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ГОРДИ С ПРОИЗХОДА СИ ИЛИ
КАК ОТБЕЛЯЗАХМЕ РОМА
ПРАЙД - ДЕНЯТ НА РОМСКАТА
ГОРДОСТ И КУЛТУРА

PROUD OF OUR ORIGIN OR HOW
WE CELEBRATED THE DAY OF
ROMA PRIDE AND CULTURE

З

а седма поредна година,
„Рома Прайд – ден на
ромската гордост и култура“
се отбеляза в 10 европейски
страни: България, Ирландия,
Италия, Македония, Молдова,
Нидерландия,
Украйна,
Унгария, Черна гора и Чехия.
Център „Амалипе“ като една от
33те партниращи организации
на Европейското антирасистко
движение (EGAM) също се
включи с поредица събития в
цялата страна, обединени от
общата идея за равенство и
толерантност.
Учители, родители, ученици
и представители на Център
„Амалипе“
от
всички
региони на България се включиха заедно в различни
инициативи, показващи многообразието на богатата
ромска култура. Под формата на дискусии, кръгли
маси, игри и беседи, участниците в тазгодишния Рома
прайд се обединиха около идеята, че Слънцето свети
еднакво за всички!
Рома прайд е ежегодно събитие, което мобилизира
и активира европейското гражданско общество –
координирано от EGAM (Европейско Гражданско
Антирасистско Движение) и се организира на
национално ниво от ромски и антирасистки
неправителствени организации в 10 държави като
кампаниите са насочени против дискриминацията
и расизма, с цел да се преодолеят общоприетите
стереотипи и предразсъдъци и да бъде показана
традиционната ромска култура, история и традиции.
Рома прайд – денят на гордостта и културата дава
гласност на това, което остава скрито за масовата
публика, показва различната страна на ромската
общност, която е цветна, различна, празнична и
необятна. Всичките успехи, които роми успяват
да постигнат остават завоалирани и скрити, пред
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or the seventh consecutive year, “The Day of Roma
Pride and Culture” was celebrated in 10 European
countries: Bulgaria, Ireland, Italy, Macedonia, Moldova,
the Netherlands, Ukraine, Hungary, Montenegro and the
Czech Republic. Amalipe Center, as one of the 33 partner
organizations of the European anti-racism movement
(EGAM), also joined a series of events across the country,
united by the general idea of equality and tolerance.
Teachers, parents, pupils and representatives of the Amalipe
Center from all regions of Bulgaria participated together in
various initiatives demonstrating the diversity of rich Roma
culture. In the form of discussions, round tables, games and
talks, participants in this year’s Roma Pride united around
the idea that the Sun shines equally for all!
Roma Pride is an annual event that mobilizes and activates
European civil society - coordinated by EGAM, and is
organized at national level by Roma and anti-racist NGOs
in 10 countries, such as campaigns against discrimination
and racism, to overcome the generally accepted stereotypes
and prejudices and to show the traditional Roma culture,
history and traditions.

негативната същност, която се представя пред
гражданското общество. Рома прайд е своеобразен
начин да бъдат чути ромските гласове за промяна, за
равенство, за това да бъде прието многообразието на
ентосите без омраза и негативни нагласи, както и да
даде гласност на проблемите, пред които са изправени
ромите в цяла Европа.

Снимки и повече информация вижте на:
www.romadevelopment.org

КАКВО СТАВА В КАТАЛУНИЯ?
ИНФОРМАЦИЯ НА
ПРОФ. ДРОНЗИНА

С

Roma Pride - the day of pride and culture gives publicity to
what remains hidden for the mass audience, showing the
different face of the Roma community, which is colorful,
different, festive and immense. All the successes that Roma
are able to achieve remain concealed and hidden, in front
of the negative nature presented to civil society. The Roma
Pride is a kind of way to hear Roma voices for change, for
equality, for accepting the diversity of hateless and negative
attitudes, and to give voice to the problems faced by Roma
across Europe.
Photos and information about the initiatives, organized by
Amalipe see on: www.romadevelopment.org

THE SITUATION IN CATALONIA BY
PROFESSOR DRONZINA

A

лед Гранада, Каталуния е испанската провинция
с най-многобройно ромско население, като там
живеят и десетки хиляди български граждани.От
години Център Амалипе работи в партньорство с
ромската организация от Барселона Дром Котар
Местипен. От години работим заедно и с проф.
Татяна Дронзина, която преподава и в Испания,
вкл. в Барселона. Понастоящем проф. Дронзина е в
Испания и нейните статии са сред най-достоверната
информация за ставащото там.

fter Granada, Catalonia is the Spanish province with
the largest Roma population, with tens of thousands
of Bulgarian citizens living there. Amalipe Center works in
partnership with Roma organization Drom Kotar Mestipen,
located in Barcelona for years. We also worked together with
Professor Tatiana Dronzina, who is a lecturer in different
parts of Spain, including Barcelona. Currently Professor
Dronzina is in Spain and her articles are among the most
reliable information about what is happening there.

По-долу публикуваме две статии на проф. Дронзина
за демонстрациите, организирани от Каталунското
гражданско общество. Коментарите могат да са
различни. Очевидното обаче е, че и там гражданското
общество е по-зряло от политиците...

Below we publish two articles, written by Professor Dronzina
about the demonstrations organized by the Catalan Civil
Society. Comments may vary. But the obvious thing is that
civil society is more mature than politicians ...
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ГОРЕЩАТА СЪБОТА НА ТЕХНИТЕ
ДЕМОНСТРАЦИИ
Днес на разични места в Мадрид се проведоха
демонстрации в защита на единството на Испания.
Най-голямата, от около 50 000 граждани по сведения
на правителството, се събра на площад Христофор
Колумб в 12 часа по обяд, като скандираше „Пучдемон
в затвора“, „Рахой, направи нещо“ и „Не се разговаря
с превратаджии“. Демонстрантите подкрепяха с
възгасите си и националната полиция и гражданската
гвардия. Събитието беше организирано в името на
„правото, конституцията и гражданската държава“.
Хората бяха дошли със семействата си и се забавляваха
с песни и музика. На площад Сибелес, срещу общината
на Мадрид се бяха събрали около 1500 човека.
„Каталуня, не си сама“ и „Мадрид е с народа на
Каталуня“бяха други от издиганите лозунги. Мнозина
развяваха националния флаг на страната.
В Барселона се събраха около 5500 човека. Нямаше
знамена, хората бяха облечени в бяло, и издигаха
бели плакати с надписи в подкрепа на диалога
между Мадрид и Каталуня – „Свершете си работа“ и
„Говорете“. Някои от политическите лидери, като Ада
Колау, кметица на Барселона, и Мигел Исета, лидер а
каталунските социалисти, също бяха там, с уговорката,
че представляват себе си, а не своите партии. Чрез
акаунта си в Туитър кметицата разпространи
следото съобщение “Хиляди хора днес изпращат
едно послание на своите управляващи: днес смелост
означава да се слуша и да се разговаря.“ Преди да
се разотидат, манифестантите си стиснаха ръцете,
а камерите показаха двойка младоженци, току що
излязла от общината, която пресече манифестацията
и беше масово приветствана от всички. Мълчанието
на противниците на едностарнното обявяване на
независимостта беше преодоляно и днес техните
гласове са част от политическата панорама на Каталуня.
Демострации имаше във Валесия, Сарагоса, Палма де
Майорка, Билбао, Сан Себастиан, Витория и други
места в страната.
На фона на всичко това лидерът на социалистите
съобщи, че ще подкрепи правителството, ако Каталуня
пристъпи към едностранно отделяне.
Проведените днес демонстрации не могат да се
сравнят с огромата гражданска мобилизация
от миналата неделя. Но, проведени мирно и без
всякакво насилие, те показаха, че значителна част от
испанците и каталунците са преодоляли пияството на
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THE HOT SATURDAY OF THEIR
DEMONSTRATIONS
Demonstrations were held today in different parts of Madrid
for United Spain. The largest one, of about 50,000 citizens,
according government officials, gathered on Christopher
Columbus Square at 12 o’clock in the morning, chanting
“Puchdemon in Prison”, “Rahoy, Do Something,” and “Do
not talk to coupers.” The demonstrators also supported
the national police and civilian guards. The event was
organized in the name of “law, constitution and civil state”.
People had come with their families and had fun singing
and dancing. There were about 1,500 people in Madrid’s
Square Sibeles. “Catalonia, you are not alone” and “Madrid
is with the people of Catalonia” were other of the slogans
raised. Many waved the national flag of the country.

