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В доклада се анализира отношението към различието – етническо и 

културно, в българското училище. Началното и средното училище е мястото, 

където децата от различните общности се срещат и им се налага да намерят 

начини за общуване и съжителство. В същото време, възрастта между 7 и 18 

години, когато се минава през началното и средното образование, е също така и 

период на най-активно формиране и развитие на личността. Това е времето, 

когато е възможно да се изграждат и повлияват начините, по които хората 

възприемат обществените стереотипи и предразсъдъци спрямо “другите” – те 

могат или да се задълбочат, или да се отхвърлят. 

Темата за образованието на ромските деца в българското училище 

предоставя прекрасна възможност да се оцени отношението на мнозинството към 

ромската общност. Налице е значително разминаване между декларираната и 

публично защитавана политика на десегрегация и съществуващата в 

действителност сегрегация. От една страна, държавните институции и в частност 

образователната система категорично оповестяват намерението си да интегрират 

всички ромски деца и да недопускат отпадането им от училище чрез всякакви 

възможни мерки, включително и чрез занижени критерии при преминаването в 

следващ клас. От друга страна, повечето ромски деца остават отделени в т.нар. 

ромски училища, където качеството на образование е по-ниско и това затваря 

порочния кръг за тях (липса на добро образование – безработица – бедност).  

Правят се множество опити да се интегрират ромските деца в смесени 

десегрегирани училища. Въпреки това обаче, осъществяването на официалната 

държавна политика за десегрегация обикновено се проваля поради лоша 

реализация. Мерките, предприемани от съответните институции, се сблъскват с 

местната съпротива – на училищните директори и учителите, на родителите на 

другите деца. Проблемът се задълбочава и от гетоизацията на ромската общност. 

Повечето от ромите живеят в отдалечени периферни места и често не желаят да 

изпращат децата си в училища, значително отдалечени от домовете им.  

  

Образованието на 

ромските деца: между 

декларираната 

политика на 

десегрегация и 

реалната сегрегация. 

 

Ромите се намират в 

омагьосан кръг:        

ниско ниво на 

образование, 

безработица, бедност.  

 

Пречки пред 

десегрегацията: 

съпротива на учители 

и родители от 

мнозинството; 

опасения на ромските 

родители. 
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Данни и анализ (основни изводи) 

Десегрегацията – необходима, неизбежна, нежелана? 

 
Въпросът за интеграцията на ромите и най-вече проблемът за ниското ниво 

на тяхното образование са сред най-значимите предизвикателства пред 

българското общество. Практически всички респонденти са съгласни, че 

десегрегацията на ромските деца в образованието няма алтернатива. Тя се 

възприема като важна стъпка за интеграцията им в обществото. Когато се 

дискутират конкретните политики и практики за десегрегация и се предлагат 

различни решения обаче, по парадоксален начин  повечето респонденти 

предлагат мерки, които всъщност се основават на различни форми на сегрегация. 

Една от главните причини за това е широко разпространеното подозрение и 

нетолерантно отношение към ромите, които постоянно се задълбочават от 

емоционалните и непрофесионални репортажи в медиите. 

 

 

 

Основният проблем на политиките за десегрегация е, че държавните 

институции се ограничават предимно в декларативността и са много слабо 

активни в същинската реализация на този процес. Много ромски активисти са 

убедени, че пасивността на държавната администрация е породена от съзнателно 

пренебрегване на ромското население. Маргинализирани и зле образовани, 

ромите са много по-податливи на влияние и манипулаци – от политически 

партии, медии, различни икономически групи и дори от престъпни организации. 

Таблица 1: Етническа структура на населението (2011)  

Всички граждани Българи Турци Роми 

100% 84.8% 8.8% 4.9% 

Източник: http://www.nsi.bg/EPDOCS/Census2011final.pdf 

 
Вторична сегрегация и “бягството на белите” 

 
Десегрегацията е дълъг и сложен процес. За момента тя все още е 

възприемана и прилагана на практика като механично прехвърляне на ромски 

деца от училището в квартала (гетото) и транспортирането им до “смесено” 

училище. 

 

“...дори и да ходим на училище и да се учим, какво от това? Те 

пак не ни искат, пак ни мразят, не ни уважават.” – интервю с 

ромски активист от НПО. 

 

Десегрегацията е 

широко подкрепяна на 

думи, но отхвърляна в 

практиката. 

 

 

 

 

 

Подозренията и 

недоверието са силни 

и сред двете групи – 

както сред 

мнозинството, така и 

сред ромската 

общност. 

