” 
Project, which is successfully implemented by Center 
“Amalipe” in partnership with the “Open Society” 
Institute.
...
The meeting was attended by Rositza Yankova 
(Association of Industrial Capital in Bulgaria and 
former Deputy Minister of Labour and Social Policy), 
former Deputy Minister of Labour and Social Policy 
Krasimir Popov, Iva Taralezhkova (Forum Civic 
Participation, a member of MC OPGM) and Deyan 
Kolev (CIDT “Amalipe” member of MC OPSESG), 

социални партньори, участващи в Комитетите за 
наблюдение на ОПРЧР, ОПНОИР, ОПДУ, ОПРР 
и ПРСР. С приветствени слова председателят на 
ЦМЕДТ „Амалипе“ Деян Колев, откри форума и 
направи предварителен преглед на темите.
Участниците имаха възможността да споделят 
своя опит за ефективно застъпничество в 
Комитетите за наблюдение, а след това пристъпиха 
към дискусия върху различните методи на 
застъпничество.
...
 По време на срещата се обсъдиха и ключови 
пречки пред гражданското участие в 
изпълнението на оперативните програми.  
Любен Панов от БЦНП представи режимът на 
държавни помощи и възможността на ЮЛНЦ да 
развиват вид стопанска дейност под формата на 
предприемачество.
Събитието приключи с дискусия по ключови 
въпроси, като „Повишаване на капацитета на 
застъпничество“ „Предоставяне на информация 
относно ключови пречки пред ефективното 
гражданско участие“; „Запознаване с основните 
приоритети и каузи на различните групи 
НПО и на социалните партньори, участващи в 
Комитетите за наблюдение“.

NGOs and social partners involved in the Monitoring 
Committees of OPHRD, OPSESG, OPGM, OPRD and 
RDP. Welcomed the Chairman of Center “Amalipe” 
Deyan Kolev, opened the forum and made a preview 
of topics.
Participants had the opportunity to share their 
experiences for effective advocacy in Monitoring 
Committees, and then proceeded to discussion on 
various methods of advocacy.

...
During the meeting were discussed also key barriers 
to citizen participation in the implementation of 
operational programs. Luben Panov from BCNL 
presented regime of state aid and the ability of 
NGOs to develop economic activity in the form of 
entrepreneurship.
The event ended with a discussion on key issues 
such as “Strengthening the capacity of advocating”, 
“Providing information on key obstacles to effective 
citizenship”; “Understanding the main causes and 
priorities of different groups of NGOs and social 
partners involved in the Monitoring Committees.”
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ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ ПОПОВА 
СЕ СРЕЩНА С ДОБРОВОЛЦИ 
НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ

VICE PRESIDENT POPOVA
MET VOLUNTEERS 
OF AMALIPE

Вицепрезидентът на Република България 
бе специален гост на Тринадесетия 
ромски фестивал „Отворено сърце”. Тя 

дойде специално за фестивала, остана за цялата 
фестивална програма през третия ден, връчи 
една от големите награди и хвана на закриващото 
хоро. По време на визитата си Маргарита Попова 
пожела да се срещне с ученици и младежи, които 
са активни доброволци на Център „Амалипе”.
...

В началото на срещата г-жа Попова се запозна 
със Стефан Станев, който е абитуриент тази 
година и до скоро бе училищен омбудсман на 
СОУ „Иван Момчилов” град Елена, а на 9 май бе и 
заместник-министър на образованието на мястото 
на Диян Стаматов. Той и разказа как се провеждат 
изборите за омбудсман в неговото училище, 
какви дейности извършва и какви проблеми му 
се е наложило да разглежда. Маргарита Попова 
бе изключително впечатлена от активността и 
старанието, което е положил през годините и 
му пожела да продължи обазованието си във 
висше училище. „Аз и пет от моите съученици 
ще кандидатстваме във Великотърновския 
университет”, увери я Стефан.
...
Искрен интерес г-жа Попова прояви и към 
ученическите парламенти, които са създадени в 
училищата, с които Център „Амалипе” работи в 
цялата страна. Училищните председатели Хакъ 
Джемалов и  Александра Георгиева представиха 
някои от дейностите, с които са се занимавали 
през тази година в техните училища. Активисти 
на неформалната ученическа структура „ГолЕмата 
работа”, сформирана от едни от най-активните 

Vice President of the Republic of Bulgaria was a 
special guest at the Thirteenth Roma Festival 
“Open Heart”. She came especially for the 

festival, stayed for the whole festival program on the 
third day, handed one of the biggest prizes and leaded 
the ‘horo’ dance. During her visit, Margarita Popova 
wished to meet with students and young people who 
are active volunteers of Center “Amalipe.”

...

