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Годишен доклад за дейността на сдружение „Мулти култи колектив”  
за 2014 г. 

 
I. Общи положения. Цели  

 
Сдружение „МУЛТИ КУЛТИ КОЛЕКТИВ”, учредено и надлежно съществуващо 

съгласно законите на Република България, регистрирано с решение на Софийски 
градски съд по фирмено дело № 782/2012, БУЛСТАТ 176440569, със седалище и адрес 
на управление в гр. София, ул. „Иван Сусанин" № 67, ап. 9 („Сдружението”), е 
юридическо лице с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност.  
 
 Основните цели на Сдружението са да: а) подпомага интегрирането 
(социалното, културното и др.) на граждани на ЕС и на трети страни, на бежанци и на 
етнически малцинства в Република България; б) повишава обществената 
информираност за чуждестранните култури и етническите малцинства в Република 
България; в) повишава гражданската чувствителност с цел преодоляване на 
дискриминацията и ксенофобията в Република България; г) съдейства за спазване на 
основните човешки права на всички чужденци и етнически малцинства в Република 
България; д) обменя добри практики за интеграция на международно и национално 
ниво.  
 

II. Управителни органи 
 

Сдружението има Общо събрание – колективен върховен орган и Управителен 
съвет – управителен орган. Управителният съвет е в състав от 3 лица, както следва: 
Звезда Димитрова Ванкова (председател), Бистра Петрова Иванова (заместник-
председател) и Калоян Йорданов Йорданов.   

 
Представителството на Сдружението се осъществява от председателя и 

заместник-председателя на Управителния съвет – заедно или поотделно.  
 

III. Дейност 
 
1. Дейности „на терен” (grass root)  
 
1.1. „Мулти култи китчън” 

 
Чрез най-старата си инициатива Сдружението представя чуждестранни кухни и 

култури в рамките на специални тематични събития, чиито домакини са от съответната 
страна на произход. Целта им е, от една страна, e да подпомогнат интеграцията на 
чужденците в България, като им дадат възможност да представят своята страна, 
използвайки езика на кулинарията и изкуството, а от друга, да повишат 



 2 

информираността на българите за мигрантите и развият приемащо общество, 
положително настроено към тези нови малцинства. Инициативата „Мулти култи 
китчън” е обявена за добра практика от Европейския уебсайт за интеграция на 
Европейската комисия. През 2014 г. едно такова събитие беше проведено в София: 

 
„Мулти култи китчън”: Холандия – на 26 март 2014 г. в кафенето „+това” в София 

доброволци от холандски произход и екип на Сдружението организираха тематично 
събитие, посветено на холандската кухня и култура. Гостите бяха около 70 на брой и 
имаха възможност да дегустират 5 основни ястия и 6 десерта. Фото изложбата „Хората 
от лодките в Амстердам” на Friso Spoelstra пристигна от Амстердам специално за 
събитието и остана в „+това” за няколко седмици.  
 

1.2. „Мулти култи карта”  
 
През 2014 г. Сдружението разшири създадената през 2013 г. двуезична „Мулти 

култи карта” на София с 10 нови обекта – автентични чуждестранни и български 
ресторанти, магазини, пекарни, сладкарници чрез проекта „Сподели маршрутите на 
мултикултурна София”, съфинансиран от Програма „Европа” на Столична община и 
Върховния комисариат за бежанците на ООН. Профилът на всеки обект съдържа обща 
информация, снимки, интервю със собственика/главния готвач и негов портрет, 
нарисуван от партньорите „Компот колектив”. Картата бе изработена в периода юни – 
ноември 2014 г. и бе представена на 14 ноември 2014 г. в „betahaus” в София пред над 
300 души с изложба на портретите, музика, вино, автентична кухня от над 20 държави. 
Картата има уеб и хартиена версия (20 000 бр.) и се разпространява безплатно. Нов 
елемент в тазгодишното издание беше игра с награди, която насърчава жителите и 
гостите на столицата да посетят поне 5 обекта и да съберат специалните Мулти култи 
печати в специален „паспорт”. От една страна, Картата повишава видимостта на 
мигрантите и бежанците в София и подчертава културното и кулинарното 
многообразие на града, а от друга, подпомага икономическата и културната им 
интеграция.  

 
1.3. Разширяване на „Мулти култи китчън” модела в 6 български града 
 
 На 6 ноември 2014 г. Сдружението подписа договор за едногодишния проект 

„Увеличаване на капацитета на НПО за прилагане на Мулти култи китчън модела в 6 
български града с чуждестранно население”, финансиран от Програмата за подкрепа 
на НПО по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, чиято 
цел е да обучи и предостави менторство на НПО от 6 български града, които да 
организират „Мулти култи китчън” събития и да разширят „Мулти култи картата” с 
автентични чуждестранни заведения в своите населени места. На 20–21 декември 2014 
г. екипът на Сдружението премина обучение по коучинг и менторинг в „СОХО” в София, 
за да се подготви за следващите етапи на проекта.  

