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Здравейте,

Спомняте ли си епизода в началото на Мечо Пух – Мечо слиза 
по стълбите като си удря главата във всяко стъпало. „Понякога му 
се струва, че сигурно има и друг начин – само да можеше за ми-
нутка поне да не си чука главата о всяко стъпало, а да помисли 
малко…”.

Текстът пред вас �� средство „малко да помислим” и по-рядко да�� средство „малко да помислим” и по-рядко да средство „малко да помислим” и по-рядко да 
си „чукаме главата о всяко стъпало”. Защото с нашите проблеми се 
сблъскват и други хора, търсят и намират решения. Защото имаме 
съмишленици, които с удоволствие споделят опита си с нас.

Текстът пред вас е пъстра смесица от важни нормативни до-
кументи, споделен опит, идеи, задачи, решения. Тази „смесица”, 
обаче, има ясна логика. Всеки от текстовете информира, задава 
въпроси (и отговаря на въпроси), предоставя модели за сравнение. 
Текстовете формулират проблеми и (отчасти) дават решения на 
проблеми. Подбраните текстове насърчават нашето желание да 
бъдем по-добри в безкрайно важната мисия, която изпълняваме 
– качествена ГРИжА за децата и учениците: добро образование, 
добро възпитание, развитие на съвременни педагогически подходи, 
основани върху многокултурността като богатство.

Нека задаваме въпроси. Много въпроси. Разнообразни въпроси. 
И да търсим отговори.

На добър час, и дано сме ви полезни.
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І. ФаКТиТе и ПОУКиТе

ОЦенКа на съЩесТВУВаЩиТе ОбразОВаТеЛни 
ПОЛиТиКи и ПраКТиКи за ПредОсТаВяне на раВен 
дОсТъП дО ОбУЧение на деЦа ОТ МаЛЦинсТВаТа и за 
разрабОТВане на ПреПОръКи за УсТОЙЧиВО решение 
на ОбразОВаТеЛниТе ПрОбЛеМи на МаЛЦинсТВаТа 

(Международен център за изследване на малцинствата и 
културните взаимодействия; автори: дочо Михайлов, антонина 
желязкова). 

Източник: http:/www.ncedi.government.bg/Report

(данните са от проучване сред 1594 деца в училищна възраст, 1594 родители / 
настойници на тези деца и 522 учители на същите деца; използвани са също данни 
от националната статистика и Националния доклад за развитието на човека 
(2003 г.))

1. Образованието на ромите - социален проблем № 1 на 
българия…

 … В другата, необразована България са децата на ромската общност, 
сред които доминира неграмотността и липсата на елементарни кул-
турни и общественополезни навици.

2. неграмотността - съвременната болест на обществото.

 … неграмотните сред пълнолетните роми са достигнали 18,1%, с 
незавършено основно образование са 24,2%, с основно - 41,4%, с 
незавършено средно са 2,7%, със средно - 12,2%, с висше - 0,7%. 
Тези показатели сочат удвояване на неграмотността сред ромите за 
последните 10 години.
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• Като цяло ромите, както и представителите на мнозинството раз-
бират заплахата за бъдещето, която се крие в неравностойното об-
разование на ромските деца и са готови да понесат съответните 
жертви, ако им се разясни политиката по този въпрос. 

3. необходимост от десегрегация.

 В България през 2002/3 г. има училища, където от 50 до 100% от 
децата са роми, обитаващи преобладаващо или чисто ромски села, 
махали и гета в градовете… Държавата е изправена пред избора дали 
да закрие тези училища, като осигури достъп на ромите/турците до 
други училища с по-добри условия, или да се погрижи изброените 
ромски/турски училища да имат същите условия, учебна база и ниво 
на преподаването, както във всички останали училища в България.