In the beginning of the meeting Mrs. Popova met 
with Stefan Stanev who graduated this year and 
until recently was a school ombudsman of “Ivan 
Momchilov” high school in Elena town, and on 9 May 
was the Deputy Minister of Education at the site of 
Dian Stamatov. He told how they conduct an election 
of Ombudsman in his school, what activities he had 
done and what problems he had to consider. Margarita 
Popova was extremely impressed by the diligence and 
activity, which he has made over the years and wished 
him to continue his education in university. “Me and 
five of my classmates would apply in Veliko Tarnovo 
University” Stefan assured her.

...
Sincere interest Ms. Popova showed in school 
parliaments, which are established in schools that 
Center “Amalipe” works with throughout the country. 
School presidents Haki Dzhemalov and Aleksandra 
Georgieva presented some of the activities that were 
involved this year in their schools. Activists from 
informal school structure “The big job”, formed by 
some of the most active volunteers and representatives 
of student parliaments, told how precious are the 

доброволци и представители на ученическите 
парламенти, разказаха колко ценни са 
приятелствата създадени чрез различните срещи 
и обучения, на които не просто са получили много 
нови знания, но и са създали силни връзки с техни 
връстници от цялата страна.
...
На срещата присъстваха и участници в програма 
„Равен шанс – достъп до средно образование” от 
градовете Кнежа, Бяла Слатина и от с.Априлово. 
Те разказаха на Вицепрезидента колко е важна 
за тях помощта, която получават чрез Център 
„Амалипе” и как се чувстват все по-стимулирани 
да повишат успеха си и да продължат да се 
развиват. Без учебниците и картите за пътуване 
от селата, в които живеят до градовете, в които 
учат, които се предоставят в рамките на програма 
„Равен шанс...”, повечето от тези младежи и 
девойки няма да учат, каза Деян Колев. За нас е 
важно да ги подкрепим, като така подпомагаме 
цялостното развитие на селските райони в 
България: нашата държава трябва да има живи 
села иселски райони с образовани млади хора, 
поясни председателят на Амалипе.
...
За нас програма „Равен шанс” не е социално 
подпомагане, допълни Деница Иванова, младежки 
координатор в Център „Амалипе”. Ние искаме от 
младежите, които подпомагаме да имат минимум 
добър успех, да не допускат отсъствия и да се 
включват в младежки доброволчески дейности, 
които организираме.
...
Преди да се раздели с тях, Вицепрезидентът 
Попова посъветва младежите да останат, за да се 
образоват и трудят в страната си, защото колкото 
и примамлива да изглежда чужбина, тя не е домът 
им. Да положат усилия да променят нещата, които 
не им харесват тук, защото те са бъдещето на 
България и от тях зависи да успяват в родината си. 
“Тук аз се чувствам най-добре от всички 
политици, защото вече 5-та година работя за тази 
кауза заедно с Център “Амалипе”. Плюс това много 
обичам децата, аз си имам много деца, две мои 
една снаха, един зет и още 4 внучета, пълна къща 
с деца”, каза развълнувана Маргарита Попова пред 
търновските журналисти.

friendships created through various meetings and 
trainings, which not only received a lot of new 
knowledge, but also created strong relationships with 
their peers across the country.

...
The meeting was attended and by the participants in 
the program “Equal chance - access to high school 
education” of the towns Kneja, Byala Slatina and 
Aprilovo village. They told the Vice President how 
important to them is the assistance they receive 
through Center “Amalipe” and how they feel 
increasingly encouraged to improve their success and 
continue to develop. Without textbooks and cards 
to travel from villages they live in the cities they are 
studying that are provided within the program “Equal 
chance ...”, most of these young people will not learn, 
said Deyan Kolev. For us it is important to support 
them, thus contributing to the overall development of 
rural areas in Bulgaria: our country must have living 
villages and rural areas with educated young people, 
said the chairman of Amalipe.

...
For us program “Equal Chance” is not social 
assistance added Denitsa Ivanova, youth coordinator 
at the Center “Amalipe.” We want the young 
people we support to have at least good success, to 
prevent absences from school and engage in youth 
volunteering events which we organize.

...
Before she part with them, Vice President Popova 
advise young people to stay in order to educate and 
labor in the country, because no matter how tempting 
is to look abroad, it is not their home. Make efforts to 
change things they do not like here, because they are 
the future of Bulgaria and depends on them to succeed 
in their homeland.
“Here I feel best of all politicians, because this is the 
fifth year which I am working for this cause together 
with the Centre” Amalipe. “Plus, I love children, I 
have many children, two of mine, one daughter-in-
law, one son-in-law and 4 grandchildren, full house 
with children, “said Margarita Popova to Tarnovo 
journalists. 
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...
Това е най-хубавото - да се събираме заедно, 
да отваряме сърцата си един за друг и да ги 
възпитаваме от малки, че когато другият може 
нещо, трябва да го уважаваш. Иначе стратегии 
за интеграции се пишат лесно, още по-лесно, 
когато и се плаща за тях. Аз не пиша стратегии за 
интеграция, обаче ходя при етносите, говорим си, 
решаваме какво да правим и играем хоро заедно”, 
допълни вицепрезидентът.