 
1.4. Национална медийна кампания „Многообразието е вкусно” 
 
На 6 ноември 2014 г. Сдружението подписа договор за едногодишния проект 

„Национална медийна кампания: Кухня срещу ксенофобия”, финансиран от 
Програмата за подкрепа на НПО по финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство, чиято цел е да се противопостави на ксенофобията и 
езика на омразата, като по позитивен начин подчертае приноса, който мигрантите и 
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бежанците правят в България. Проектът предвижда създаване на наръчик за коректно 
отразяване на темата, обучение за журналисти и студенти по журналистика, сключване 
на споразумения за медийни и други партньорства, създаване на качествено медийно 
съдържание (снимки, рецепти, кратки интервюта с чужденци, видео, визии за онлайн 
среда), отпечатване на 30 000 картички, които да бъдат разпространени в 12 града, 
ангажиране на кулинарни блогъри чрез организиране на специални събития, 
публикуване на материалите в медиите, организиране на игра с вкусни награди с цел 
ангажиране на широката общественост, както и организиране на заключителна 
изложба с фотографии на храна, музика, вино и дегустация на различни кухни. В 
рамките на 2014 г. бе разработена детайлна медийна стратегия и бяха привлечени 
първите медийни и други партньори.  

 
1.5. Кулинарни курсове, водени от мигранти и бежанци 
 
От февруари 2013 г. Сдружението организира кулинарни курсове, водени от 

готвачи от бежански и мигрантски произход, в партньорство с Кулинарно училище 
„Амюз буш”. Кулинарните курсове са предназначени за любители и дават възможност 
на българите да се докоснат до автентичната чуждестранна кухня и да научат повече за 
съответната страна на произход. От друга страна, воденето на такъв курс спомага за 
интеграцията на мигрантите и бежанците, тъй като освен за кулинария, те разказват за 
историята, бита и културата на своята страна. През 2014 г. такива кулинарни курсове 
бяха проведени в София, както следва: 

 
1.5.1. Иракска кухня с Фреди Бениамин – на 24 февруари 2014 г. бежанецът от 

Ирак Фреди Бениамин от ресторант „Ашурбанипал” проведе първия си кулинарен курс 
пред аудитория около 12-14 души. 

 
1.5.2. Иракска кухня с Фреди Бениамин – на 10 март 2014 г. бежанецът от Ирак 

Фреди Бениамин от ресторант „Ашурбанипал” проведе кулинарен курс пред аудитория 
около 12-14 души. 

 
1.5.3. Иракска кухня с Фреди Бениамин – на 17 май 2014 г. бежанецът от Ирак 

Фреди Бениамин от ресторант „Ашурбанипал” проведе кулинарен курс пред аудитория 
от около 30 души като част от Activity Day на TEDxBG. 

 
1.5.4. Иракска кухня с Фреди Бениамин – на 8 септември 2014 г. бежанецът от 

Ирак Фреди Бениамин от ресторант „Ашурбанипал” проведе кулинарен курс пред 
аудитория от около 25 души. 

 
1.5.5. Непалска кухня с Гунджа Б. Чокхал – на 13 октомври 20014 г. непалецът 

Гунджа Б. Чокхал от ресторант „Гуркха” проведе кулинарен курс пред аудитория от 
около 25 души.  

 
1.6. „НеБългарите” 
 
В края на октомври 2014 г. Сдружението стана партньор по проект „НеБългарите” с 

водещ партньор Фондация „Фрий спийч интернешънъл”, финансиран от Програмата за 
подкрепа на НПО по финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство, чиято цел е чрез артистични методи да се противопостави на 
ксенофобията и езика на омразата, като провокира въпроси за идентичността. 
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Проектът включва идентифициране на минимум 30 мигранти и бежанци от целия свят, 
заснемането им с типични български предмети (напр. народна носия, мартеница, 
тъпан и т.н.), вземане на кратко интервю, създаване на уебсайт на проекта, издаване на 
каталог с всички снимки и интервюта и организиране на пътуваща изложба в 5 
български града. Сдружението е отговорно за идентифицирането на чужденците, 
организирането на снимките и организирането на изложбите чрез партньори в 
страната. В рамките на 2014 г. бе направен първоначален списък с потенциални 
участници от над 20 държави.  

