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16-ти септември 2019 – незабравим празник, изпълнен с надежда и вяра 

Качествено образование за всички деца пожелаха посланици, представители на 

ЦОИДУЕМ, Държавната агенция за закрила на детето, Българо-швейцарската 

търговска камара, Тръста за социална алтернатива, кметове, заместник-кметове и 

др. по време на тържествата, отбелязващи началото на новата 2019/2020 учебна 

година в училищата-партньори на Център „Амалипе“, включени в програма „Всеки 

ученик ще бъде отличник-2“. 

 

Област Перник 

Първият учебен ден в V СУ "П.Р.Славейков" – Перник. 

По покана на ЦМЕДТ 

„Амалипе“ директорът на 

ЦОИДУЕМ – Мануела Радева 

уважи откриването на учебната 

2019/2020 година в V СУ 

"П.Р.Славейков" – Перник. 

Тържествената програма за 

откиването на учебната година 

бе богата и цветна.  Учениците 

заедно със своите учители 

представиха кратка програма, с 

която приветстваха 

първокласниците в училище. А 

гостите отново се върнаха към 

онова незабравимо усещане за 

първия учебен ден и 

вълнението, с което, докато са 

ученици пристъпват училищния праг. Г-жа Радева пожела успешна и ползотворна нова 

учебна година. Тя не скри радостта си от това, че е гост именно на това училище, което 

през годините е образовало много ученици, които в момента са учители, лекари, 

програмисти. 
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Област София     

Удари и първият звънец в 75-то ОУ „Тодор Каблешков” в гр. София 

Стотици ученици, родители, учители 

и гости изпълниха двора на 

училището час преди официалното 

откриване на новата учебна година. 

Ведри усмивки, детски глъч и много 

цветя „огласиха” двора. А най-

нетърпеливи бяха най-малките, които 

днес за първи път щяха да влязат в 

класните стаи.                                                                                                                                           

Прозвучаха химните на Европа и 

България. С мощно „ура“ се 

посрещна знамето на училището.  

Официалните гости - представители на посолството на Федерална република 

Германия, на МОН, фондация „Мини арт” и Център „Амалипе” отправиха приветствия 

и пожелания към ръководството на училището, учители и ученици. Поздравителни 

адреси изпратиха д-р Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за 

закрила на детето и Деян Колев – председател на ЦМЕДТ „Амалипе”. С подготвената 

кратка литературно-музикална програма децата от училището поздравиха своите 

съученици, а танцът на мажоретния състав си заслужи аплодисментите. Овации 

получиха за атрактивните си изпълнения и представителите на фондация „Мини арт”. 

Г-жа Лава Коцева - директор на училището, също отправи приветствие и пожела на 

всички ученици, учители и родители спорна и успешна нова учебна година. И под 

звуците на училищния звънец, учениците влязоха в класните си стаи. 

Обединено училище "Св.св. Кирил и Методий" -  Априлово.                                                                      

Н.Пр. Сьорен Якобсен, посланик на 

Дания, инж. Ангел Жиланов, кмет 

на община Горна Малина, кметът на 

село Априлово Атанас Владов, 

общински съветници и 

представители на неправителствени 

организации бяха гости на 

откриването на учебната година в 

Обединено училище "Св.св. Кирил 

и Методий" в Априлово. 

„Поздравявам училище „Св.Св. Кирил и Методий“ за това, че осигурява на всички деца 
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в околността достъп до образование и им помага да достигнат пълния си потенциал.“ - 

каза в приветствието си посланикът. 

Област Велико Търново 

Тържествено и с надслов „С България в сърцето“! 

Така бе открита новата учебна 

2019/2020 година в първото за 

Великотърновска област Обединено, а 

вече и иновативно училище в с. 

Джулюница – „П.Р. Славейков“, където 

празничната атмосфера обгръщаше и 

малки, и големи. Облечени в български 

народни носии учители, ученици,  

родители и гости се радваха на първия 

учебен ден. Със стихове, рецитали, 

постановки, български народни танци и 

поздравителни адреси бе богата 

програмата на иновативното училище.  

Въодушевени от цветущата програма за откриването на учебната година, своите 

поздравителни адреси отправиха към директора на училището – г-жа Даниела 

Христова, учителския колектив, първолаците и към родителите гостите - инж. Росица 

Господинова - зам.кмет на общ. Лясковец, Мариян Точев – кмет на с. Джулюница, 

Румен Стоиков – председател на училищното настоятелство и общински съветник, 

Катя Москова – председател на читалищното настоятелство, които уважиха този така 

специален ден за жителите на с. Джулюница.  Поздравителен адрес бе отправен към 

всички и от асистента по Програма „Образование“ към Център „Амалипе“ – Ташко 

Кирилов, който подчерта отличните  успехи, които има ОбУ „П.Р. Славейков“ в 

задържането на учениците в 

образователната система и 

превенцията на отпадането им от нея 

и пожела на всички ученици да коват 

меча на знанието си, понеже с него са 

повече от победители.  