• За цялото общество е очевидно, че децата от всички етнически об-
щности трябва да учат заедно и при равни условия. Това не е нещо ново 
за българската образователна система. Още след Освобождението  
на България (1978 г.) е установена традиция децата на ромите, на 
турците, на българите мюсюлмани… да учат заедно в едни и същи 
училища и класове с децата на съседите си…

• Най-висок процент от анкетираните родители посочват предпочита-
нието си децата им да посещават училище заедно с българчетата на 
равни начала и без специални програми за това - 63%, а също така 
да имат допълнителни часове по български език - 60%, в случай че 
посещават училище заедно с българските деца.

4. Образованието като ценност.

 Според проучване ромите класират липсата на възможност за обра-
зование на 4 място по важност след безработицата, икономическите 
тежести и дискриминацията по отношение на заетостта сред общо 
11 най-сериозни проблема.

• Положителен опит: Международният център за изследване на мал-
цинствата и културните взаимодействия провежда стипендиантска 
програма в 6 общини на Източните и Западните Родопи. Родителите 
на децата с отличен успех се нуждаят от малко насърчение, за да из-
пратят своите талантливи деца в близкия град, където да продължат 
образованието си в елитни гимназии и техникуми. Близо 90% от 
тези деца влизат във ВУЗ по държавна поръчка. 



9

I. ФаКТиТе и ПОУКиТе

• Сред родителите… желание децата им да прекарват в училище по-
продължително време, за да се подготвят по-добре в занималните и 
да са на защитено и топло място.

• Възстановяване на пансионатно и полупансионатно обучение за 
деца от отдалечени селища и за децата на родители, които са на со-
циалното дъно (добра възможност).

5. Общият статус на малцинствата и образованието.

• В продължение на години делът на безработните роми надхвърля 
критичната граница от 30%. В общността са наблюдават процеси 
на деградация, с които тя не може да се справи сама. Обедняване в 
изключително тежки размери. В тези условия ромите се концент-
рират за да оцелеят и засилват пространствената си обособеност от 
останалото население.

• В ромските гета израстват все повече неграмотни младежи, които 
не обвързват представите си за живота и за бъдещето с работа. 
Етнокапсулацията и бунтът срещу света извън гетото води до 
особена култура и психика, до агресия спрямо другомислещите. 
Това препятства онези родители, деца и младежи, които биха искали 
да получат образование, да намерят нормална работа и да се спасят 
от гетото.

5. 1. Учебен процес; отпадане от училище. 

• Записваемост. През 2003 г. нараства записваемостта в първите два 
етапа на основното образование. Най-голям ръст бележат София, 
Пловдив и Варна. Записваемостта в селата е с около 15% по-ниска 
от тази в градовете. 

• Отпадане от училище. Роми мюсюлмани (18,1%). Роми християни 
(12,8%). Турци (8,3%). България (2%). Причини: бедност, културни 
стереотипи на общността. 

• Грижата на родителите за децата е пряко свързана с тяхната посеща-
емост, успеваемост и дисциплина в училище.

• Липсата на добра родителска грижа прави ролята на учителите ре-
шаваща за обхвата на децата в училище. Неформалните взаимоот-
ношения на учителите с етническите деца могат да повишат общата 
мотивация за образование и да влияят върху успеха на детето. 
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• Проблем.  … деца ходят на училище “от време на време”. Учителите 
обикновено не вписват отсъствията им, защото ще се окаже, че те 
няма да покрият изискванията за зачитане на годината. Учителите 
масово пускат учениците да преминат в по-горен клас без те изобщо 
да са усвоили материала от учебната година.

5.2. Материална база

• Решаващо значение за успеха на ромите има преди всичко матери-
алното състояние на семейството и едва след това материалната база 
на училището.

• В училищата на ромите и турците - по-малко специализирани ка-
бинети и лаборатории.

• Българските деца с достъп до компютър са около 4 пъти повече от 
ромските и около 2 пъти повече от турските. Българските деца с 
компютър вкъщи са около 7 пъти повече от децата с етническа иден-
тичност.

 най-голяма нужда от подобрения:

• Децата: кабинетите по трудово обучение, чужд език, информатика.