 
2. Дейности на ниво политики (policy level)  
 
2.1. Мониторинг на интеграцията на бежанците 
 
За втора поредна година Сдружението изготви „Мониторингов доклад относно 

интеграцията на лицата, получили международна закрила в Република България”, 
възложен от „Български съвет за бежанци и мигранти” и финансиран от Върховния 
комисариат за бежанците на ООН. Автор на доклада е председателят на Сдружението 
Звезда Ванкова, която заедно с екипа на Сдружението в периода юни – ноември 2014 г. 
проведе групови и индивидуални интервюта със 174 бежанци и лица с хуманитарен 
статут и 18 експерти от над 10 ключови институции в София и страната, отговорни за 
различни аспекти на интеграцията на бежанците. През 2014 г. бе прекратена 
Националната програма за интеграция на бенажанци, което доведе до една „година на 
нулева интеграция“. Поради това екипът на проекта се фокусира върху 
предизвикателствата пред интеграцията на лицата с международна закрила, които 
трябва да бъдат адресирани от заинтересованите институции на централно и местно 
ниво през 2015 г., като целта му бе да подпомогне пряко процеса на разработване на 
Плана за интеграция за следващата година. На 16 декември 2014 г. в Гранд хотел София 
авторът на доклада Звезда Ванкова го представи на конференцията „Партньорство за 
интеграция на бежанците в България“, организирана от Представителството на ВКБООН 
в България и „Български съвет за бежанци и мигранти”. 

 
2.2. Европейски уебсайт за интеграция (EWSI)  
 
Сдружението е национален координатор на Европейския уебсайт за интеграция на 

Европейската комисия от октомври 2013 г. Ролята на националния координатор е да 
събира, анализира и предоставя информация за интеграцията на мигрантите и 
бежанците в България – новини, документи, събития, възможности за финансиране, 
добри практики и др. През юни 2014 г. представител на Сдружението участва в 
годишния Editorial Board Meeting в Брюксел.  

 
2.3. SIRIUS - Европейска мрежа за образование на деца мигранти  
 
СИРИУС е европейска платформа, която събира заедно основните заинтересовани 

страни по отношение на политиките за мигранти и образование в цяла Европа, вкл. 
вземащите решения, изследователите, практиците и представителите на мигрантските 
общности. СИРИУС обменя знание и влияе върху развитието на политики с цел да 
помогне на учениците от мигрантски произход да постигнат същите образователни 
стандарти, както и останалите им връстници. Сдружението стана националният 
партньор на СИРИУС за България от януари 2014 г. 
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На 3–4 април 2014 г. представител на Сдружението участва в Общото събрание на 
мрежата СИРИУС в Барселона. На срещата бяха обсъдени следващите стъпки, които ЕС 
и страните членки трябва да предприемат, за да подобрят достъпа и условията в 
образованието за деца от мигрантски произход в ЕС. В срещата участие взеха НПО, 
министерства и изследователи от 16 държави.  

 
На 11 ноември 2014 г. Сдружението организира Национална среща на 

европейската мрежа СИРИУС на тема „Предизвикателства в сферата на образованието 
на мигранти и бежанци в България”. Тя се проведе в Представителството на 
Европейската комисия в България и участие в нея взеха експерти от различни 
министерства, агенции, международни организации, НПО, училища, университети, 
както и изследователи и доброволци, които помагат директно на целевите групи в 
сферата на образованието. Участниците обсъдиха предизвикателствата пред 
образователната интеграция на мигрантите и бежанците в България, както и начертаха 
план със следващи стъпки за по-добро изпълнение на международните ангажименти 
на страната.  

 
На 19–20 ноември 2014 г. представител на Сдружението и поканени от него 

представители на МОН и 66-то СОУ взеха участие в Заключителната конференция на 
СИРИУС “Making Schools Matter for All”, проведена в Брюксел заедно със 120 участници 
от цяла Европа.  

 
На 21 ноември 2014 г. представител на Сдружението взе участие в Общото 

събрание на СИРИУС в Брюксел, където подписа Меморандум за разбирателство.  
 
3. Стопанска дейност 
 
С цел устойчивост, диверсификация на финансирането и намаляване на 

зависимостта от донорско финансиране, Сдружението за поредна година продължи да 
организира кетъринг с кухня, поръчвана от софийски ресторанти, собственост на 
бежанци и мигранти. По този начин Сдружението предлага уникална услуга без аналог 
на пазара, дава работа на бежанци и мигранти и фондонабира за нестопанската си 
дейност. В много случаи освен да организира професионалната услуга, Сдружението 
получава покана да участва в самите събития с кратка презентация, представяне на 
материали и др.  