About 5,500 people gathered in Barcelona. There were
no flags, the people were dressed in white, and they were
raising white posters with inscriptions to support the
dialogue between Madrid and Catalonia - “Do your job”
and “Speak”. Some political leaders, such as Ada Kolau,
the mayor of Barcelona, and Miguel Iseta, the leader of
the Catalan Socialists, were also there, explaining that they
were representing themselves, not their parties. Through
his Twitter account, the mayor spread the following
message: “Thousands of people today send a message to
the politics: Today, courage means listening and talking.”
Before they departed, protesters clasped their hands and
the cameras showed a couple of newlyweds just coming
out of the municipality that crossed the show and were
widely welcomed by all. The silence of the opponents of the
unilateral declaration of independence was overcome and
that day their voices were part of the political panorama of
Catalonia.
Demonstrations were held in Vallensia, Zaragoza, Palma
de Mallorca, Bilbao, San Sebastian, Vitoria and other places
in the country.
The Socialist leader said he would support the government
if Catalunya proceeded to unilaterally independence.
Demonstrations made today can not be compared to the
massive civil mobilization, organized last Sunday. But,
conducted peacefully and without any violence, they
showed that a significant proportion of the Spanish and
Catalans overcame the drunkenness of independence,

независимостта, което повлия лошо и на едните и на
другите.

which has badly affected both parts.

ГОРЕЩАТА НЕДЕЛЯ НА ТЯХНОТО ЕДИНСТВО
В дванадесет часа започна манифестацията за
единство в Барселона, свикана от неправителствената
организация Кaталунско гражданско общество.
Улиците са пълни, някои от станциите на метрото
не функционират поради претоварване. Повечето
телевизии и новинарски сайтове предават на живо.
Развяват се испански и каталунски знамена, а също
така знамена на ЕС. В първите редица се виждат
каталунски политици, подкрепящи единството. В 12,15
Рахой разпространи в социалните мрежи посланието:
„Да възвърнем разумността си (това е част от лозунга,
под който беше свикана демонстрацията) в името на
демокрацията, конституцията и свободата. Да запазим
единството на Испания. Не сте сами.“
Много граждани от други части на страната са пътували
часове, за да подкрепят събитието. Заключителната
реч произнесе нобеловият лауреат за литература
писателят Марио Варгас Льоса - добре известен и
на българските читатели с прекрасните си романи,
преведени и на български език. Тук бе и предишният
председател на Европейский парамент Хосеп Боррел.
Хората носят плакати с текст „Никой и нищо не може
да ни раздели“; „Усеща се, чувства се, Европа е тук“;
„Не на преврата“; „“Всички сме Испания“; „Каталуня
е Испания“. Манифестаннтите аплодират полицията и
агентите, охраняващи обществения ред.
Представител на правителсвтото на манифестацията
е министъра на здравеопазването г-жа Долорес
Монсерат, придружана от други политици от Народната
партия от столицата. Народната партия и Сиудаданос
се присъединиха официално към манифестацията,
като почти цялото ръководство на поседните е тук.
Част от каталунските социалисти, макар и в лично
качество, също са тук.
По данни на организаторите, са присъствали между
930 000 и 950 000 човека. По други оценки става дума
за повече от милион.

THE HOT SUNDAY OF THEIR UNITY
The Barcelona unity demonstration, organized by the nongovernmental organization, Catalun Civil Society, began at
12 o’clock . The streets are full, some of the subway stations
are not functioning due to overload. Most TV and news
sites live. There are Spanish and Catalan flags, as well as
EU banners. Catalan politicians supporting the unity are
seen in front. At 12.15, Rahoy spread the following message
in the social networks: “Let us regain our intelligence (this
is part of the slogan under which the demonstration was
called) for the sake of democracy, constitution and freedom.
To preserve the unity of Spain. You are not alone. “

Манифестацията протече без насилие. Междувременно
най-популярната мелодия в испанските дискотеки
стана националния химн, който, за разлика от химните
на други страни, няма текст, така че младежите,
независимо от идеологическите си различия, припват
на музиката в един глас.

The manifestation took place without violence. Meanwhile,
the most popular melody in Spanish discos became the
national anthem, which, unlike the hymns of others.

Many citizens from other parts of the country have traveled
hours to support the event. The final speech was delivered
by the Nobel laureate for literature, writer Mario Vargas
Liosa - well known to Bulgarian readers with his wonderful
novels, translated into Bulgarian. The previous President of
the European Parliament, Josep Borrell was also present.
People carried posters with “Nobody and nothing can
divide us”; “Feeling, Feeling, Europe is here”; “No to coup”;
“We are all Spain”; “Catalonia is Spain”. Manifestants
applauded the police and agents, guarding public order.
Representative of the government to the manifestation is the
Minister of Health Ms. Dolores Montserrat, accompanied
by other politicians from the capital’s People’s Party. The
People’s Party and Ciudadanus have officially joined the
show, with almost all of the leadership here. Part of the
Catalan socialists, although in a personal capacity, are also
here.

According to organizers, between 930,000 and 950,000
people were present. Other counted more than a million
participants.
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПРЕДЛАГА СЪЗДАВАНЕТО НА
ПОСТОЯНЕН ПОДКОМИТЕТ
ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ КЪМ
КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
НА СПОРАЗУМЕНЕТО ЗА
ПАРТНЬОРСТВО

В

изпълнение на едно от основните договорености,
постигнати на срещата между ромските
организации и премиера Борисов и вицепремиера
Дончев на 17 юли, Министерският съвет предлага
създаването на постоянен подкомитет „Интеграция на
ромите“ към Комитета за наблюдение на Споразуменето
за партньорство.
На 17 юли представители на четири от основните
организации и коалиции, работещи за интеграция
на ромите (Амалипе, Интелект, Национална мрежа
на здравните медиатори, Рома - Лом) се срещнаха с
Министър-председателя Бойко Борисов и Заместник
министър-председателя Томислав Дончев. Повод за
срещата бе Отвореното писмо срещу назначаването на
В. Симеонов за председател на НССЕИВ и настоящата
не-ефективна политико-консултативна рамка за
изпълнение на интеграционните политики, в подкрепа
на което гражданските организации събраха над 15
000 подписа. Участниците постигнаха съгласие за 3
конкретни непосредствени и средносрочни мерки, една
от които бе създаване на под-комитет към Комитета
за наблюдение на Споразумението за партньорство,
който да съгласува операциите, допринасящи
за интеграция на ромите съ-финансирани от
европейските фондове и държавния бюджет. Повече
информация за срещата вижте на http://amalipe.com/
index.php?nav=news&id=3017&lang=1
Предложението на МС за постоянен подкомитет
„Интеграция на ромите“ към Комитета за наблюдение
на Споразуменето за партньорство предвижда той да се
председателства от вицепремиера Дончев и да включва
заместник-министри от основните министерства,
директори на дирекции в ключовите оперативни
програми и представители на НПО. Секретариат ще
бъде дирекция “Централно координационно звено” в
администрацията на Министерския съвет
В същото време предложената от МС структура не
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THE COUNCIL OF MINISTERS
PROPOSES THE ESTABLISHMENT
OF A PERMANENT ROMA
INTEGRATION SUBCOMMITTEE TO
THE PARTNERSHIP AGREEMENT
MONITORING COMMITTEE