...
This is the best - to gather together, to open their 
hearts to each other, and to educate them from little 
kids that when someone can do something you have 
to respect him. Otherwise integration strategies write 
easily even easier when you get paid for them. I do not 
write integration strategies, however, I go to ethnic 
people, talk and decide what to do and play dance 
together, “the vice president added.

Във връзка с 
глобалния 
проблем, свързан 

със замърсяването 
на околната среда, 
Център за развитие 
на общността - гр. 
Кнежа организира 
група от доброволци за 
почистване на квартал 
“Вапцаров”.

Concerning 
the global 
problem of 

environmental 
pollution, Center 
for Community 
Development in 
Knezha organized a 
group of volunteers 
to clean up the 
“Vaptsarov” 
neighbourhood

 Поради изключително високите 
температури в района на Кнежа, 
много от доброволците не успяха 
да  се включат в почистването, 
но това не успя да демотивира 
онези, които се отзоваха. Начело 
с общностния  модератор  Борко 
Мишев района около НУ 
“Кнежица” беше почистен. В 
офиса на ЦРО - Кнежа, както и на 
няколко публични места (училища 
и публични места) бяха поставени 
празни пластмасови бутилки, 

 Due to extremely high temperatures 
in the region of Knezha, many 
volunteers were unable to participate 
in cleaning, but that failed to 
discourage those who responded. 
Led by community moderator Borko 
Mishev, the area around Elementary 
school “Knezhitsa” was cleaned. In 
the office of CCD Knezha, as well 
as  in several public places (schools 
and public places) were placed empty 
plastic bottles where people could put 
their useless caps,which will be used 
to treat children with disabilities.
 ...
The idea of organizing the initiative 
was to the active volunteers of CCD 
Knezha.

където хората да изхвърлят 
непотребните си капачки. Те ще 
бъдат използвани за лечение на 
децата с увреждания.
 ...
Идеята за организирането на 
инициативата беше на активните 
доброволци към ЦРО-Кнежа.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ 
“РАННИ БРАКОВЕ - КУЛТУРА 
ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА”

FINAL CONFERENCE
 OF THE PROJECT EARLY 
MARRIAGES - 
CULTURE OR ABUSE

На  9 и 10  юни 2016 г. в гр. Любляна, 
Словения, се проведе заключителна 
конференция по проект „Ранни бракове: 

Култура или злоупотреба?“. На конференцията 
присъстваха  институции, учители, НПО, ромски 
медиатори и представители на ромската общност. 
В нея взеха участие и председателя на Център за 
междуетнически 
диалог и 
толерантност 
„Амалипе“ г-н Деян 
Колев, програмния 
директор на Център 
„Амалипе“ г-жа 
Теодора Крумов 
и общностните 
модератори 
към „Амалипе” 
Ирена  Михайлова 
и  Николинка  
Николова .

...
 Целта на конференцията бе да се обсъдят 
добрите  практики, а целите на проекта бяха 
насочени към проучване на социологическия 
аспект на ромите относно ранните бракове, ранно 
откриване на проблемите в ромската общност, 
както и образоване на учители, представители 
на ромите, експерти в областта на социалната 
работа, , НПО и полицията за това как да действат 
като посредници  в случаи на  ранни и/или 
принудителни бракове, културно многообразие, 
насилие, мирно разрешаване на конфликти.
...
Модераторът Николинка Николова в своето 
изложение подчерта, че проведеното анкетиране 
и използването на метода „от врата до врата” за 
работа вътре в общността е много ефективен 
инструмент. За постигането на достоверна 
картина за проблема трябва да се работи вътре  в 

On 9 and 10 of June 2016 in Ljubljana, Slovenia, 
was held a final conference of the project 
“Early marriages: Culture or abuse?”. The 

conference was attended by institutions, teachers, 
NGOs, Roma mediators and representatives of 
the Roma community. It was also attended by the 
President of the Center for Interethnic Dialogue 

and Tolerance 
“Amalipe” Mr. 
Deyan Kolev, 
program director 
of the Center 
“Amalipe” 
Mrs. Theodora 
Krumova and 
community 
moderators 
to “Amalipe” 
Irena Mihaylova 
and Nikolinka 
Nikolova.