 
3.1. Форум „Заедно”, организиран от Сдружение „Горичка” на 27 април 2014 г. в 

„Модерен театър” в София – Сдружението организира кетъринг за близо 400 души с 
кухня от Ирак, Индия, Франция и Сирия; предостави „Мулти култи карти” за торбичките 
на всички близо 400 гости; получи 10 мин. на сцената, по време на които представи 
организацията и всички готвачи, които имаха възможност да споделят няколко думи за 
себе си и страната си. 

 
3.2. Дискусия „Храната като ситуация”, организирана от „Семинар_BG” на 19 март 

2014 г. в Център за култура и дебат „Червената къща” в София – Сдружението 
организира кетъринг с иракска кухня за 50 души, както и взе участие в дискусията 
заедно с готвача, бежанец от Ирак.  

 
3.3. Фото изложба „Един ден”, организирана от „Си Ви Ес – България” на 7 май 

2014 г. в Център за култура и дебат „Червената къща” в София – Сдружението 
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организира кетъринг за 50 души, приготвен от бежанци от Сирия и Ирак и разказа за 
дейността си.  

 
3.4. Трети международен лагер за човешки права на Amnesty International в 

София (12–19 юли 2014 г.) – Сдружението участва, като организира кетъринг за 
събитието „Пикник за човешки права” с кухня, приготвена от бежанци от Сирия и Ирак, 
както и като направи презентация на дейността си пред 80 активистите и бежанци от 
над 30 държави.  

 
3.5. Обяд за журито на Европейска столица на културата 2019 г. – като част от 

ангажираността си към каузата „София 2019” (виж. т. 4.5) на 29 август 2014 г. 
Сдружението организира кетъринг за журито на официалната му визита в София с 
кухня от Ирак, Франция, Сирия и Непал.  

 
3.6. Информационната среща „Преди заминаването” – на 5 септември 2014 г. 

Сдружението организира кетъринг в рамките на информационната среща „Преди 
заминаването”, организирана от „Фондация за достъп до права – ФАР” в 
Представителството на Европейската комисия в България.  

 
3.7. Конференция за търсещите закрила, преживели изтезание – на 2 декември 

2014 г. Сдружението организира кетъринг за конференцията „Хората, преживели 
изтезание, в търсене на закрила и достоен живот в България: правни аспекти на 
приема, производството и интеграцията”, организирана от „Фондация за достъп до 
права – ФАР” и Фондация „Център за подпомагане на хора, преживели изтезание – 
АСЕТ” в Представителството на Европейската комисия в България.  

 
3.8. Благотворителен базар в подкрепа на деца бежанци – на 12 декември 2014 г. 

Сдружението организира кетъринг с кухня от Ирак и Франция за благотворителния 
базар в подкрепа на „Проект Бежанци” на „Си Ви Ес – България” и „Каритас – София” в 
„СОХО”, София.  

 
3.9. Благотворителен базар в подкрепа на деца бежанци – на 14 декември 2014 г. 

Сдружението организира кетъринг с кухня от Ирак и Франция за благотворителния 
базар в подкрепа на „Проект Бежанци” на „Си Ви Ес – България” и „Каритас – София” в 
„betahaus”, София.  

 
4. Други събития и инициативи 
 
4.1. Рожден ден на Сдружението - на 11 април 2014 г. Сдружението отпразнува 

третия си рожден ден с голямо събитие с храна, вино, изложба, музика и танци от над 
10 държави в „България мол” в София. Участие взеха над 15 чуждестранни и български 
партньори, а гостите бяха над 300 души.  

 
4.2. Детска арт работилница за бежанци и българчета – на 17 май 2014 г. 

Сдружението и партньорите „Компот колектив” организираха работнилницата за 
портрети за деца бежанци и българчета (5–10 г.) в рамките на TEDxBG. Събитието се 
проведе в „СОХО”, София със съдействието на Държавна агенция за бежанците и 
участието на 12 деца. В допълнение на това „Мулти култи картата” бе разпространена 
във всички 1000+ торбички на TEDxBG, организиран от Фондация „Кошер” на 18 май 
2014 г. в Зала България, София.  
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4.3. Промоция на индийския филм „Кутия за храна” и индийската кухня – през 

юни 2014 г. Сдружението си партнира със „София филм фест” при промоцията на 
индийския филм „Кутия за храна”, като организира различни игри с награди и 
промотира автентични индийски ресторанти в София, част от „Мулти култи картата”.   