T

he Council of Ministers proposes the establishment of
a permanent Roma Integration Subcommittee to the
Partnership Agreement Monitoring Committee in line with
one of the main arrangements negotiated at the meeting
between several Roma organizations, Prime Minister
Borisov and Deputy Prime Minister Donchev, that took
place on 17 of July 2017.
On that date, representatives of four of the main
organizations and coalitions working for Roma integration
(Amalipe, Intellect, National Network of Health Mediators,
and Roma Lom) had a meeting with Prime Minister Boyko
Borissov and Deputy Prime Minister Tomislav Donchev,
discussing the Open Letter against the appointment
of Valeri Simeonov as Chair of the NCCII and the
current non-effective policy-consultative framework for
integration policies implementation, in support of which
the civil organizations gathered over 15 000 signatures.
The participants agreed on three specific immediate and
medium-term measures, one of which was the creation of a
sub-committee of the Partnership Agreement Monitoring
Committee to coordinate the operations contributing
to Roma integration, which are co-financed by the
European funds and the state budget. More information
about the meeting, see on http://amalipe.com/index.
php?nav=news&id=3018&lang=2
The Council of Ministers proposes the Permanent
Subcommittee on Roma Integration to the Partnership
Agreement Monitoring Committee to be chaired by
Deputy Prime Minister Donchev and to include deputy
ministers from the main ministries, Heads of directorates
in key operational programs and representatives of
NGOs. The “Central Coordination Unit” Directorate in
the Administration of the Council of Ministers will be its
secretariat.
At the same time, the structure proposed by the Council

съдържа някои от важните елементи, предложени
от ромските организации: напр. да дава становища
не само по оперативните програми, но и по основни
актове на Министерски съвет.

of Ministers does not contain some of the important
elements proposed by the Roma organizations, such as to
give opinions not only on operational programs but also on
basic acts and regulations of the Council of Ministers.

Предложението на МС за постоянен подкомитет
„Интеграция на ромите“ вижте тук. Бележки по
документа в срок не по-късно от 23 октомври 2017
г. могат да бъдат изпращанис на Гергана Митрева на
ел. адрес: g.mitreva@government.bg

The proposal of the Council of Ministers for a permanent
“Roma Integration” Subcommittee can be found here (in
Bg). Suggestions on the content of the document could
be sent until 23 October 2017 to Gergana Mitreva at:
g.mitreva@government.bg

ЗАПОЧВА РАБОТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ОПНОИР

THE OPSESG EXECUTIVE AGENCY
HAS BEEN ESTABLISHED

О

S

Изпълнителната
агенция
е
второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити към министъра на
образованието и науката. Тя ще изпълнява функциите
на Управляващ орган на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 20142020 г. и всички произтичащи от това задължения и
отговорности съгласно националното законодателство
и правото на Европейския съюз. Агенцията ще работи
и като междинно звено по Приоритетни оси 3 и 4
на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2007-2013 г. до нейното приключване.

The Executive Agency is a subordinate authorizing officer
with the Minister of Education and Science. It will perform
the functions of the Managing Authority of the “Science and
Education for Smart Growth” Operational Program 20142020 and all the resulting obligations and responsibilities
under the national and European Union law. The Agency
will also act as an intermediary under Priority Axes 3
and 4 of the Operational Program “Human Resources
Development” 2007-2013 until its finalization.

Създаването на ИА „ОП НОИР“ е следствие от
необходимостта да се отстранят несъответствия и
слабости, идентифицирани в предварителен одитен
доклад на Европейската комисия за ОП НОИР. Найкритична е констатацията, свързана с необходимостта
от разделяне на функциите между Управляващия орган
на ОП НОИР и МОН като конкретен бенефициент по
проектите, финансирани от програмата.

The creation of the OPSESG Executive Agency was a
consequence of the necessity to eliminate the inconsistencies
and weaknesses identified in the preliminary audit report
of the European Commission on OPSESG. The most
critical is the finding related to the necessity of division of
functions between the Managing Authority of OP SESG
and MES as a concrete beneficiary of the projects financed
by the program.

т 1 ноември 2017 г. Главна дирекция
„Струтурни фондове” в МОН се трансформира
в Изпълнителна агенция „Оперативна програма
Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА
ОПНОИР). Това става, след като Министерски съвет
одобри постановление 237 / 23.10 за създаването на
агенцията и нейния устройствен правилник.

tructural Funds General Directorate at the Ministry
of Education and Science was transformed into
Executive Agency “Operational Program Science and
Education for Smart Growth” (OPSESG) since 1st of
November. This happens after the Council of Ministers
approved Decree 237 / 23.10 on the establishment of the
agency and its rules of procedure.
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Новата Изпълнителна агенция ОПНОИР ще
разполага със сто и шест щатни бройки, разпределени
в 6 дирекции:
- дирекция „Управление на риска и контрол“;
- дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“;
- дирекция „Подбор на проекти и договаряне“;
- Главна дирекция „Верификация“.
- дирекция “Финансово планиране, счетоводство и
плащания”;
- дирекция „Администрация и управление“.

The new Executive Agency will have one hundred and six
positions in 6 directorates:
- “Risk Management and Control” Directorate;
- “Programming, Monitoring and Evaluation”
Directorate;
- “Project Selection and Contracting” Dorectorate;
- General Verification Directorate;
- Financial Planning, Accounting and Payments
Directorate;
- “Administration and Management” Directorate .

Постановлението влиза в сила от първи ноември The Decree enters into force from 1st of November 2017.
2017 г. Устройственият правилник вижте тук.
Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ бе създадена след сериозен
обществен дебат, застъпничество от научните среди
и последвало правителствено решение в началото
на 2013 г. Програмата е единствената двуфондова
програма в България: съ-финансира се от Европейския
фонд за регионално развитие и Европейския социален
фонд.
След амбициозния си старт, ОПНОИР изпадна в
криза. Големите операции по ос 1, насочени към
научно-развойна дейност все още не са достигнали
до фазата на одобряване на проекти и подписване
на договори. Не са стартирани операциите за
квалификация на учителите и ред други, одобрени от
Комитета за наблюдение. Проект „Твоят час” стартира
със закъснение и изпълнението му „скърца”. Сериозни
проблеми бяха констатирани в предварителен одитен
доклад на Европейската комисия преди година, когато
ОПНОИР се управляваше директно от министъра на
образованието.

The “Science and Education for Smart Growth “ Operational
Program was set up following a serious public debate,
advocacy from the scientific community and a government
decision in the beginning of 2013. The program is the
only two-fund program in Bulgaria: it is co-financed by
the European Regional Development Fund and European
Social Fund.
After its ambitious start, OPSESG has fallen into a crisis.
Major operations under Axis 1 have not yet reached the
stage of project approval and contract signing. Teacher
Qualification Operations have not been launched, as well
as others, approved by the Monitoring Committee. Project
“Your Lesson” starts with a delay and its performance
“creaks”. Serious problems were identified in a preliminary
audit report of the European Commission a year ago
when OPSESG was directly managed by the Minister of
Education.

Първи ноември е един от най-светлите празници:
Денят на народните будители. На добър час, колеги
от Изпълнителна агенция „Оперативна програма
Наука и образование за интелигентен растеж“!

November 1st is one of the brightest celebrations: The
Day of National Heroes. Good luck, colleagues from the
Executive Agency “Operational Program Science and
Education for Smart Growth”!

Дано успеете да събудите изпадналата в дълбок You have the chance to awake the OP SESG in order to
сън ОПНОИР, за да може тя да изпълни мисията, с fulfill its main mission: better education for all and worldкоято бе създадена: по-добро образование за всички class science!
и наука на световно ниво!
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ЦЕНТЪР “АМАЛИПЕ” ПРОВЕДЕ
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ИНТЕРАКТИВНИ ГРУПИ ЗА
ДИГИТАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА
УЯЗВИМИ ГРУПИ“

AMALIPE CENTER HELD NATIONAL
CONFERENCE “INTERACTIVE
GROUPS FOR DIGITAL INCLUSION
OF VULNERABLE GROUPS”

Н

M

Основна цел на конференцията
бе
да
запознае заинтересовани
лица в сферата на
образованието с иновативен метод за обучение
в класната стая, наречен
„Интерактивни групи“;
както и да представи на
широката
публичност
същността и резултатите
от
проект
„DigiUP:
Интерактивни групи за
дигитално включване чрез диалог между поколенията“.
В рамките на проекта бяха проведени пилотни курсове
в страните – партньори за повишаване на дигиталните
компетенции на уязвими групи, като роми, мигранти,
бежанци и др... Обученията в пилотните курсове
предложиха нов тип на аранжиране и диалог в класната
стая, както и участието на доброволци в сесиите.
По време на конференцията Теодора Крумова,
координатор по проекта за България презентира
резултатите от проекта, като наблегна на повишената
мотивация на участниците за обучаване след
приключване на пилотния курс digiUP, както и за
включването на представители на ромския етнос с
различна възраст.
Участниците в конференцията бяха запознати
с диалогичния подход на обучение и ролите в
класната стая. Иновативното в обучението по метода
„интерактивни групи“ е въвеждането на доброволци в

The
main
purpose
of
the
conference
was
to
familiarize
educators
with
an
innovative
classroom
training method called
“Interactive
Groups”;
and to present to the
public the essence and
results of the DigiUP
project:
Interactive
Groups for Digital
Inclusion
through
Intergenerational Dialogue. Pilot courses in partner
countries to enhance the digital competencies of vulnerable
groups such as Roma, migrants, refugees, etc. have been
piloted within the project ... They proposed a new type of
classroom arrangement and dialogue as well as participation
of volunteers in the sessions.