...
The aim of the conference was to discuss best practices 
and the objectives of the project were directed at the 
sociological aspect of early marriages, early detection 
of the problem in the Roma community, as well as 
educating teachers, Roma representatives, experts in 
social work, NGOs and police. The participants also 
shared their experience on how they act as mediators 
in cases of early and / or forced marriages, cultural 
diversity, violence, peaceful resolution of conflicts.
 ...
The moderator Nikolinka Nikolova in her presentation 
stressed that the conducted survey and the use of 
the “door to door” method within the community 
is a very effective tool. To achieve reliable picture of 
the problem one should work on the field within the 
community. Thus, he can achieve results.
The most important achievements were presented 
by Theodora Krumova as she familiarised the 
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МИНИСТЪР РУСИНОВА УЧАСТВА 
ВЪВ ФЕСТИВАЛА ОТВОРЕНО 
СЪРЦЕ И СЕ СРЕЩНА С РОМСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ

MINISTER RUSINOVA TOOK PART 
IN THE OPEN HEART FESTIVAL 
AND MET ROMA NGOS

„С фестивала „Отворено сърце“ можем да 
докажем, че няма значение кой къде е 
роден, как изглежда, къде учи и какъв 

иска да бъде. Защото отвореното сърце ни казва, 
че всички сме равни.” С тези думи министърът на 
труда и социалната политика Зорница Русинова 
поздрави участниците в Международния 
детски ромски фестивал „Отворено сърце“ 
и фестивалното шествие „#Ние сме равни”, 
които се проведоха от 3 до 5 юни във Велико 
Търново. Тя дойде специално за фестивала, като в 
съпътстващите събития, организирани от Център 
Амалипе, участваха и заместник-министрите 
Деница Сачева и Ивайло Иванов.
...
„Следващите три дни ще бъдат много забавни за 
вас. Ще имате възможност за много игри, много 

“With the “Open Heart” festival we can 
prove that no matter where were you 
born, how do you look like, where do 

you study and who do you want to become. Because 
open heart tells us that we are all equal”. With these 
words the Minister of Labour and Social Policy 
Zornitsa Rusinova greeted the participants in the 
International Children Roma Festival “Open Heart” 
and the festival procession” # We are equal “, which 
were held from 3 to June 5 in Veliko Tarnovo. She 
came especially for the festival and  the accompanying 
events organized by Amalipe were also attended by 
deputy ministers Denitsa Sacheva and Ivaylo Ivanov.

...
“The next three days will be very entertaining for 
you. You can have a lot of games, dancing and joy, 

общността. По този начин се постигат резултати.
Най-важните постижения представи Теодора  
Крумова, като презентира резултати  от 
социологическо проучване, работещи ромски 
модератори, които  извършиха  посещения “от 
врата до врата”  в ромските квартали.
...
Дискусията продължи с извеждане на устойчиви 
инициативи, които бяха предприети като 
следствие на изпробваните модели за превенция 
на ранните бракове и препоръки за последващи 
дейности. Относно превенцията на ранните 
бракове г-жа Крумова каза, че ромската 
общност е готова да се промени по пътя си 
към модернизация. Изводът е доказан чрез 
проведените кампании  и анкети. Също така, че 
образованието е алтернатива за преодоляване 
на ранният брак, която дава възможност за 
личностно развитие и реализация.

participants with results of sociological surveys in the 
community, the roel of Roma moderators who worked 
on the field in Roma neighborhoods.

...
The discussion continued with presentation of 
sustainable initiatives that have been undertaken as 
a consequence of the tested models for prevention 
of early marriages and recommendations for follow-
up. Accoridng the prevention of early marriages 
Ms. Krumova said that the Roma community is 
ready to change along its way to modernization. The 
conclusion was proved by conducted surveys and 
campaigns. She also stressed that education is an 
alternative to overcome early marriage that allows 
personal development and fulfillment.

танци и радост, 
да намерите 
много прители”, 
приветства 
министър 
Русинова децата. 
Тя пожела 
всички ученици 
да завършат 
успешно учебната 
година, да имат 
пълни с шестици 
бележници 
и да съберат 
много знания. 
Министерството 
на труда и социалната политика ще ви помогне с 
грижа, със съпричастност, а когато пораснете и 
искате да работите ще ви подкрепи със стажове 
и обучения, за да придобиете необходимата 
квалификация. Желая ви много здраве, да бъдете 
послушни в училище и да слушате родителите 
си. Да мислите, да четете, да знаете много и да 
се веселите, завърши поздрава си министър 
Русинова.
 Министър Русинова се срещна с представители 
на ромски и про-ромски организации – Амалипе, 
Свят без граници, Нов път, ЛАРГО, Инфорома, 
Тръст за социална алтернатива. 

...
Те поставиха няколко основни въпроса:
-  необходимостта от реформа в системата 
на социалните услуги: така че да се повиши 
тяхната ефективност и те да достигнат до най-
изключените.  Министър Русинова посочи, че 
бюджетът за социални услуги се увеличава, но е 
факт, че много от услугите са неефективни. Затова 
се планира тяхната реформа и делегирането 
им не само на общини,но и на НПО и други 
заинтересовани страни. До октомври планираме 
да изработим закон за социалните услуги, увери 
Русинова и покани участниците  в разговора да се 
включат в процеса;
- промяна в положението на ромските тудови 
медиатори: увеличаване на техния брой 
и ангажирането им с дейности на терен. 
Социалният министър изрази разбиране 

you can find 
many friends”, 
welcomed the 
children Minister 
Rusinova. She 
wished all the 
students to 
successfully 
complete the 
school year, to 
have only A-s 
and gather a lot 
of knowledge. 
Ministry of 
Labour and Social 
Policy will help 

you with care, with compassion, and when you grow 
up and want to work will support you with internships 
and trainings to acquire the necessary qualifications. I 
wish you good health, be obedient in school and listen 
to your parents. Think, read, know a lot and be merry, 
finished her greeting minister Rusinova.
 