• Малцинствените родители: безплатни учебници, добър стол, отоп-
ление, кабинетите по информатика, медицинските кабинети, физ-
културните салони.

• Учителите: нагледни материали, кабинети (особено компютърните), 
безплатни учебници, физкултурния салон, отоплението, стола.

• Около 60% от родителите - български и малцинствени - декларират, 
че биха участвали в ремонти на училището със собствен труд.

5.3. Предучилищно образование 

• Около 60% от ромите и 46% от турците не знаят българската азбука, 
когато тръгват на училище (спрямо 17,2% от българите). 

• Около 35% от ромските деца, 16% от турските и 6,8% от българ-
ските нямат предучилищно образование. Средният успех на децата, 
които не са ходили на детска градина, е значително по-нисък.
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• Посещаването на детска градина има положителен ефект върху 
включването на децата в обществената среда и цялостната социали-
зация на малцинствените деца. Етническите деца, които са ходили на 
детска градина, много по-често имат за приятели деца  българчета. 

• Малцинствените деца с предучилищно образование 2 пъти по-често 
ползват компютър.  

• Налице са добри практики за усвояване на български език в преду-
чилищното образование.

5.4. Преместване заради закриване на училище.

 Броят на общообразователните училища е намалял на 2720 през 
учебната 2002 / 2003 г. Закриването на училища и последващото 
преместване на децата в други училища предполага положителни и 
отрицателни възможности.

• Положителни. Да се увеличи  записваемостта; да се намали отпа-
дането от училище; редовно посещение на училище; по-добро ка-
чество на учебния процес  - компетентност на учителите, по-високи 
изисквания, конкурентна среда, подобряване на знанията по бъл-
гарски език, по-добра материална база.

• Отрицателни. По-високи изисквания; конкурентна среда; влошаване 
на успеха; влошаване на дисциплината; отсъствие от училище; на-
маляване на възможностите за извънкласни дейности заради пъту-
ването; увеличаване на разходите за път и храна; загуба на при-
ятелска среда;  проблеми с адаптацията. 

• Предпочитание да се пътува до новото училище, отколкото да се 
живее в целодневен пансион.

• Необходимост от усилия за адаптиране на децата в новата учебна и 
психологическа среда. 

• Помощ за покриване на разходите за път и издръжка на децата. 

5.5. Готовност за десегрегация.

• 15,8% от малцинствените деца предпочитат да учат в отделни (сег-
регирани) училища. 29,8% от малцинствените деца искат да бъдат 
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преместени в български училища с преобладаващо български деца. 
За 54,4% от малцинствените деца няма значение от каква етническа 
идентичност са децата. 60,7% от българските деца искат да учат в 
“български” училища. Децата следват нагласите на родителите и 
учителите си, които дават сходни отговори.

• Като цяло интегрирането на децата в нова етническа среда изглежда 
по-трудно за момичетата, отколкото за момчетата. Това е особено 
характерно за ромите, при които момичетата по-често отпадат от 
училище, по-рядко посещават детска градина и имат сравнително 
по-негативни нагласи за сегрегация. Етническите момчета много 
по-често имат за приятели българи, отколкото момичетата.

• Нагласите за десегрегация съответстват на по-висок успех в 
училище. Децата, които искат да учат в училище с деца от същата 
малцинствена група, имат по-нисък успех от децата, за които етни-
ческият състав на училището няма значение. Ниският успех съвпада 
с представите, че в етническите училища се учи по-лесно и това 
провокира нагласи за сегрегация.

• Като цяло общите нагласи на малцинствените деца да учат заедно 
с българите са по-скоро позитивни. 55,2% от децата на роми хрис-
тияни и 57,3% от децата на роми мюсюлмани считат, че ромите 
трябва да учат в смесени училища / паралелки заедно с българските 
деца. 54,7% от турските деца са на мнение, че турците трябва да 
учат заедно с българите. Такова е мнението на 61% от родителите на 
малцинствените деца.