Откриването в СУ „Св. Климент 

Охридски“ село Камен 

С много усмивки посрещнаха първия 

учебен ден учениците от СУ „Св. 
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Климент Охридски“ село Камен, общ. Стражица. „Добре дошли в училище! Летните 

забавления свършиха, но започват още по-големите вълнения за вас, скъпи деца, 

родители и учители” – с тези думи бе открита учебната година от директора на 

училището Татяна Капра. Събитието бе уважено от: Илиян Маринов – председател на 

общински съвет – Стражица, Димчо Димов - кмет на с. Камен, Петьо Статев - 

общински съветник и Нели Николова – образователен експерт към Център 

Амалипе.Господин Маринов пожела на ученици,  родители и учители много усмивки, 

творчески порив и да не забравят мечтите си. В своя поздрав Нели Николова подчерта, 

че СУ „Св. Климент Охридски“ село Камен е включено и ще изпълнява дейности по 

Проект "Интеграция на уязвими групи в община Стражица", което е голямо 

предизвикателство но и 

невероятна възможност за равен 

достъп и качествено 

образование за всяко дете.  

След програмата, подготвена от 

първокласниците и техните каки 

и батковци от 5 клас, малките 

първокласници влязоха в 

класната си стая, където 

получиха своите учебници и 

много подаръци. Нели Николова 

им пожела успех с букварчето и 

математиката, много мечти, 

усмивки и весели игри. Гостите уважиха и тържественото откриване на учебната 

година и в ДГ “Гинка Маркова” с. Камен. Там бяха наградени с много усмивки и добро 

настроение от малчуганите. 

 

 

Тържествено бе открита новата учебна 

година и в СУ „Владимир Комаров“ 

– Велико Търново.  Първокласниците 

бяха посрещнати с празнична програма 

и пожелания от гостите, уважили 

откриването на учебната  2019/2020 в 

средното, а вече и иновативно 

училище, което работи съвместно с 

Център „Амалипе“ по програма „Всеки 
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ученик ще бъде отличик“. Представител на организацията в училището бе Атанас 

Атанасов, образователен медиатор към ЦМЕДТ „Амалипе“, който призова учениците 

да мечтаят и бъдат любопитни, учителите търпеливи и вдъхновени, а родителите – 

подкрепящи и стоящи зад своите деца и техните учители.  

Стражица  

Тържествения ден в СУ „Ангел 

Каралийчев“.  

С приветствия, стихове, рецитали и песни 

бяха посрещнати първокласниците в СУ 

„Ангел Каралийчев“, което от дълги години 

работи съвместно с Център „Амалипе“ по 

Програма „Всеки ученик ще бъде 

отличник“. Празничната атмосфера, която 

бе в двора на училището радваше всички 

учители, ученици, но и гостите, които 

уважха специалния 16 септември на 2019 г.  

 

Павликени 

В град Павликени – СУ ,,Бачо Киро“ бе 

открита тържествено новата учебна година.  

Официални гости бяха: кметът на Общината 

Емануил Манолов, представители на Център 

„Амалипе“ -  Велико Търново, общински 

съветници, общественици и родители. 

 

В СУ "Св. Климент Охридски", гр. 

Сухиндол, учебната година бе открита от 

новия директор на училището - Росица Колева, 

в присъствието на кмета на община Сухиндол, 

Пламен Чернев, който специално съпроводи 

най-новите ученици - 10те първокласника, чак 

до класната стая,за да им пожелаем на добър 

час и попътен вятър в необятния свят на 

знанието и науката. 
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Област Пазарджик  

ПГФР и ПГХХТ - Пазарджик 

Весел, емоционален и пъстър беше празникът и в Пазарджик. Деян Колев, Теодора 

Крумова и Деница Иванова бяха представителите на Център Амалипе, които участваха 

в откриването на учебната година в две от професионалните гимназии, част от мрежата 

ни там. Плътно до тях беше и Огнян Исаев - Директор програма "Образователни 

възможности и постижения" към 

Тръст за социална алтернатива.  

Първо Професионалната гимназия 

по фризьорство и ресторантьорство в 

гр.Пазарджик отвори вратите си за 

своите ученици, а по-късно 

тържествено откри новата учебна 

година и Професионална гимназия 

по химични и хранителни 

технологии. И  двете училища 

работят активно с родителите на 

възпитаниците си, за да могат да 

постигнат още по-добри резултати, 

като това започна още от първия учебен ден. 

Област Враца  

Първият учебен ден в  ОУ „Отец Паисий“ – Борван 

На 16 септември бе даден стартът на новата 

учебна 2019 - 2020 година на училището и в 

с.Борван. Откриването започна с изнасяне 

знамето на училището и издигане на 

националния флаг на Република България. 