ад 40 директори на училища, учители,
ръководители на дейности по интереси,
представители на неправителствени организации,
работещи в сферата на образованието, както
и представители на институции се включиха в
Националната конференция „Интерактивни групи
за дигитално включване на уязвими групи“, която се
проведе в комплекс „Бряста“, близо до Велико Търново
на 14 октомври.

ore than 40 school principals, teachers, trainers,
representatives of non-governmental organizations
working in the field of education, as well as representatives
of institutions participated in the National Conference
“Interactive Groups for Digital Inclusion of Vulnerable
Groups”, which took place in “Bryasta” Hotel, near Veliko
Tarnovo on October 14th.

During the conference Teodora Krumova, Project
Coordinator for Bulgaria, presented the results of the
project, emphasizing the increased motivation of the
participants to learn after the completion of the digiUP
pilot course, as well as the inclusion of representatives of
the Roma ethnic group of different ages.
Participants in the conference were aware of the dialogical
approach of learning and the roles in the classroom.
Innovative in interactive group training is the introduction
of volunteers into the classroom. Their role and importance
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класната стая. Тяхната роля и значение беше обяснено
от обучителя в digiUP пилотен курс Даниела Христова.
Редица от участниците споделиха, че ще използват
подхода „интерактивна група“ в бъдещи обучения,
а директорите на училища споделиха, че могат да
използват метода в организираните от тях дейности по
интереси.

ДИПЛОМАТИ ОТ ШВЕЦИЯ СЕ
ЗАПОЗНАХА С РАБОТАТА НА
ЦЕНТЪР “АМАЛИПЕ” В ГР. БЯЛА
СЛАТИНА

Г

was explained by the trainer in the digiUP pilot course,
Daniela Hristova.
A number of participants and school principals shared that
they would use the “interactive group” approach in future
trainings and extracurricular activities at school.

DIPLOMATS FROM SWEDEN GET
ACQUAINTED WITH THE WORK
OF AMALIPE CENTER IN BYALA
SLATINA

M

-жа Пернила Баралт – държавен секретар към
s Pernila Baralt - State Secretary to Sweden’s Minister
Министъра по въпросите на децата, възрастните
for Children, Senior Citizens and Gender Equality,
хора и равенството между половете на Швеция и and HE Louise Bergholm, Ambassador of the Kingdom
Н.Пр. Луиз Бергхолм, посланик на Кралство Швеция of Sweden to Bulgaria, visited Hristo Smirnenski Primary
в България посетиха
School in Byala Slatina.
Начално училище “
The senior guests were
Христо Смирненски”
welcomed with a warm
в гр. Бяла Слатина.
pie and a bunch of geraВ и с окоп о с т а в е н и т е
niums from the biggest
гости бяха посрещнати
studenst - the fourth
с топла питка и китка
graders. Mr. Evgeni Anздравец от най gelov, school principal,
големите - учениците
presented briefly about
от
четвърти
клас.
the successful practicГ-н Евгени Ангелов es in the work with the
директор на училището
parent community, the
представи накратко за
motivation of students
успешните практики,
for active participaкоито се реализират
tion in the school life
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в работата с родителската общност, с мотивацията
на учениците за активно участие в училищния
живот и успеваемостта им учебния процес, както
и с дългогодишното сътрудничество с Център
“ Амалипе”. Работното посещение на шведската
делегация включваше още среща с кметската управа и
с доброволците от Център за развитие на общността.

and their success in the educational process, as well as the
long-term cooperation with Amalipe Center, . The Swedish
delegation’s working visit also included a meeting with the
Mayor of Byala Slatina and volunteers from the Center for
Community Development.

Повече информация и снимки за визитата вижте тук

ЕВРОКОМИСАР
ЙОУРОВА ОБСЪДИ
РОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ
С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Е

вропейският комисар по въпросите на правосъдието,
потребителите и равнопоставеността между
половете Вера Йоурова се срещна с активни
граждански организации, работещи по въпросите
на съдебната реформа, човешките права и ромската
интеграция. Срещата се проведе на 25 октомври в
Дома на Европа в София по инициатива на комисар
Йоурова. От страна на гражданския сектор в нея
участваха представители на Български хелзинкски
комитет, Институт „Отворено общество”, Институт
за правни инициативи, Съюз на съдиите и Център
„Амалипе”.
За мен тази среща е изключително важна, тъй като искам
да чуя мнението на активните граждански организации
по две теми, които обсъждам с българските институции
– съдебната реформа и ромската интеграция, каза в
стъпителните си думи комисар Йоурова. Тя подчерта и
личната си ангажраност с тези теми, както и с каузата
за равноправието на половете и не-дисриминацията.
В откровен и непринуден разговор участниците
представиха своите виждания и предложения за
промени. Председателят на Център „Амалипе” Деян
Колев изказа удовлетворение от засилващия се през
последните години ангажимент на Европейската
комисия: от позицията, че ромската интеграця е само
национален приоритет (основна теза по време на
Първата европейска среща на върха за ромите през
септември 2007 г.) към тезата за „споделена отговорност”.
Говорейки за изпълненето на националната ромска
стратегия, Колев използва фразата на Радой Ралин
„погледнато формално, всичко е нормално, погледнато

EU COMMISSIONER JOUROVA
DISCUSSED ROMA INTEGRATION
WITH NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS

T

he European Commissioner for Justice, Consumers
and Gender Equality Vera Jourova met civil society organizations working on judicial reform, human rights and
Roma integration. The meeting was held on 25 October at
the House of Europe in Sofia on the initiative of Commissioner Yourova. The civil sector was presented by representatives of the Bulgarian Helsinki Committee, Open Society
Institute, Institute for Legal Initiatives, Union of Judges and
Amalipe Center.

For me, this meeting is extremely important, as I would like
to hear the views of the active civil society organizations
on two topics that are issues to be discussed with Bulgarian institutions - judicial reform and Roma integration, said
in her welcoming speech Commissioner Jourova. She also
stressed her personal commitment to these issues, as well
as to the cause of gender equality and non-discrimination.
Participants presented their views and suggestions for
change in genuine dialogue. Amalipe Center chairman
Deyan Kolev welcomed the European Commission’s increasing commitment in recent years: from the point of
view that Roma integration is only a national priority (the
main thesis at the First European Roma Summit in September 2007) to the idea of “shared responsibility”. In his
speech about the implementation of the national Roma
strategy, Kolev used Radoy Ralin’s phrase “in formal terms,
everything is normal, in normal terms, everything is formal”: the strategy is a good text approved by the National Assembly (which was one of the main demands of the
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нормално, всичко е формално“: стратегията е добър
текст, одобрена е от Народното събрание (което бе
едно от основните искания на ромските организации),
но реалното изпълнение клони към нула. Той
подчерта, че Националният съвет за сътрудничество
по етническите и интеграционните въпроси от години
не функционира и активните ромски организации са
го напуснали още през 2013 г. с искания за реформа. Но
след скандалното назначаване на Валери Симеонов за
председател на Съвета, всякаква надежда за реформа
изчезна и тази структура трябва да бъде закрита. Колев
призова Европейската комисия да спре да контактува и
финансира НССЕИВ като институция, осъществяваща
сътрудничество
с
гражданския сектор и
припомни, че през юни
ромските организации са
събрали над 15000 подписа
срещу назначаването на В.
Симеонов за председател
на НССЕИВ.
На въпрос на комисар
Йоурова за това как се
променя положението на
ромите през последните
месеци,
председателят
на
БХК
Красимир
Кънев подчерта, че има
сериозно влошаване на
въпроса с евикциите
/ разрушаванията на
жилища
в
ромските
махали. БХК е помогнал на
десетки роми да получат
временно спасение чрез
жалби до Европейския
съд
за
правата
на
човека: има бум през
последните месеци, тъй
като рязко се увеличиха
евикциите. Деян Колев
допълни,
че
серизно
влошаване е налице и в
здравеопазването,
след
като бяха увеличени от 3
на 5 годините с платени
здравни
осигуровки:
проблем, който засяга
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Roma organizations ), but the actual performance is close
to zero. He stressed that the National Council for Cooperation on Ethnic and Integration Issues has not been functioning for years and the active Roma organizations have
left it in 2013 with reform demands. But after controversial
appointment of Valery Simeonov as chair of the Council,
any hope of reform has disappeared and this structure has
to be closed down. Kolev urged the European Commission
to stop contacting and funding the Council as an institution cooperating with the civil sector and recalled that in
June the Roma organizations had collected over 15,000 signatures against the appointment of V. Simeonov as chair of
the Council.