• Етническа равнопоставеност и десегрегация възникват, когато мал-
цинственото дете придобие личностното самочувствие (успех), че е 
равностойно с другите деца, когато постига сходни резултати.

• “навремето към всяко ромско дете учителите прикачвали българче, 
което да му помага при подготовката на домашните”.

• Недостатъчна готовност на българските деца да приемат малцинс-
твените деца в своите училища. 31,7% смятат, че ромите трябва да 
учат в отделни училища.

• Като цяло готовността за десегрегация е в голяма степен деклара-
тивна. И родителите, и децата биха искали да получават конкуретно 
образование и добро знаене на български език. Затварянето на не-
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българските училища обаче изглежда твърде рязка промяна за роди-
телите. Тя е свързана с неизвестността за това как децата ще бъдат 
посрещнати в новото училище, с ясното разбиране за повече труд-
ности и отговорности - и за децата, и за родителите. 

5.6. Майчин език

• Ромските деца и техните родители нямат висока готовност за изу-
чаване на майчин език в училище. Ромите християни, които учат 
ромски за по-малко от 1%.( 6,1% от същата група искат да учат 
ромски).

• 19,5% от турските деца изучават турски в училищата (30% искат да 
го правят).

• Налице е прагматична ориентация по-скоро към изучаване на чужд 
език (напр. английски), отколкото на майчин език. Предпочитаният 
начин на изучаване на майчин език е в допълнителни избираеми 
часове в училище.

• Децата и родителите виждат предимството на новото смесено 
училище по-скоро във възможността да научат по-добре български 
език и да получат по-качествено образование. Като се има предвид 
все още ниската толерантност сред българските деца, изучаването 
на майчин език в смесените училища едва ли би допринесло за 
адаптирането на децата в новото училище.

5.7.  допълнително обучение по български език.
• Знанието и практикуването на български език е от първостепенно 

значение за успеха на децата в училище. Етническите деца, които 
говорят повече време вкъщи на български език, имат значително по-
висок успех от децата, които общуват вкъщи на ромски или турски 
език. 

• Семейната среда влияе съществено върху интеграцията на малцинс-
твените деца в училище. Това е особено характерно за ромските 
деца.

• Малцинствените деца, подобно на всички други деца в България, 
биха искали да учат преди всичко български (43,8%) и английски 
(59,3%) езици. 

• 59,3% от турските деца, 60,7% от ромите мюсюлмани и 50,3% от 
ромите християни заявяват необходимост от допълнително изу-
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чаване на български език. И трите етнически групи считат, че до-
пълнителното обучение по български език следва да бъде в задъл-
жителен учебен час в училище. Подобни са очакванията на техните 
родители. 

• Според учителите допълнителното обучение по български език 
следва да бъде съсредоточено в подготвителни групи към училището 
(54,8%) и едва след това в допълнителен (53,3%) или в задължителен 
учебен час (44,4%)

5.8.  Помощник учителите

• Оценката на децата, родителите и учителите за дейността на по-
мощник учителя като цяло е положителна. Малцинствените деца в 
училище с помощник учител по-рядко отсъстват от училище и по-
често имат приятели българи.

• Помощник учителят преди всичко възстановява мотивацията за по-
сещаване на училище като подобрява психологическата среда за де-
сегрегация на децата в училище.

• Преобладава мнението, че помощник учителят трябва преди всичко 
да води занималнята. 

5.9. Готовност за мултикултурно образование.

• Учителите на малцинствените деца са започнати добре с културата 
и бита на децата, както и с проблематиката на човешките права. 
Според децата около 1/5 от учителите (класните ръководители) 
знаят майчиния език на малцинствените деца.

• Според родителите знанието на майчиния език от учителите не е от 
първостепенна важност. По-важно е учителят да е с добра квалифи-
кация по предмета, който преподава; да е добър психолог; да има 
знания за човешките права; да познава бита и културата на малцинс-
твените деца.