Поздравителни адреси бяха връчени от името 

на: инж. Десислава Тодорова - кмет на община 

Борован, Иван Костовски - председател на 

общински съвет Борован, Галя Евденова - 

началник на РУО на МОН, гр. Враца, Малинка 

Николова - областен управител на област 

Враца, Деян Колев - председател на център 

"Амалипе" и Красимир Богданов - народен 

представител от 6 МИР - Враца. Водосвет за 
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здрава, успешна и ползотворна учебна година направи отец Дилян от Врачанска 

митрополия. 

 

Област Търговище  

И тази година в НУ "Васил Левски" – Омуртаг 

отбелязаха началото на новата 2019/2020 учебна 

година с празнична програма. Развълнувани и 

нетърпеливи да прекрачат училищния праг бяха 

първокласниците.  Първото отправено послание 

беше на Директора на училището – г-жа Таня 

Петова, а следващото от представителя на 

Център „Амалипе“ – г-жа Силвия Станчева, 

която пожела много упоритост, вдъхновения и 

постижения през учебната година на учители и 

на ученици.  Последваха песни, стихове и танци. 

Първият звънец и излятото менче вода, въведе 

учениците в школото и постави началото на 

новата учебна година. 

 

Област Варна 

Празникът в  с.Старо Оряхово   

Тържеството в ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ - с.Старо Оряхово  започна 

с приветствието на Директора - г-жа 

Юлияна Йорданова, която пожела на 

първокласниците „На добър  час“  и 

много отличия по пътя на знанието. 

Директорът на училището пожела на 

своя учителски колектив ежедневно 

да получават удоволствие от работата 

си и да виждат плодовете на  своя 

труд. По случай първия учебен ден в 

училището  много гости уважиха 

тържеството:  кметът на с. Старо 

Оряхово – Иван Петров, кметът на с. Шкорпиловци – А. Кателиев, кметът на село 
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Рудник – Г. Георгиев, кметът на с. Детелина – В. Добрева и кметът на Община Старо 

Оряхово – Иван Петров, които отправиха поздравителни адреси към учителите, 

учениците и родителите и им пожелаха много здраве, за да постигат целите си. 

Регионалният координатор към Център Амалипе -  Жанна Василева  пожела на 

първолачетата с радост и вдъхновение да стъпват по пътя на знанието, а на техните 

родители   да не спират да ги подкрепят и да ги мотивират.  В този тържествен момент 

г-жа Василева връчи  плакет на Директора на училището, което се отличи като най-

активно в програма „Всеки ученик ще бъде отличник“, по която съвместно работи с 

Център „Амалипе“. 

Област Плевен 

Първи учебен ден в Средно училище „Христо  Смирненски“ – гр. Койнаре. 

Пъстри цветя и грейнали усмивки отново са 

украсили училищния двор.  Малки и големи  

с вълнение и радост посрещат този ден, 

защото е празник! Празник за над 300 

ученици, които ще се обучават от първи до 

дванадесети клас в обновени класни стаи и 

за първи път само в  основната сграда. В 

своето обръщение към присъстващите г-жа 

Даниела Цоньовска – директор на 

училището, благодари на всички, които са 

допринесли със средства и доброволен труд 

за обновяването на материално-

техническата база и не скри  гордостта си, 

че  в град  Койнаре „...живее гордият 

възрожденски дух и желанието за напредък 

и обновление завещано от достойните ни 

предци“. Мили думи бяха отправени към възпитаниците на училището  и към 

учителите, чийто професионализъм и всеотдайност   „дава увереност и сила на младите 

хора“.  Акцент в поздравителното слово беше и удоволетвореността от одобрените 

проекти по програма „Еразъм“, които ще дадат възможност за училищен обмен със 

сродни училища в чужбина. Приветствени слова бяха поднесени от Николай Недков – 

секретар на Община Червен бряг, Данаил Тоновски – Кмет на гр. Койнаре, както и от 

Йонка Данова – регионален координатор и образователен експерт в Център „ 

Амалипе“. Освен поздравителен адрес от името на неправителствената организация 

беше връчен и плакет за най – активно училище, което успешно реализира елементите 

от програма „ Всеки ученик ще бъде отличник – 2“, финансиран от ТСА. Официалната 

церемония по откриване на учебната година продължи със стилна художествена 
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програма, която представиха учениците от трети и четвърти клас. А най-малките 

възпитаници – първокласниците – спечелиха сърцата на присъстващите  с кратките 

стихчета,  които бяха подготвили с  помощта на  своите учителки  Нина Вановска и 

Мая Димчовска. 

 

Център „Амалипе“ пожелава успешна, ползотворна и вдъхновяваща учебна година на 

всички ученици, учители и директори! Дерзайте и знайте, че не сте сами по пътя към 

знанието и развитието си. Ние ще бъдем до Вас, защото знаем, че всяко дете може 

да успее. Всяко дете може да бъде отличник! 