То a question put by Commissioner Jourova about how the
situation of Roma has changed
in recent months, BHC President Krasimir Kanev stressed
that there is a serious deterioration of the issue of evictions / destruction of housing
in Roma neighborhoods. The
BHC has helped dozens of
Roma to receive temporary
“relief ” through appeals to the
European Court of Human
Rights: there has been a boom
in recent months as evacuations have increased sharply.
Deyan Kolev added that there
has been a serious deterioration in the healthcare sector after having increased years with
paid health insurance with
two more years: a problem affecting over a million Bulgarian citizens of all ethnicities.
The worsening of anti-Roma
rhetoric and action (anti-gypsysm) is dramatic. Education
is the only improved area,

над милион български граждани от всички етноси.
Драматично е влошаването на анти-ромската реторика
и действие (анти-джипсизма). Единствената сфера,
в която има подобрение е образованието, тъй като
за първи път пълният обхват в предучилищното
и училищното образование е един от основните
приоритети на правителството и има шанс да бъдат
постигнати реални резултати. Но проблем остава
задълбочаващата се сегрегация, обясниха Красимир
Кънев и Деян Колев и дадоха като пример случая
в Самоков, при който местната власт обедини две
сегреграни училища и ги превърна в училище до 10
клас, а МОН подкрепи това и наруши закона като
утвърди прием въпреки течащото обжалване във ВАС.
Георги Ангелов от Институт „Отворено общество”
припомни икономическите ползи от ромската
интеграция. Той подчерта, че в момента безработицата
е сведена до минимум и бизнесът търси работна ръка,
което е шанс за наемането на повече роми. Но високи
доходи носи само по-добрата квалификация и затова
е важно ромските деца да бъдат в училище, и то в
качествени училища. Той подчерта също така, че има
стотици примери за добре образовани роми, които
работят: напр. ромските студенти-медици, които вече
са практикуващи лекари. Комисар Йоурова поиска да
се запознае с тях и да популяризира пред медиите и
обществеността тези примери.

since the full range of pre-school and school education is
one of the main priorities of the government for the first
time, and there is a chance to achieve real results. Yet deepening segregation reamins a problem, explained Krasimir
Kanev and Deyan Kolev and gave as an example the case
in Samokov, where the local government united two segregated schools and turned them into a unified school, which
trains students till 10th grade, and Ministry of education
supported this and violated the law by establishing enrollment, despite the appeal in Supreme court.

В края на срещата Деян Колев подари ромското знаме и
обясни неговата символика. Ще го поставя в кабинета
си и ще го покажа на моите колеги, увери комисар
Йоурова.

At the end of the meeting Deyan Kolev gave Ms Jourova
the Roma flag and explained its symbolism. Commissioner
Yourova assured him to put it in her office and show it to
her colleagues.

Georgi Angelov of the Open Society Institute recalled the
economic benefits of Roma integration. He stressed that
unemployment is currently kept to a minimum and that
businesses are looking for employees, which is a chance
more Roma people to be hired. However, only better qualifications can ensure high incomes, and it is therefore important for Roma children to attend schools, providing
quality education. He also pointed out that there are hundreds of examples of well-educated Roma who work: Roma
medical students who are already practicing. Commissioner Jourova asked to learn more about them and to promote
these examples to the media and the public.

Център за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ | AMALIPE Center for interethnic dialogue and tolerance

www.amalipe.com | 13

ОБМЕННА ВИЗИТА ПО ПРОЕКТ
“RARE” СЕ ПРОВЕДЕ В БУКУРЕЩ,
РУМЪНИЯ

AMALIPE REPRESENTATIVES
PARTICIPATED IN A WORKING
VISIT IN BUCHAREST WITHIN RARE
PROJECT

В периода 28.09.2017 г. – 29.09.2017 г. представители
на ЦМЕДТ „Амалипе“ взеха участие в работна среща,
организирана от “Impreuna” Румънска Агенция за
развитие на общността, в раките на проект „RARE
- Промяна на дискурси и практики: ромите като
човешки ресурс“, в гр. Букурещ, Румъния.
Работната среща на 28.09.2017 г. се проведе в Ромския
културен музей, гр. Букурещ, който е единственият по
рода си в Румъния. Негой Йоан Валентин, докторант
по ромска история, разведе всички участните в музея,
показа експозициите в него и разказа за неговото
създаване.
Чиприян Некула, директор на „Ромски Бутик“ (TBC)
представи кратка информация относно създаването и
изпълнението на проект „Ромски Бутик“ (Romano ButiQ), който е насочен към създаване на положителни
практики в сектора на заетостта. Преставени бяха
главните дейности, участниците в проекта, основните
срещнати проблеми, средствата, необходими за
изпълнението на проекта, както и постигнатите
резултати.

On 28th and 29th of September 2017, representatives of
Amalipe Center participated in a good practice visit in
Bucharest, Romania, organized by „Impreuna“ Romanian Community Development Agency, within the project “RARE - Changing discourses, changing practices: the
Roma as Human resource”.
The first day of the visit was held at the Roma Cultural Museum in Bucharest, the only one of its kind in Romania. Mr.
Negoi Ioan Valentine, PhD fellow of Romani History, took
a walk with all the participants around the museum and
presented the exhibits.

Чрез проекта се цели също така да се преодолеят
негативните стереотипни възгледи на ръмунското
общество спрямо ромите, както и да се помогне на
ромските занаятчии да се адаптират към нуждите
и изискванията на съвременния пазар. Поканен
на срещата бе и местен ромския занаятчия, който
изработи пред участниците красиви медни обици.
Вторият ден на работната визита се проведе в

The project also seeks to overcome the negative stereotypical views held by Romanian society regarding the Roma.
The project also tries to help Roma craftspeople adapt to
the needs and requirements of the modern market.
A local Roma craftsman made beautiful copper earrings in
front of the participants.
The second day of the working visit was held at the National
Roma Agency, Bucharest. Dr. Daniel Radulescu, president
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Ciprian Necula, Director of “Romano Butiq” (TBC), presented a brief information about the establishment and
the implementation of the Romano ButiQ project, which
aims at creating positive employment practices. The Roma
Boutique project focuses mainly on the low employment
rate among Roma people in Romania. A key activity of the
project is to stimulate economic activity among traditional
Roma craftsmen.

Националната агенция за ромите, град
Букурещ. Президента на агенцията
д-р Даниел Радулеску, представи
накратно основните цели и дейности
на агенцията, както и проблемите,
които срещат. Агенцията е създадена
от румънското правителство и се
стреми да подобри социалното
и икономическото положение на
ромското малцинство в Румъния.
Основната й дейност е осъществяване
на мониторинг върху изпълнението
на националната ромска стратегия,
управление и разходване на бюджетни
средства по програми за подпомагане
развитието на ромската общност,
както и разработване на социални
политики, стратегии и програми за
ромското малцинство.