Minister Rusinova met  representatives of Roma and 
pro-Roma organizations - Amalipe, World Without 
Borders, New Road, LARGO, Inforoma, Trust for 
social achievement. They set several basic questions:

....
- The need to reform the system of social services, so 
as to increase their efficiency and to reach the most 
excluded ones. Minister Rusinova pointed out that 
the budget for social services increases, but it is also a 
fact that many services are ineffective. Therefore  their 
reform is planned and delegating them not only 
to municipalities but also to NGOs and other 
stakeholders. By October we plan to work out a law 
on social services, assured Rusinova and invited the 
participants in the conversation to be involved in the 
process;
- Change in the situation of Roma labour mediators: 
increasing their number and their involvement in 
activities on the field. Social Minister expressed 
understanding of the needs identified and proposed 
holding a special discussion with the participation of 
the Employment Agency and labor mediators to detail 
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по идентифицираните нужди и предложи 
провеждането на специален разговор с участието 
на Агенцията по заетостта и трудови медиатори, 
за да се детайлизират направените предложения;
- премахване на таксите за детска градина: за да 
се увеличи нетният коефицент на записване в 
тях. Министър Русинова посочи, че това е един 
от въпросите, по които има разминаване със 
своя предшественик Ивайло Калфин. Според 
нея таксите са отговорност на общините, а 
премахването им на национално ниво би 
изисквало голям финансов ресурс, какъвто не е 
наличен в момента. Тя си съгласи да продължи с 
организациите този разговор след публикуването 
на резултатите от оценката на програма „Готови за 
училище”.
...
В края на разговора Зорница Русинова изрази 
благодарност към ромските организации за 
конструктивното им участие в изработването 
на ОП „Развитие на човешките ресурси” и 
в Комитета за наблюдение на програмата. 
Убедена съм, че добрата ни съвместна работа ще 
продължи по всички ресори на МТСП, умате 
моята готовност за това, увери социалният 
министър и получи същото уверение от страна на 
организациите.

the proposals;
- Eliminate fees for kindergarten: to increase net 
coefficient of enrollment in them. Minister Rusinova 
pointed out that this is one of the issues on which 
there is a discrepancy with her predecessor Ivaylo 
Kalfin. According to her, the fees are responsibility 
of municipalities and remove them at the national 
level would require large financial resources, which is 
not available at the moment. She agreed to continue 
this conversation with organizations following the 
publication of the results of the evaluation of the 
program “Ready for School”.

...
At the end of the conversation Zornitsa Rusinova 
thanked Roma organizations for their constructive 
participation in the drafting of the OP “Human 
Resources Development” and in the Monitoring 
Committee of the program. I am convinced that our 
good collaboration will continue in all spheres of 
MLSP, you have my readiness to do so, assured social 
minister and received the same assurance by the 
organizations.

ПОСЛАНИЦИ, ЗАМЕСТНИК-
МИНИСТРИ И АКТИВИСТИ ОТ 
НПО ОБСЪДИХА МОДЕЛИ ЗА 
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ 
ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 

AMBASSADORS, DEPUTY 
MINISTERS AND NGO ACTIVISTS 
DISCUSSED MODELS FOR 
EDUCATIONAL INTEGRATION IN 
VELIKO TURNOVO
 Успешни модели за образователна 

интеграция и как те трябва да се превърнат 
в национална политика, бяха основните 

теми на дискусията по време на кръглата 
маса „Успешни практики за ромска интеграция“ . 
Тя бе организирана от Център „Амалипе“ и 
Посланическата група за ромска интеграция на 
4 юни в град Велико Търново  по време на  
13-тия Детски ромски фестивал „Отворено 
сърце“. Посланикът на Норвегия в София Н.Пр.
Гюро Катарина Викьор, заместник-министърът 
на образованието Красимир Киряков, заместник-

Successful models for educational integration and 
how they should become national policies were the 
main topics of discussion during the Roundtable 
“Successful Practices for Roma Integration”. It was 
organized by Center Amalipe and Roma Integration 
Ambassadors Group on June 4 in Veliko Turnovo as 
side event from the Children Roma Festival “Open 
Heart”. The Ambassador of Norway in Sofia H. E. 
Guro Katharina Vikor, Deputy Minister of Education 
Krassimir Kiryakov, Deputy Minister of Labor and 
Social Policy Denitza Sacheva, representatives of USA 
Embassy in Sofia, Norwegian embassies in Sofia and 