 

 

Десегрегацията е 

сложен процес. Когато 

не се осъществи 

подобаващо, води до 

вторична сегрегация. 

http://www.nsi.bg/EPDOCS/Census2011final.pdf
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Едно от последствията на подобно механично прехвърляне на децата от 

удно училище в друго е възникването на вторична сегрегация. Няколкото ромски 

деца в клас с деца от мнозинството се оказват изолирани от останалите и 

практически изключени от учебния процес. Ако повече ромски деца са записани в 

едни випуск, обикновено се създава отделен “ромски” клас. С обяснението, че 

специфичната им култура и образователни нужди налагат тези мерки, ромите 

отново са сегрегирани вътре в десегрегираното училище. 

 

 

 

 

 

 

Когато броят на ромските деца в смесеното училище стане по-значителен, 

се наблюдава т.нар. “бягство на белите”. Повечето родители от мнозинството не 

са доволни от присъствието на роми в класа на децата си. При първа възможност 

преместват децата си в друг клас или училище, където няма “толкова много” 

роми. 

Таблица 2: Ниво на неграмотност в България – над 9 години (2011) 

Всички граждани Българи Турци Роми 

1.5% 0.5% 4.7% 1.8% 

Източник: http://www.nsi.bg/EPDOCS/Census2011final.pdf 

 

Колко е “прекалено много” и “прекалено малко”? 

Мненията за “подходящия” брой ромски деца в смесените класове са много 

различни. Някои респонденти са убедени, че повече ромски деца в класа биха 

създали проблеми с дисциплината и биха забавили обучителния процес на целия 

клас. От друга страна, ако са много малко, ромските деца ще бъдат изолирани, 

отхвърляни от другите и биха се чувствали некомфортно. 

 

 

 

“През предишната учебна година имаше изцяло “ромски” клас в 

“българско” училище. То беше същото, както в сегрегирано 

училище. Този метод не е правилен.” – интервю с педагогически 

съветник. 

Това всъщност има негативен ефект” – интервю с активист от 

НПО. 

“Пет ромски деца в клас е добре, но ако са повече..” – интервю с  

учител в училище с много ромски деца. 

 

В десегрегираните 

училища ромските 

деца най-често се 

оказват в сегрегиран 

клас. 

 

 

 

Когато родителите от 

мнозинството имат 

чувството, че 

“прекалено много” 

роми са записани в 

училището на техните 

деца, те ги 

преместват в училище 

с “по-малко” роми. 

 

 

Мнинето на 

учителите: 

преобладаващият брой 

ромски деца разваля 

дисциплината в класа; 

когато са малко, те се 

чувстват изолирани и 

неловко.  

http://www.nsi.bg/EPDOCS/Census2011final.pdf
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Ромските родители – пречка или пренебрегван съюзник? 

Често ромските родители са възприемани като сериозна пречка за 

десеграционата политика. Експерти и учители са убедени, че много от тях не 

разбират и не осъзнават значимостта на образованието.  

В повечето случаи ромските родители нямат желание да изпращат децата си в 

смесени училища, тъй като те обикновено са доста отдалечени от ромските 

квартали. Родителите се опасяват, че децата им са в непозната и относително 

враждебна среда и предпочитат да ги оставят по-близо. Изпращането на децата в 

смесено училище се свързва и с повече разходи, които родителите не могат да си 

позволят.  

 

 

 

Възприятията на ромските родители и недоверието им към образователната 

система не могат да се променят рязко и без усилия. Необходими са специални 

програми за информиране и убеждаване на родителите във важността на 

образованието и предимствата, които то осигурява.  

Таблица 3: Деца на възраст между 7 и 15 години, непосещаващи училище 
(2011) 

Всички граждани Българи Турци Роми 

1.5% 5.6% 11.9% 23.2% 

Източник:  http://www.nsi.bg/EPDOCS/Census2011final.pdf  

Учители и помощник учители 

Изключително значима е ролята на учителите в процеса на десегрегация. 

Работата в мултукултурна среда изисква специални усилия, за които са необходими 

специфични умения, квалификация и мотивация. За момента много от учителите, 

работещи в смесени училища, са недостатъчно квалифицирани да работят с ромски 

деца. Това може да се промени чрез допълнителни безплатни обучителни курсове и 

програми, които да повишат възможностите и мотивацията им да работят в 

мултикултурна среда. Тази допълнителна квалификация би трябвало да им осигури 

и допълнителни предимства, като по-добро заплащане и по-висок професионален 

престиж. 

“”Как да пусна детето на училище? Трябват обувки, а дори нямам 

храна за закуска, как да го пратя на училище?” – интервю с 

родител ром. 

 

Много роми имат 

негативно отношение 

към образователната 

система и с 

нежелание възприемат 

изпращането на децата 

им в “българско” 

училище.  