ПРЕМИНАХА ЕЖЕГОДНИТЕ
ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ,
ПРЕПОДАВАЩИ „ФОЛКЛОР НА
ЕТНОСИТЕ“

В

рамките на две обучения над 120 педагози от
цялата страна се събраха, за да разширят своите
познания в сферата на мултикултурното образование.
Първата среща се проведе в дните 8-10 октомври
в х-л „Лесопарка, където присъстваха учители
от Южна и Североизточна България, а в края на
седмицата – 13-15 октомври в комплекс „Бряста“ бяха
обучени и преподавателите от Централна Северна и
Северозападна България.
Център „Амалипе“ покани учители, които за пръв път
през тази учебна година ще започнат да водят часове по
„Фолклор на етносите – ромски фолклор“. Целта на тези

of the Agency, presented the main
goals and activities of the agency,
as well as the problems they face.
The agency is set up by the Romanian government and aims to
improve the social and economic
situation of the Roma minority
in Romania. Its main activity is
monitoring the implementation
of the national Roma strategy,
managing and spending budget
funds under programs to support
the development of the Roma
community, as well as developing
social policies, strategies and programs for the Roma minority.

ANNUAL TRAININGS FOR
EDUCATORS TEACHING “ROMA
FOLKLORE CLASSES” WERE HELD

O

ver 120 educators from all over the country gathered
to expand their knowledge in the area of multicultural
education during the two trainings, organized by Center
Amalipe. The first meeting took place on 8-10 of October at
Lesoparkka Hotel, where teachers from South and NorthEast Bulgaria attended, and at the end of the week - 13-15
of October in “Bryasta” complex were trained educators
from Central North and Northwest Bulgaria.
Amalipe Center invites teachers who will lead classes
“Folklore of the Ethnos - Roma Folklore” for the first time
this school year. The aim of those classes is to raise the mo-
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часове е да повиши мотивацията на ромските ученици
за образование, да стимулира активното участие на
родителите в учебния процес и в училищния живот, но
и да помогне на българските, турските и други ученици
да видят в своите връстници просто приятели, а не
обект на стереотипи и предразсъдъци. Факт е, че тези
часове помагат не само да задържат децата в училище,
да намалят безпричинните отсъствия и отпадането, но
и да повишат образователните резултати на децата.
В рамките на двете обучения учителите се запознаха с
методите на преподаване, които могат да активизират
учениците и техните родители, които могат да ги
накарт да споделят и преоткриват ценностите си. За
нашия екип беше изключително удоволствие и щастие
да работим с толкова много вдъхновени и амбицирани
хора. Хора, които не делят децата в училищата си. Хора,
които разбират, че училището трябва да бъде втори дом
за тези деца и те могат да им помогнат да го почувстват
такова. Въпреки че повечето от присъстващите за пръв
път ще водят „Фолклор на етносите“ било то като СИП
или като извънкласна дейност в рамките на „Твоят час”,
те показаха силен интерес и желание да опознаят подобре традициите и обичаите на различните етноси.
Какво споделиха участниците вижте на:http://www.romaeducation.com/bg/news-bg/837-preminaha-ezhegodnite-obucheniya-za-uchiteli-prepodavashti-folklor-na-etnosite
По настоящем часове по Фолклор на етносите – ромски
фолклор се изучават в около 250 училища в България.
Голямата част от тях са включени в програмата на
Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник”.
Тези часове обхващат над 5000 ученици от различен
етнически произход.

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена
организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния
кръг на бедността чрез насърчаване на възможности,
които помагат на най-непривилегированите граждани
на България да постигнат образователен и икономически
успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност,
потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за
подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в
България, със специален фокус върху ромите.
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tivation of Roma students for education, stimulate the active participation of parents in the educational process and
in school life, but also to help the Bulgarian, Turkish and
other students to see their mates as friends, not as a subject
of stereotypes and prejudices. The fact is that those classes
help not only to keep children at school, reduce unnecessary absences and dropouts, but also to improve the educational performance of children.
During the two trainings, teachers were introduced to the
teaching methods that can empower students and their
parents who can ask them to share and rediscover their
values. For our team, it was a great pleasure and happiness
to work with so many inspired and ambitious people. People who percept their students as equal. People who understand that the school should be the second home for these
children, and they can help them feel that. Although most
of the participants will be the first to lead Ethnic Folklore
either as an EPA or as an extra-curricular activity within
Your Lesson, they showed a strong interest and desire to get
to know the traditions and customs of different ethnicities.
Comments of the participants see on: http: //www.romaeducation.com/bg/news-bg/837-preminaha-ezhegodnite-obucheniya-za-uchiteli-prepodavashti-folklor-na-etnosite
At present, Roma Folklore classes are being studied in
about 250 schools in Bulgaria. Most of them are included
in Amalipe Center’s “Every student will be a winner” These
classes cover over 5,000 students of different ethnic backgrounds.

КОЛКО БЕЗПЛАТНО Е
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО
ПРЕДУЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ?

П

рез септември армия от 11602 специалисти,
организирани в 1103 екипа за обхват започнаха
издирването на 206 000 отпаднали и необхванати в
предучилищно и училищно образование деца. Дори
от този брой да приспаднем намиращите се в чужбина,
размерът на бедствието „отпадане” остава стряскащо
внушителен. Твърдението, че инвестицията в
предучилищното образование е най-ефикасната
и евтина мярка за превенция на отпадането е
самоочевидно и разбиращо се „с безвъпросна яснота”,
като за него има и многобройни доказателства. Обхватът
в предучилищно образование в България е нисък по данни на Националният статистически институт
нетният коефицент на записване в предучилищно
образование през 2016/17 г. падна до 79,4 %, т.е. всяко
пето българско дете не е обхванато. Тенденцията е
низходяща още от 2013/14 г., Драматично нисък е
обхватът в ромска общност: според изследване на
Агенцията на ЕС за основни човешки права от 2011
г. едва 45 % от ромските деца в България на възраст
3-6 г. посещават детска градина.
Наличието на финансови бариери, вкл. такси за детски
граднии, е една от причините (макар и не единствена!)
за това много ромски деца да не посещават детска
градина. Изпълнението на изследователския проект
“Готови за училище” на Тръста за социална алтернатива
сочи, че процентът на посещаващите детска градина
ромски деца би се увеличил чувствително, така че
близо половината от необхванатите ромски деца да
се запишат в детска градина ако бъдат премахнати
таксите. Общините, които са принципал на детските
градини, имат законовото право да събират такси
за посещаващите ги деца и голямата част от тях го
правят. Отнася ли се това до задължителната за
предучилищно образование възраст на 5 и 6 години?
Безплатно ли е задължителното предучилищно
образование за 5 и 6 годишните деца?
Законът за предучилищното и училищното образование
постановява, че „Предучилищното образование е
задължително от учебната година, която е с начало
в годината на навършване на 5-годишна възраст
на детето” (чл. 8, ал. 1). В това отношение новият

HOW FREE IS PRE-SCHOOL
EDUCATION?

I

n September, “an army” of 11602 experts, organized
in1103 teams, began searching for 206,000 dropouts and
children, who were out of pre-school and school education.
Even cutting the ones, who are abroad, the amount of disaster “dropping out” remains stunningly impressive. The
claim of investment in pre-school education as the most
effective and inexpensive measure to prevent dropping
out is self-evident and proved by plenty of evidence. The
scope of pre-school education in Bulgaria is low - according to the National Statistical Institute, the net enrollment rate in pre-school education in 2016/17 has fallen
to 79.4%, which means that every fifth Bulgarian child is
out of range. The trend is downward from 2013/14. The
scope at Roma community is dramatically low: According to a 2011 EU Agency for Fundamental Rights survey, only 45% of Roma children in Bulgaria aged 3-6 visit
kindergartens.