 
4.4. Световен ден на бежанеца – за Световния ден на бежанеца (20 юни) 

Сдружението и „Български хелзинкски комитет” организираха кампания „Запознай се с 
бежанците”, която включи повишаване информираността сред местното население за 
проблемите и нуждите на бежанците, разказване на тяхните лични истории чрез 
медийни партньори, дарителска акция за набиране на нефинансови дарения (дрехи, 
обувки, играчки) и  заснемане и интервюиране на доброволци/дарители, които са 
помагали на бежанци.  

 
4.5. Кандидатура на София за Европейска столица на културата 2019 г. – през 

август и септември Сдружението активно участва във финалната фаза на кандидатурата 
на София за Европейска столица на културата 2019 г. На 29 август 2014 г. бе един от 
ключовите участници в официалната визита на журито в София, организира изложба на 
плакатите от „Мулти култи картата”, нарисувани от „Компот колектив”, организира 
кетъринг с кухня от Франция, Ирак, Сирия и Непал (виж. т. 3.5), както и изнесе кратка 
презентация за дейността си. На 5 септември 2014 г. представител на Сдружението 
участва като един от 10-те застъпници за „София 2019” в отбора на кмета Йорданка 
Фандъкова на финалното изслушване на журито в Министерство на културата.  

 
5. Участие в значими национални и международни събития  
 
5.1. Регионална конференция MIPEX – на 28 март 2014 г. представител на 

Сдружението участва в Регионалната конференция MIPEX в Белград, Сърбия, 
организирана от Grupa 484. Участие в нея взеха експерти от над 10 държави.  

 
5.2. Корейска официална вечеря – на 6 юни 2014 г. представители на Сдружението 

присъстваха на официална вечеря, посветена на корейската кухня, организирана от 
Посолството на Република Корея в Република България в ресторант FANCY, София.  

 
5.3. Info Market в Англо-Американското училище – на 30 август 2014 г. 

Сдружението участва със собствен щанд на Info Market за първия учебен ден в Англо-
Американското училище в София, където представи дейността си, както и кухня от 
Непал и Ирак.  

 
5.4. „София диша” – на 31 август 2014 г. Сдружението участва със собствен щанд на 

фестивала „София диша” с тема „Световна столица”, като с финансовата подкрепа на 
Американското посолство в София и партньорството на „Karavan Kitchen” представи 
американска кухня, както и допълнително – френска, перуанска, иракска и сирийска, 
организира работилница по калиграфия и импровизирана изложба на плакати от 
„Мулти култи картата”.  
 

IV. Номинации и награди 
 
През февруари 2014 г. Европейската комисия чрез Европейския уебсайт за 

интеграция определи „Мулти култи картата” за „добра практика”.  
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През март 2014 г. „Мулти култи картата” бе номинирана за наградата „Проект на 

годината” на Фондация Лале.  
 
Заради работата си в Сдружението през октомври 2014 г. зам.-председателят 

Бистра Иванова бе отличена като един от „40 до 40” – награда за „креативните, 
иновативните, успешните, смелите, търсещите новото, създаващите, развиващите 
България” на „Дарик радио”.  

 
Заради работата си в Сдружението през ноември 2014 г. зам.-председателят Бистра 

Иванова бе номинирана за наградата „Човек на годината” на „Български хелзинкски 
комитет”.  

 
V. Присъствие в медиите 
 
На 27 януари 2014 г. Сдружението и онлайн медията „SofiaLive” стартираха нова 

съвместна рубрика „Хапки от света”, която представя чуждестранни ресторанти от 
„Мулти култи картата”, техните собственици чрез вземане на кратко интервю и кухнята 
на съответната държава чрез записване на автентични рецепти.  

 
На 10 февруари 2014 г. Сдружението представи новия си уебсайт, в който 

регулярно публикува информация за всички свои проекти и инициативи.  
 
Работата на Сдружението бе отразена от над 40 национални и регионални медии в 

това число БНТ1, БНТ2, bTV, Нова телевизия, TV7, Програма Хоризонт, Програма Христо 
Ботев, Радио София, Радио Бинар, Дарик Радио, BBC Goodfood, Бакхус, Меню, Дневник, 
Тема, SofiaLive, Програмата, Словеса, Момичетата от града, Offnews и др.  

 
VI. Членска маса 
 
През 2014 г. Сдружението прие един нов член и в края на годината наброява 15 

члена.  
 

VII. Финансов резултат - съгласно годишния финансов отчет на Сдружението за 
2014 г. 

 
 
 

 
Настоящият доклад е изготвен от Управителния съвет на Сдружението и е 

част от материалите по дневния ред на редовното годишно Общо събрание на 
членовете на Сдружението, свикано за 29 май 2015 г. в София.  
 