 

Почти никакви усилия 

не се правят да се 

обясни на ромите защо 

образованието на 

децата им е така 

важно и необходимо. 

 

 

 

Учителите са особено 

важни, но не всички 

са с подходяща 

квалифиция и 

мотивация за работа с 

ромски деца. 

 

http://www.nsi.bg/EPDOCS/Census2011final.pdf


Issue 2011/06_ p. 5 of 8 

 
 

 

  

 

 

 

Проект, показал ефективност в предишни години, е програмата за обучение и 

квалификация на роми като помщник учители. С приключването на финасирането 

обаче проектът е прекратен. Помощник учителите би трябвало да играят ролята на 

посредници между училището и ромските деца и техните семейства. Те помагат на 

децата да се адаптират в училищната среда и да подобрят знанията си по български 

език. Много често обаче функцията им се е свеждала до поддържане на 

дисциплината в клас и решаване на възникнали конфликти между ромските деца и 

тези от мнозинството. Според експертите, ако подобен проект се осъществява 

системно за дълъг период от време на национално ниво, не само би се повишила 

толерантността, но може и да се постигне реално приемане в училищната среда. 

 

Води ли десегрегацията до толерантност и приемане? 

Изглежда отговорът е отрицателен. Крайната цел на десегрегацията се схваща 

като интеграция в смисъл на намаляване и дори заличаване на разликите между 

ромите и мнозинството. Ако тези различия се заличат, не би останало нищо, което 

да бъде приемано. 

Темата за образованието на ромите продължава да се люшка между два 

полюса. Единият е декларираната подкрепа за десеграцията (разбирана като първа 

стъпка от процеса да направим ромите “като нас”). Другият полюс е неприкрито 

нетолерантното предпочитание на мнозинството да се поддържа сегрегацията. 

Негативните стереотипи към ромите са изключително силни и устойчиви. Те биха 

могли да бъдат толерирани само ако престанат да бъдат такива, каквито са, или 

останат затворени в тяхното сегрегирано паралелно съществуване. Различието и 

другостта не са толерирани, признаването и приемането не са дори теоретично 

възможни. 

Преобладаващото менние е, че вместо да повишат степента на толерантност 

към ромите, опитите за десегрегация са довели всъщност до прояви на 

нетолерантност, водещи до вторична сегрегация. Тази ситуация може да се 

промени единствено чрез координираните усилия и реално сътрудничество между 

държавните институции, неправителствените организации, мнозинството от 

обществото и ромската общност. Необходимото базисно условие обаче си остава 

категоричната политическа воля на държавната власт да се приложат конкретни и 

ефективни мерки на национално ниво. 

Проектът за помощник 

учители е с голям 

потенциал и би могъл 

да спомогне не само 

за по-добра 

интеграция, но и за 

реално приемане. 

 

Ако целта на 

десегрегацията е да 

се заличат разликите 

между ромите и 

останалите, може ли 

тя да се възприема 

като средство, водещо 

до толерантност и 

приемане на 

различието? 

 

Бъдещо развитие: 

реално и ефективно 

сътрудничество на 

държавните 

институции, 

гражданските 

организации, 

обществото и ромската 

общност. 

“Срещал съм мотивирани учители, които разбират проблема в 

неговата същност. Те трябва да имат допълнителна 

квалификация, но трябва да са мотивирани, за да я получат” –

интервю с експерт по ромските въпроси. 
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Основни послания за формиране на 

политики 
 

(1) Десегрегацията е дълг и многоаспектен процес и не може да се постигне чрез 

механично прехвърляне на деца от едно училище в друго.  Така най-често възниква 

вторична сегрегация. 

(2) Много от гражданските организации, подпомогнати и финансирани от държавата 

или Европейския съюз, са осъществили редица успешни и ценни проекти. Повечето 

от тях обаче са свързани с конкретни ситуации и рядко са имали дългосрочен ефект. 

Добрите практики от реализирани успешни проекти в миналото трябва да се ползват 

като пример за целенасочена и активна работа на нациолнално ниво. Бъдещите 

проекти трябва да са с по-голяма продължителност и устойчивост на резултатите. 

(3) Много често причините за проваляне на десеграционните мерки е отрицателното 

отношение на ромските родители към училището и фактът, че повечето от тях не 

разбират и не оценяват важността на образованието. Необходимо е да се положат 

специални усилия за информирането на ромските родители, за да се променят 

нагласите им към образованието на децата им. 