Existence of financial barriers, incl. fees, is one of the reasons (though not the only one) for many Roma children
not to attend kindergarten. The implementation of the
Ready-to-School research project, implemented by the
Trust for Social Achievement, shows that the percentage
of Roma children attending kindergarten would increase
significantly, so that nearly half of the ones, who are out
of scope, could enroll in kindergarten if there are no fees.
Municipalities that are principals of kindergartens have the
legal right to collect fees for children attendance, and most
of them really do so. Does this relate to the mandatory preschool age of 5 and 6 years of age?
Is compulsory pre-school education for 5 and 6-year-olds
free of charge?
The Pre-school and School Education Act states that “Preschool education is compulsory from the school year beginning in the year of the child’s 5 years of age” (Article 8
(1)). In this respect, the new act repeats the old one, which,
since 2010, required compulsory pre-school education for
5 and 6-year-olds. Does this mean that parents do not pay
any fee?
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закон повтаря стария, който от 2010 г. изискваше
задължително предучилищно образование за 5 и 6
годишните деца. Означава ли това, че родителите не
заплащат такса?
По същество отговорът е „Не, такси се заплащат и за
повечето 5 и 6 годишни деца те не се различават от
таксите за 2 – 4 годишните ”. В подготвителните класове
в училищата такси не се събират, като обучението в
тях е полудневно (Министерството на образованието
подсигурява целодневна организация от първи
клас, но не и в подготвителните класове), но те така
или иначе са „краен вариант”: неписано правило е
подготвителни класове да се правят само там, където
няма детски градини и понастоящем не повече от 4 % от
5 и 6 годишните се обучават в подготвителни класове.
За обучението в целодневни предучилищни групи в
детските градини (т.нар. „подготве”-та), родителите
заплащат такси, макар и те да не се наричат „такса”.
По информация, предоставена от МОН и отнасяща
се до 204 общини към юни 2017 г., дванадесет общини
не събират никакви такси за децата от 2 до 6 години в
детските градини. Това са Златарица, Никола Козлево,
Приморско, Средец, Чипровци, Стрелча, Искър,
Баните, Болярово, Тунджа, Георги Дамяново, Етрополе.
Други 13 общини са освободили от такси и всякакви
плащания 5 и 6 годишните деца от задължителните
предучилищни групи: Вълчи дол, Генерал Тошево,
Момчилрад, Вършец, Кубрат, Исперих, Опака,
Каолиново, Хитрино, Стралджа, Крушари, както и
областните центрове Хасково и Шумен. Т.е. в 25 общини
родителите на 5 и 6 годишните деца са освободени от
основните финансови бариери. Това са 13 % от 204-те
общини, за които МОН предостави информация, но в
тях учат едва 5,47 % от децата, тъй като са малки селски
общини (с изключение на Хасково и Шумен, разбира
се!).
Родителите на останалите 94,53 % от децата в детските
градини заплащат такси, вкл. за задължителните
предучилищни групи, като размерът на таксите от
съответния Общински съвет и варира от символичните
10 лв. (напр. в община Антоново) до не-символичните
60 лв. и дори повече (в част от големите областни
центрове). Освен това, 58 общини намаляват сумата за
5 и 6 годишните (в сравнение с таксите, които същите
общини събират за децата на 3 и 4 години), а 121 общини
не правят такова намаление. Именно в последната
група живеят най-много деца. Така например всяко
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In essence, the answer is “Yes, fees are paid and for most
children, aged 5 and 6 years they do not differ from the
amount for 2-4 year olds.” In preparatory classes in Fees
are not collected in prepratory classes at schools, where the
training is half-day (the Ministry of Education provides a
full-time organization of first grade but not in the preparatory classes). In any case those classes are not so much
requested: unwritten rule is preparatory classes to be available if there are no kindergartens, and currently no more
than 4% of 5 and 6 year olds are trained in them. For fullday pre-school education in kindergartens, parents pay
fees, although under different term.
According to information provided by the Ministry of Education and Science and related to 204 municipalities, twelve
municipalities do not collect any fees for children aged 2
to 6 in kindergartens from June 2017. These are Zlataritsa,
Nikola Kozlevo, Primorsko, Sredets, Chiprovtsi, Strelcha,
Iskar, Banite, Bolyarovo, Tundzha, Georgi Damyanovo,
Etropole. Another 13 municipalities have cut fees and all
kinds of payments for 5 and 6 year old children: Valchi Dol,
General Toshevo, Momchilgrad, Varshets, Kubrat, Isperih,
Opaka, Kaolinovo, Hitrino, Straldzha and Krushari. Shumen. Thus, parents of 5 and 6 year olds are free from the
main financial barriers in 25 municipalities. These are 13%
of the 204 municipalities for which MES provided information, but only 5.47% of the children attend kindergartens,
as thse are small rural municipalities (except Haskovo and
Shumen, of course!).

Parents of the remaining 94.53% of children in kindergartens pay fees, incl. for the obligatory pre-school groups,
and the amount of fees is defined by the relevant municipal
council, ranging from the symbolic BGN 10 (for example in
Antonovo municipality) to the non-symbolic BGN 60 and
even more (in part of the big regional centers). In addition,
58 municipalities reduce the amount for 5 and 6 year olds
(compared to the fees that the same municipalities collect
for children at 3 and 4 years) and 121 municipalities do not
make such a reduction, the latter with most children. For
example, every fifth child in pre-school age lives in Sofia,

пето дете в предучилищна възраст живее в столицата
София, като таксите там не са диференцирани за
задължителната и не-задължителната предучилищна
възраст.
ПОДПОМАГА ЛИ ДЪРЖАВАТА БЕЗПЛАТНОТО
ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ?
Стандартите, чрез които държавата финансира
делегираните от нея на общините дейности се определят
ежегодно с решение на Министерския съвет. Частта от
него по функция „Образование” се предлага от МОН.
Те включват 17 стандарта – основни и допълващи,
вкл. стандартите за детски градини, яслени групи и
подготвителни групи. Разделени са според 7 категории
общини, които отразяват релефа на територията и
гъстотата на населението. Стандартите за 2017 г. са
определени с РМС 920/02.11.2016. Те са както следва:

with the fees there not being differentiated for compulsory
and non-compulsory pre-school age.

От посоченото е видно, че общините получават с
между 250 – 272 лв. повече за дете в задължителна
подготвителна възраст (5 и 6 г.), включено в
подготвителна целодневна група в детска градина или
в училище в сравнение с останалите деца от детските
градини (от 2 до 4 г.). Посоченото означава, че за
9-те месеца, през които се организира целодневната
подготвителна група „поевтиняването” на издръжката

It is clear from the above, that municipalities receive between 250-272 BGN more for a child in the compulsory
preparatory age (5 and 6 years), included in a preparatory
whole-day group in kindergarten or in school compared to
other kindergarten children (aged from 2 to 4 years). This
means that for the 9 months during which the whole-day
preparatory group is organized, the reduce of the amount
of the maintenance in it should be between BGN 27.77 and

DOES THE STATE SUPPORT FREE PRE-SCHOOL
EDUCATION?
The standards by which the state funds the activities delegated by it to the municipalities are determined annually by
a decision of the Council of Ministers. The part of it under
the “Education” function is offered by the Ministry of Education and Science. They include 17 standards - basic and
complementary, incl. standards for kindergartens, nurseries, and preparatory groups. They are divided into 7 categories of municipalities that reflect the terrain of the territory
and the population density. Standards for 2017 are defined
by DMC 920 / 02.11.2016. They are as follows:
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в нея би следвало да бъде между 27,77 лв. и 30,22 лв.
РМС 702/02.11.2016, както и предшестващите го
аналогични РМС, указват, че финансирането по
посочените стандарти е за:
”Детски градини – целодневни групи за деца от
2- до 4-годишна възраст, яслени групи, специални
групи за деца с умствена изостаналост, нарушено
зрение, езиково-говорни нарушения и увреден слух
– разходи за персонал, включително средствата за
представително облекло и средствата по чл. 4 и 25 от
Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
Подготвителни полудневни и целодневни групи за
задължителна предучилищна подготовка в детска
градина или в училище – разходи за персонал и
присъща издръжка, без разходи за храна”
Т.е. делегираният от държавата бюджет не покрива
единствено разходите за храна в подготвителните
групи, поради което събираните от родителите
суми са за храна и не са определяни като „такса”.
Подготвителните класове в училищата, предлагащи
полудневно обучение, както и подготвителните групи
в детските градини с полудневно обучение са напълно
безплатни.
Посочените числа биха навели наблюдателя на
мисълта, че такси за 5 и 6 годишните (ще използваме
за улеснение думата „такса”, независимо че невинаги
събираните суми са наречени с нея)не се събират или
са с 27 – 30 лв. по-ниски. Това очакване бе изразено
и в писмо на министъра на образованието Красимир
Вълчев до общините от юли. Но както посочихме погоре, 121 общини не намаляват под никаква форма
таксите за задължителната предучилищна, а от 58те общини, които намаляват таксите само една – В.
Търново – го прави с 32 лв. При останалите, това е със
значително по-ниска сума