• Родителите не очакват учителите да говорят майчиния език на уче-
ниците си. Препоръката е и в училище, и в детската градина да се 
говори на български език.

• Няма данни за етническа специфика при справянето с различните 
учебни предмети. С изключение на българския език, математиката 
изглежда най-трудна както за малцинствените и българските деца и 
техните учители, така и за техните родители.
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• Повечето от учителите биха искали да преподават на български 
деца. Ако такава възможност няма, те предпочитат тази етническа 
група, с която работят в момента.

5.10. извънкласни дейности и програми.

• Извънкласните дейности имат положително влияние върху учебния 
процес и психологическата среда в училището. Различните училища 
предоставят сравнително равни възможности за безплатни извънк-
ласни дейности, независимо какви малцинствени деца учат в тях.

• Повече от половината изследвани деца твърдят, че не участват в 
такива извънкласни дейности.

• В момента извънкласните дейности се възприемат като изключи-
телна отговорност на училището.

• Участието в нарочни програми за десегрегация има цялостен поло-
жителен ефект. Най-голямата промяна настъпва в психологическата 
среда. Според децата (особено ромите) след програмите учителите 
и другите деца започват да се държат по-добре с тях, възникват нови 
приятелства и участия в извънкласни форми.

• Учителите оценяват положително програмите (дейностите), които 
са насочени към смесване, а не към отделяне на етническите от 
българските деца.

ВъПрОси, задаЧи, УПражнения.

1. Защо разглеждаме десегрегацията като важна обществена и поли-
тическа задача? С какво десегрегацията е важна за българското об-
щество - за българските ученици (и техните родители), за малцинс-
твените ученици (и техните родители), за учителите? Кой още е за-
интересован от успеха на политиката за десегрегация?

2. Кои са възможните аргументи против политиката на десегрегация? 
Как можем да им отговорим?

3. Представете си, че сме принудени да обучаваме учениците в “етни-
чески чисти” паралелки. Оценете ползите и вредите от такъв модел 
на обучение.
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4. Една от причините за неблагоприятната образователна структура на 
малцинствените деца е ниският материален статус на техните се-
мейства. По какъв начин можем да подкрепим децата от такива се-
мейства да продължат образованието си?

5. “… ромите класират липсата на възможност за образование на 4 
място по важност след безработицата, икономическите тежести и 
дискриминацията по отношение на заетостта сред общо 11 най-се-
риозни проблема.” В каква степен личните ви впечатления съот-
ветстват на тази констатация? Приведете аргументи.

6. “Учителите масово пускат учениците да преминат в по-горен клас 
без те изобщо да са усвоили материала от учебната година”. Каква е 
собствената ви практика в това отношение? Какво би спечелил или 
загубил един преподавател, който следва тази практика?

7. Какви извънкласни дейности организирате във вашето училище? 
Срещате ли затруднения (какви)? Посочете добри примери за извън-
класни дейности, при които представители на различните етно-кул-
турни общности работят продуктивно заедно. Кои са най-ценните 
резултати от такава съвместна дейност?

8. Във вашето училище има ли помощник учители, които подпо-
магат малцинствените деца да се справят по-добре с учебния ма-
териал? Каква е личната ви оценка за необходимостта от помощник 
учители?

9. Във вашето училище съществуват ли форми за допълнително изу-
чаване на български език от малцинствени деца? Кои са добрите 
примери в това отношение?