(4) Специални усилия са необходими и за промяна на негативното отношение на 

родителите от мнозинстовто. Информационните кампании, насочени към тях от 

страна на училищата, медите и местните общности, са важни, но краткосрочни 

мерки. В дългосрочна перспектива смесените училища трябва да привлекат 

родителите от мнозинството чрез “стимули” като по-добри услуги, по-високо 

качество на образованието и привлекателни извънкласни занимания в сравнения с 

други училища. 

(5) Сериозен проблем е недостатъчната квалификация на учителите  за работа в 

мултикултурна среда. Това може да се подобри чрез допълнителни безплатни 

програми, повишаващи способността и мотивацията им за работа в такава среда. 

(6) Един от основните проблеми за ромските деца в училище е слабото им ниво на 

владеене на български език. Специални допълнителни занимания по български език 

биха повишили справянето и с другите учебни предмети.  

(7) Програмите за обучение и квалификация на роми като помощник учители, доказали 

се успешни в миналото, трябва да се възобновят. Ролята и отговорностите на 

ромските помощник учители трябва да се прецизират по-ясно и да се прилагат по 

същество. Систематичното и дългосрочно провеждане на този проект на национално 

ниво би довело до много добри резултати, не само за повишаване на толерантността, 

но и постигането на ефективно приемане в училищната среда. 
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Методология 
Изследването е направено в периода януари – юли 2011. Прегледани са и са анализирани 

политически документи и практики, медийното отразяване на темите. Проведена е и теренна работа, 

включваща 10 полустандартизирани интервюта. Те са с продължителност от 40 до 90 минути. 

Допълнително е организирана дискусионна група с шест участника – експерти от различни области. 

При избора на респондентите решаващо бе желанието да се получи компетентното мнение на хора, 

пряко свързани с темата за ромското образование. Затова четири от интервютата са направени в Самоков, 

а три – в Пазарджик. И в двата града има значително ромско население: 10.2% в Самоков и 8.3% в 

Пазарджик. Трима от респондентите работят в местни неправителствени организации, двама са учители, 

един е училищен педагогически съветник, а един работи в читалище. Четирима от тези седем респонденти 

са роми. 

Три интервюта са направени в София. Респондентите са специалисти по етническите и религиозните 

въпроси, работили както в държавната администрация, така и в неправителствения сектор. 

Петима от респондентите са мъже, петима – жени.   

Данните, получени от интервютата и дискусионната група, са обработени чрез метода на 

критическия дискурсионен анализ. Всяко интервю е анализирано с оглед на специфичните разбирания и 

отношение на респондентите към конкретните теми и проблеми. Специално внимание е отделено на 

контекста на техния опит, посланията, които внушават и изразеното отношение. След анализ на 

индивидуалните интерпретации на различните теми, интервютата са сравнени и е потърсена матрица на 

сходства и различия, за да се достигне до обощаващи заключения. 
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Данни за проекта 

 

Акроним: ACCEPT PLURALISM 

Заглавие: Tolerance, Pluralism and Social Cohesion: Responding to the 

Challenges of the 21st Century in Europe 

 

Кратко описание: АКСЕПТ ПЛУРАЛИЗЪМ поставя въпросите в каква степен културното 

многообразие може да се адаптира в либералните светски демокрации в 

Европа. Идеите за толерантността, приемането, признаването са във фокуса 

на проекта.  АКСЕПТ ПЛУРАЛИЗЪМ изследва както имигрантските, така и 

традиционите малцинствени групи. 

Чрез сравнителен, теоритичен и емпиричен анализ проектът изследва хора, 

групи и практики, които: търсят толерантност, но не бива да се толерират; не 

са харесвани, но трябва да се толерират; трябва да се отиде отвъд 

толерантността и да се постигне признаване и приемане. 

Конкретно се проучва кога, какво и кой е нетолериран / толериран / приеман 

в 15 европейски държави; защо това е така в различните случаи; причините, 

които карат различните обществени групи да предпочетат да нетолерират / 

толерират / приемат определена малцинствена общност / представители и 

специфични пректики. 

Проектът анализира практики, политики и институции, за да предложи 

основни послание за формиране на политики, целящи да направят 

европейските общества в по-голяма степен приемащи многообразието. 

 

Website: www.accept-pluralism.eu   

Продължителност: март 2010-май 2013 (39 месеца) 

Финансираща схема: Малки и средни колективни проекти  

Финансиране от ЕС: 2,600,230 Euro, Договор № 243837 

Консорциум: 19 партньора (15 държави) 

Координатор: European University Institute (Robert Schuman Centre for Advanced 

Studies) 

 

Координатор на 

проекта: 

Проф. Анна Триандафилиду 

Координатор от ЕК:  Луиза Анастополу, проектен ръководител 
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