BGN 30.22.
DMC 702 / 02.11.2016, as well as its predecessors, indicate
that funding under the above standards is for:
“Kindergartens - full-day groups for children from 2 to 4
years old, nurseries, special groups for mentally retarded
children, impaired vision, linguistically speaking disorders
and hearing disabilities- staff costs, including means of
clothing and means under Art. 4 and 25 of the Health and
Safety Work Conditions Act;

КОЛКО ТЕЖИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО
ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ОБЩИНИТЕ?
Намаляването и дори премахването на таксите за детска
градина е крачка, която среща широка обществена
подкрепа. Кметовете и общинските съветници се
интересуват от обществената подкрепа. Фактът, че едва
25 общини са премахнали таксите за задължителната
предучилищна възраст въпреки допълнителното
финансиране, което получават, говори за наличието на
системен проблем.

HOW MUCH DOES COMPULSORY PRE-SCHOOL
EDUCATION “WEIGH” TO THE MUNICIPALITIES?
Reducing or even eliminating kindergarten fees is a step
that has wide public support. Mayors and municipal councilors are interested in public support. The fact that only 25
municipalities have abolished mandatory pre-school age
fees, despite the additional funding they receive, points to
the existence of a systemic problem.
Insufficient funding is the one side of the problem. Nearly
half of the municipalities (47%) planned spending part of
their budgets to fund kindergartens in 2017- despite the
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Preparatory half-day and full-day groups for compulsory
preschool education in kindergarten or school - staff costs
and maintenance, excluding food costs “
Ie. the budget delegated by the state does not only cover the
cost of food in the preparatory groups, so the amounts collected by the parents are for food and are not defined as a
“fee”. Preparatory classes at half-day schools as well as halfday training groups in kindergartens are completely free.
The figures mentioned would have led the observer to think
that fees for 5 and 6 year olds (we will use the word “fee” for
convenience, although that is not always the term used) are
not collected or are lower by 27-30 levs. This expectation
was also expressed in a letter from the Minister of Education Krassimir Valchev to the municipalities in July. But
as mentioned above, 121 municipalities do not reduce in
any way the fees for compulsory pre-school education, and
of 58 municipalities that reduce the fees, only V. Tarnovo
lowered the fees by BGN 32. Reduction in the rest municipalities is by a very small amount.

Едната му страна е недостатъчното финансиране. Близо
половината общини (47 %), са планирали през 2017
г. разходи в своите бюджети за дофинансиране на
детските градини – въпреки събираните такси. Много
е вероятно останалите 53 % от общините да поддържат
деликатен баланс, при който сборът от средствата, с
които държавата финансира делегираните от нея на
общините дейности в предучилищното образование и
събираните от родителите такси извеждат общинския
бюджет „на чисто”, т.е. не изискват дофинансиране от
общините. Всъщност, липсата на такси определено
се отразява на 25-те общини, които са направили
задължителното
предучилищно
образование
безплатно: 14 от тях дофинансират от бюджетите си
детските градини. Напр. община Шумен инвестира
500 000 свои средства – „дупка”, която би била изцяло
запълнена, ако започне да събира такси за децата в
подготвителните групи.

fees collected. It is very likely that the remaining 53% of
the municipalities will maintain a delicate balance, where
the sum of the funds with which the state finances the activities delegated to municipalities in pre-school education
are equal to the fees collected by the parents, which means
that additional funding by the municipalitie’s budget is not
required. In fact, the lack of fees definitely affects the 25
municipalities that have made compulsory pre-school education free of charge: 14 of them finance their kindergartens from their budgets. For example, the municipality of
Shumen has invested 500 000 of its own funds - a “hole”
that would be fully filled if it started collecting fees for the
children in the preparatory groups.

МОЖЕ ЛИ ДЪРЖАВАТА ДА НАПРАВИ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО?
Разбира се, като това е въпрос на финанси и
политическа воля.
Както посочих по-горе, средствата, с които държавата
финансира делегираните от нея на общините дейности
в предучилищното образование са недостатъчни и
общините ги допълват чрез таксите, които събират. При
евентуално премахване на таксите за 5 и 6 годишните
деца, държавата следва да подсигури допълнително
увеличение на стандартите за делегираните на
общините дейности, за да не създаде проблеми на
общинските бюджети.
По информация на МОН, отнасяща се до всички
общини, сумарно общините събират 61 048 690 лв.
годишно за обучението на 201776 деца в детските
градини (от които 98524 деца са в задължителната за
обучение 5 и 6 годишна възраст). Усреднено общините
събират 27,5 лв. месечно за дете, но в това отношение
разликата между отделните общини е чувствителна:
46 общини събират под 10 лева, 33 общини – между
10 и 15 лв., 59 други – между 15 и 20 лв. и т.н. Такси
над средните нива от 27,5 лв. събират 45 общини.
Посочените суми са осреднени - част от семействата
не заплащат пълните такси, в част от общините няма
такси или са намалили таксите за 5 и 6 годишните,
което намалява средната сума.

CAN THE STATE MAKE COMPULSORY PRESCHOOL EDUCATION ABSOLUTELY FREE OF
CHARGE?
Of course, this is a matter of finance and political will.
As I mentioned above, the funds with which the state finances the activities delegated to it by municipalities in
pre-school education are insufficient and the municipalities supplement them through the fees they collect. If the
fees for 5 and 6-year-old children are abolished, the state
should ensure further increase in the standards for the activities delegated to the municipalities in order not to create
problems for the municipal budgets.
According to information, given by the Ministry of Education and Science concerning all municipalities, municipalities collectively collect BGN 61 048 690 per year for
the training of 201776 children in kindergartens (of which
98524 children are in compulsory education of 5 and 6
years of age). Average municipalities collect BGN 27.5 per
month for a child, but in this respect the difference between
the individual municipalities is sensitive: 46 municipalities
collect less than 10 leva, 33 municipalities - between 10 and
15 levs, 59 others - between 15 and 20 levs; etc.
45 municipalities collect fees above the average levels of
BGN 27.5. These amounts are average - some of the families do not pay the full fees, some of the municipalities do
not collect any fees or reduced the fees for 5 and 6 year olds,
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Без преувеличение може да се твърди, че ако средствата,
които държавният бюджет предоставя на дете, което
се обучава в целодневна подготвителна група бъдат
увеличени с 200 – 270 лв., близо 80% от общините
няма да изпитат никакви допълнителни затруднения
от премахването на таксите за задължителното
предучилищно образование.

which reduces the average amount.
It can be declared, with no exaggeration, that if the funds
that the state budget provides to a child trained in a fulltime preparatory group are increased by BGN 200 - 270,
nearly 80% of the municipalities will not experience any
additional difficulties from eliminating the fees for compulsory pre-school education.

Разбира се, премахването на таксите е преди всичко
политическо решение. Общините, които прилагат тази
мярка, го правят поради ясно осъзнати политически
приоритети: подсигуряването на пълен обхват и за найбедните деца, задържане на младите хора в общината
и др.

Of course, the abolition of fees is a political decision, above
all. Municipalities implementing this measure do so because of clearly identified political priorities: ensuring full
coverage for the poorest children, detention of young people in the municipality, etc.

Понастоящем политическият дебат за превръщането
на задължителното предучилищно образование в
истински безплатно е оставен на ниво местна власт.
Време е той да се прехвърли на национално ниво,
където следва да се води и да намери решение

At present, the political debate on making compulsory preschool education a real free service is left at the local level.
It is time to move it to the national level where it belongs
and find a solution.

Автор: Деян Колев

Author: Deyan Kolev
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