министърът на труда и социалната политика 
Деница Сачева, представители на Посолството на 
САЩ в София, на норвежките посолства в София 
и Букурещ, на ромски НПО, учители от училища и 
детски градини се включиха в събитието. Домакин 
на срещата бе Община Велико Търново.
.... 
Записването на децата в детска градина от 3 до 6 
години в Норвегия е 97 %, каза във встъпителното 
си изказване Н. Пр.  Гюро Катарина Викьор. 
„Ние осигуряваме безплатна детска градина 
за децата на емигрантите, за да бъдат добре 
подготвени за преход към училище и  да говорят 
националния език. Посланичката сподели, че 
Норвегия е имала лош опит с дискриминацията 
спрямо ромите в миналото, който е преодоляла 
през последните десетилетия. „Ние все още не 
сме успели да  интегрираме ромите, особено  
тези които пристигат през последните години, 
но се гордеем с нашия успех в интеграцията 
на саамите, които са местното малцинство 
на Скандинавския полуостров. В България и 
Румъния подкрепяме ромската интеграция 
чрез изискването 10 % от норвежки финансов 
механизъм да бъдат използвани за инициативи за 
интеграция на ромите. В допълнение, ние много 
добре си сътрудничим с Ромската организация 
„Амалипе“ и благодарение на това сътрудничество 
инициирахме Посланическата група за ромска 
интеграция. Тя обединява посланици на страните 
от ЕС, Швейцария, САЩ и Норвегия, които 
искат да подкрепят България в изпълнението си 
стратегия за интеграция на ромите, обясни г-жа 
Викьор.
...
Заместник-министърът на образованието Киряков 
и заместник- министърът на труда и социалната 
политика Сачева приветстваха участниците като 
подчертаха значението на сътрудничеството с 
ромските НПО. Ние сме тук, за да се запознаем 
с  вашия опит и ще присъстваме през цялото 
време на кръглата маса, споделиха  заместник-
министрите.
Опитът на „Тръстът за социална алтернатива“ 
за повишаване на записването на ромски деца 
в в детските градини представи Евгения Волен. 
Тя обясни за програмата “Готови за училище”, 

Bucharest, Roma NGOs, teachers from schools and 
kindergartens took part in the event. It was hosted in 
the Municipality of Veliko Turnovo.

...
The enrollment of children in pre-school education 
from 3 to 6 years in Norway is 97 %, said in her 
opening remarks H. E. Guro Katharina Vikor. We 
ensured free kindergarten for the children of migrants 
in order to make them well-prepared to enter school, 
including to speak the national language. The 
Norwegian ambassador shared that Norway had bad 
experience with discrimination towards Roma in the 
past which was overcame in the last decades. We have 
still not managed to integrate Roma, especially the 
new coming ones but we are proud with our success 
to integrate Sami people. In Bulgaria and Romania 
we are supporting Roma integration through the 
requirement 10 % of Norwegian Financial Mechanism 
to be used for Roma integration initiatives. In 
addition, we cooperate very well with the Roma 
organization Amalipe and thanks to this cooperation 
we initiated Roma Integration Ambassadors Group. 
It unites ambassadors of EU countries, Switzerland, 
USA and Norway who want to support Bulgaria in 
implementing its Roma Integration Strategy, explained 
Mrs. Vikor.

...
Deputy Minister of Education Kiryakov and Deputy 
Minister of Labor and Social Policy Sacheva addressed 
the participants with short explanation about the 
importance of cooperation with Roma NGOs. We are 
here to hear your experience and will stay during the 
entire roundtable, said the deputy ministers.
The experience of Trust for Social Achievement for 
raising the enrollment of Roma children in pre-school 
education was presented by Eugenia Volen. She 
explained about the program “Springboard for School 
Readiness” that was implemented in 240 kindergartens 
all over Bulgaria with the support of 20 Roma and 
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реализирана в 240 градини  в цяла България, 
с подкрепата на 20 ромски и про-ромски 
организации. В рамките на програмата  таксите 
за детските градини са били платени, както и  са 
извършени допълнителни парични трансфери 
към детските 
градини и към 
родителите, 
чиито 
деца нямат 
отсъствия. 
Подкрепени 
са не саммо 
роски, но и 
български деца, 
които са бедни. 
Резултатите 
бяха оценени 
от Световната 
банка и 
ще бъдат 
публикувани 
на 15 юни, 
обясни г-жа 
Волен. Въпреки 
това, дори 
сега е  ясно, 
че програмата 
увеличава 
чувствително броя на записаните и посещаващи 
редовно детска градина деца в неравностойно 
социално положение.
Спаска Петрова от Сдружение „Нов път“ обясни 
как организацията осъществява програмата 
“Готови за училище” в област Враца. Тя подчерта, 
че допълнителната мотивация и  работата с 
ромските родители на терен, е важна предпоставка 
за успех.