10. Кои са най-важните факти и препоръки, лично за вас, от предста-
веното изследване? За какво ще ги използвате?
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изВън КаПаниТе на заВисиМОсТТа

(ромите в Централна и източна европа - регионален доклад за 
човешкото развитие)

(Андрей Иванов, ръководител на екипа, автор на доклада) 

Източник: www.ncedi.government.bg

заетост и безра-
ботица

В българия близо 80% от ромите се самоопределят като безработни. 
съотношението между ромите, заети в официалния и неформалния 
сектор е приблизително 3 : 2. наличието на по-високо образование е 
фактор за намаляване относителния дял на заетите в неформалната ико-
номика. Основни изводи: а) значителна част от доходите на ромските 
домакинства произхождат от неформалния сектор; б) ниските шансове 
за заетост се дължат както на дискриминационни практики, така и на 
ниска конкурентоспособност на работната сила; в) слабите възможности 
за образование днес предопределят  слабите възможности за работа утре; 
г) проектите за генериране на доходи на базата на традиционни умения 
нямат потенциала да тушират съществено безработицата; д) дълго-
срочната безработица има дълбоко отрицателно въздействие върху соци-
алната тъкан на ромската общност.

доходи / бедност

близо 40% от ромските домакинства в българия постоянно са изправени 
пред недостиг на храна. В тези домакинства се отглеждат над 50% от ром-
ските деца. Около 50% от доходите на ромските домакинства в българия 
се формират от бюджетни трансфери; над 20% - от неформална заетост. 
От масата на бюджетните трансфери най-висок е делът на пенсиите и со-
циалните помощи; детските надбавки са под 5% от дела на бюджетните 
трансфери. Основни изводи: а) нивата на бедността в изследваните страни 
(българия, румъния, словакия, Унгария, Чехия) са съизмерими, неза-
висимо от различията в тяхното икономическо развитие; б) значителен 
брой ромски деца редовно гладуват, дори в икономически развити страни, 
което се отразява пагубно на тяхното здраве и потенциал за обучение; 
в) стойността на индекса на човешко развитие за ромските общности е 
близка до стойността на индекса в развиващите се страни; г) социалните 
помощи помагат на ромските семейства да оцелеят, но асиметричното 
участие в системата за социално подпомагане може да насърчи етнически 
конфликти; д) като стратегии за оцеляване ромите често използват заеми 
от неформални кредитодатели, попадайки в порочния кръг на зависи-
мостта или дори престъпността.
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Образование / сегре-
гация / десегрегация

над 40% от ромите в българия имат по-ниско от основно образование; 
около 40% са с основно образование. Около 1/3 от децата на роми или 
други малцинствени деца учат в класове, в които са мнозинство; съпос-
тавим дял български деца учат в класове, в които са мнозинство. най-
предпочитаните (от родителите) модели на обучение са следните: мал-
цинствените деца да посещават нормално училище заедно с децата от 
мнозинството на равноправни начала (около 60%); посещават нормално 
училище заедно с децата от мнозинството, но с допълнителна подкрепа 
(над 50%); имат допълнителни часове по български, за да го научат добре 
(над 55%). Основни изводи: а) съществуват системни причини за изклю-
чване от образование - бедност, липса на достъп до възможност за доход, 
повтаряне на “гето културата”; често дискриминацията е резултат, а не 
причина; б) обучението на ромски език(ци) може да бъде както интег-
риращ, така и сегрегиращ фактор; в) прекаленият фокус върху ромския 
език(ци) може още повече да влоши достъпа до възможности за обучение 
и не е приоритет за ромските родители.

здраве

над 75% от ромите имат личен лекар, над 50% - здравна осигуровка. 
Основни изводи: а) здравният статус на ромите е изключително нисък, 
но този факт не е осъзнат; б) ромските деца са изключително уязвима 
група; в) здравноосигурителното покритие като цяло е високо (то е най-
ниско в българия и румъния); г) проблем представлява закупуването на 
лекарства и заплащането на потребителска такса, в съотв. с условията на 
здравното осигуряване. 

Участие и предста-
вителство

Основни изводи: а) ролята на неформалните лидери като агенти на про-
мяната е изненадващо слабо изразена; б) ромите имат малко доверие в 
посредниците - ромски нПО, ромски политически партии и не-ромски 
нПО; в) ниското ниво на доверие отразява пренебрежимо малката пред-
ставеност на ромите на всички нива на управление и очертава острия 
дефицит в това отношение; г) хората считат, че техните интереси са по-
добре представени на местните нива на управление; д) макар че не са 
достатъчно представени, повечето хора очакват подкрепа от правителс-
твените институции (по-конкретно заетост и социално подпомагане).