...
Премахването на таксите за детските градини 
е необходимост за увеличаването на броя на 
ромските деца в детските градини, но не е 
достатъчно. Другата предпоставка  е работа 
на терен с техните родители, заяви Деян 
Колев. Той представи опита на проект LERI 
(Местно овластяване за интеграция на ромите) 

pro-Roma organizations. Within the program 
kindergarten fees were paid as well as additional cash 
conditional transfers were done. The results were 
evaluated by the World Bank and will be published 
on June 15, explained Mrs. Volen. Nevertheless, it 

is even now clear that free kindergarten increases 
the enrollment of socially disadvantaged children 
significantly.
Spaska Petrova from New Road Association explained 
how its organization implemented “Springboard for 
School Readiness” program in Vratza region. She 
stressed that additional motivation work with Roma 
parents was organized at grass-root level and it was 
important precondition for success.
...
Removing the kindergarten fees is necessary for 
getting Roma children in pre-school education but 
is not enough. The other necessary precondition 
is the community work with Roma parents, stated 
Deyan Kolev. He presented the experience of LERI 
(Local Empowerment for Roma Integration) project 
in Pavlikeni that lead to almost 100 % enrollment 
of Roma children in obligatory pre-school groups 

в Павликени, който води до почти 100 % за 
записването на ромските деца в задължителните 
подготвителни групи в детските градини (за 5 и 
6 годишна възраст). Ние плащаме таксите, но в 
допълнение модераторите работят с родителите 
и родителските клубове, които са образувани, за 
да  се даде възможност на родителите да участват 
в учебния процес. Цялата презентация може да 
намерите тук.
...
Красимира Благоева, директор на ОУ „Васил 
Левски“в  с. Караджово представи програмата 
“Всеки ученик ще бъде отличник” която се 
реализира от Център „Амалипе“  в 190 училища. 
Благодарение на програмата ние нямаме никакви 
отпадащите ученици от 4 години насам. Почти 
всички от нашите ученици продължават в 
гимназии, дори и момичета от групата на 
калайджиите, обясни г-жа Благоева. От октомври 
2015 г. имаме  и първия ромски  ученик от 
Караджово, който продължи своето образование 
във ВУЗ . Тази година  очакваме  още двама 
ученика да последват неговия пример.
...
Теодора Крумова и Илко Йорданов представиха 
опита на „Ромската здравна студентска 
стипендиантска програма“. Тя подкрепя 
обучението  на ромски студенти в медицинските 
университети чрез стипендия, менторство и 
обучение по застъпничество , което укрепва 
тяхната ромската идентичност. В резултат на 
програмата броят на ромите в медицинските 
университети се увеличи 4 пъти. От 2014 
г. Програмата е подкрепена от компонент 
„Обществено здравеопазване” на норвежки 
финансов механизъм в България. Въпреки 
проблемите с изпълнението, появили се след 
това, стипендиантската програма трябва да 
бъде подкрепена в рамките на Финансовия 
механизъм на ЕИП / Норвежкия финансов 
механизъм,  апелира Крумова.
Ние ще подкрепяме Ромската здравна студентска 
стипендиантска програма, отговори Н.Пр. Гюро 
Катарина Викьор. За да избегнете проблемите при 
прилагането, бихме искали  програмата да бъде 
разписана като пре-дефиниран проект. Това ще 
бъде нашата позиция в преговорите с българските 
власти.

(for 5 and 6 years old children). We paid the fees but 
in addition Roma community moderators worked 
with the parents and Parental clubs were formed to 
empower parents take part in the educational process. 
The entire presentation could be found here.

...
Krasimira Blagoeva, principal of Vassil Livski School 
in Karadjovo presented the program “Every Student 
Will be a Winner” that is implemented by Amalipe in 
190 schools. Owing to the program we do not have 
any dropout since 4 years. Almost all of our students 
are continuing in gymnasiums, even girls from the 
conservative Kalajdjii group, explained Mrs. Blagoeva. 
Since October 2015 we have the first Roma university 
student from Karadjovo and I expect this year 2 more 
to follow his example.

...
Teodora Krumova and Ilko Jordanov presented the 
experience of Roma Health Scholarship Program. It 
support a cohort of Roma students in the medical 
universities through scholarship, mentorship and 
advocacy training that strengthens their Roma 
identity. As result of the program the number of Roma 
in medical universities increased 4 times. Since 2014 
the program is supported by Public Health program of 
Norwegian Financial Mechanism in Bulgaria. Besides 
the implementation problems that appeared after this, 
RHSP should be supported within EEA / Norwegian 
Grants during the next period, appealed Krumova.
We will support RHSP, answered H.E. Guro Katharina 
Vikor. In order to avoid the implementation problems, 
we would like to have the program as pre-defined 
project. This will be our position in the negotiations 
with Bulgarian authorities.
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ЦЕНТЪР „АМАЛИПЕ“ 
СЪВМЕСТНО С ФОНДАЦИЯ 
„ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА 
АЛТЕРНАТИВА“ ОБЯВЯВА 
ПРОГРАМАТА „РАВЕН 
ШАНС- ДОСТЪП ДО СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ“ ЗА УЧЕНИЦИ 
В ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН ЗА 
УЧЕБНАТА 2016-2017Г.

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОГРАМА 
РАВЕН ШАНС – ДОСТЪП ДО 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ С 
МНОГО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ НА 
МАТУРИТЕ

PARTICIPANTS IN THE PROGRAM 
EQUAL CHANCE - ACCESS TO 
SECONDARY EDUCATION WITH 
VERY GOOD RESULTS OF THE 
NATIONAL EVALUATION
 

CENTER “AMALIPE” TOGETHER 
WITH THE “TRUST FOR SOCIAL 
ACHIEVEMENT” ANNOUNCED 
PROGRAM “EQUAL CHANCE- 
ACCESS TO SECONDARY 
EDUCATION” FOR STUDENTS IN 
SECONDARY EDUCATION FOR 
THE 2016-2017 SCHOOL YEAR

Програма „Равен шанс- достъп до средно 
образование“ (наричана по-долу за 
краткост „Програмата”), финансирана 

от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ 
(“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно 
образование на ученици от социално слаби 
семейства като премахне основни образователни 
бариери. Програмата се администрира от 
партньорски организации, работещи по места, 
които закупуват и предоставят карти за транспорт 
и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана 
финансова нужда и мотивация за продължаване 
на образованието.

Условия за участие и необходими документи 
можете да намерите на http://amalipe.com/index.
php?nav=news&id=2607&lang=1

Учениците, които бяха подкрепени от 
Център “Амалипе” по програма “Равен 
шанс – достъп до средно образование“ на 

Тръста за социална алтернатива и тази година 
завършиха 12 клас, се представиха много добре на 
държавните зрелостни изпити. От 16 завършващи 
ученици, няма нито един с оценка Слаб. Средният 
им успех от матурата по БЕЛ е Добър 4.33, в 
сравнение с Добър 4.17, който е среден успех от 

Students who were supported by the Center 
“Amalipe” under the “Equal Chance - access 
to secondary education” Program, supported 

by Trust for social achievement, who finished 12th 
grade this year, performed very well in the national 
evaluation exams. There is not a single Poor mark 
of all 16 graduating students, supported within 
the Program. Their average success in the exam on 
Bulgarian language is Good 4.33, compared with 

The Program “Equal chance- access to secondary 
education” (hereinafter referred to as “the 
Programme”), funded by the “Trust for Social 

Achievement” ( “TSA”) aims to improve access to 
secondary education for students from disadvantaged 
families by eliminating major educational barriers. 
The program is administered by partner organizations 
working on the ground, purchasing and supplying 
cards for transportation and textbooks for students 
from 8th to 12th grade with proven financial need and 
motivation for continuing education.

How to apply and necessary documents 
can be found on http://amalipe.com/index.
php?nav=news&id=2607&lang=1

матурата по БЕЛ за страната, а средният успех от 
вторите им матури е Много Добър 4.53, при Добър 
4,27 за цялата страна.

...
Три от ученичките имат отлични оценки: Блага 
Стефанова, завършила Езиковата гимназия във 
Враца има Отличен 5.77 по БЕЛ, Беатриса Бойкова 
доказа знанията си по История с оценка 5.78, 
както и Одри Аспарухова с Отличен 5.64. Беатриса 
и Одри завършиха СОУ „Васил Левски“ в град 
Бяла Слатина.
...
Повечето от зрелостниците предпочетоха 
Биология за втората си матура, както и 
Философски цикъл, Английски език, История и 
цивилизация, География и икономика и  Химия и 
опазване на околната среда.
...
Център „Амалипе“ се гордее изключително много 
с успехите на всички абитуриенти и им пожелава 
да продължат образованието си в желаните от тях 
висши училища. 

Good 4.17, which is the average success for the 
country and the average success of their second exam 
is Very good 4.53,

...
Three of the students have excellent grades: Blaga 
Stefanova graduated Language School in Vratsa with 
excellent 5.77 in Bulgarian language, Beatrice Boykova 
proved her knowledge of history with excellent 5.78 
and Audrey Asparuhova with Excellent 5.64. Beatrice 
and Audrey graduated High school “Vasil Levski” in 
Byala Slatina.
...
Most of the graduates chose Biology for their 
second exam, as well as Philosophy, English, History 
and Civilization, Geography and Economics and 
Chemistry and Environmental Protection.

...
Center “Amalipe” is very proud of the success of all 
graduates and wishes them to continue their education 
in universities.
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