Взаимодействия на 
ромите с мнозинс-
твото и други ромски 
групи

смесени бракове (с мнозинството) - 19%. смесени бракове (с други 
ромски групи) 73%. Помощ при взаимодействие с полицията (с мнозинс-
твото) - 29%. Помощ при взаимодействие с полицията (с други ромски 
групи) - 57%. Пием заедно бира (с мнозинството) - 59%. Пием заедно бира 
(с други ромски групи) - 82%. Празнуваме заедно (с мнозинството) - 45%. 
Празнуваме заедно (с други ромски групи) - 84%.
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Човешки права

ранжиране на необходимите условия ромите да имат възможности за рав-
ноправно участие в обществото: 1) да има работа за ромите; 2) ромите 
да бъдат еднакво представени на всички нива в държавната админист-
рация; 3) роми да участват в местната администрация; 4) ромите да имат 
обща политическа партия, способна да влезе в народното събрание;  5) да 
могат да живеят заедно с мнозинството, но не като част от мнозинството; 
6) да има министри - роми; 7) роми да могат да работят като полицаи 
така, както могат хората от мнозинството;  8) роми да работят в цент-
ралната държавна администрация; 9) да има национален ромски телеви-
зионен канал; 10) да има ромски телевизионни водещи; 11) да има местен 
ромски телевизионен канал; 12) да има ромски вестници.

социално участие и 
взаимодействия

Основни изводи: а) интензитетът на взаимодействията между общностите 
е по-висок от очаквания; б) ежедневните взаимодействия са доминирани 
от контакти и подкрепа между съседи (независимо дали роми или не-
роми); в) интензивността на връзките е по-висока между бедните роми 
и не-роми, което говори за възникването на солидарност на класова (а 
не толкова етническа) основа; г) ромите са готови да сътрудничат с дъ-
ржавата и да поемат съответните отговорности ако им бъде дадена въз-
можност за това; д) човешките права се възприемат преобладаващо 
през призмата на възможностите за развитие и в по-малка степен през 
правните измерения на проблема.

ВъПрОси, задаЧи, УПражнения.

1. Кои са най-важните факти и препоръки, лично за вас, от предста-
веното изследване? За какво ще ги използвате?

2. Вживейте се в ролята на управленец – как ще реагирате на констата-
цията, че “…значителен брой ромски деца редовно гладуват, дори в 
икономически развити страни, което се отразява пагубно на тяхното 
здраве и потенциал за обучение”? 

3. Какви са възможностите ви да помогнете за решаване на проблема 
от позицията, която заемате в момента?

4. Как си представяте играта “Детски парламент”, в която всяко дете е 
депутат, а най-авторитетното дете (или различни деца на ротационен 
принцип) е Председател на Парламента? Какво би се случило в този 
“детски парламент”?

5. Какви са възможностите българчета и малцинствени деца да си по-
магат взаимно на “съседски начала”? Разкажете за добри примери.
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ІІ. УЧиЛиЩнаТа среда е (МнОГО) Важна

(и ние като “фактори” на средата)

Подобряването на училищната среда има важно значение за осигуряване 
на по-качествено образование и интегриране на малцинствените деца в учи-
лищната общност. Когато мислим за училищната среда, ние вземаме предвид 
система от фактори. Да започнем с 

ГЛаВниТе деЙсТВаЩи ЛиЦа: 

• Учениците

• Учителите

• Родителите

• Местната общност (общности)

Всяка от тези заинтересовани групи изпълнява конкретни роли и специ-
фични задачи. От това как учениците, учителите, родителите, представи-
телите на местната общност мислят и действат, във висока степен зависи 
качеството на обучението, взаимоотношенията между представителите на 
различните етно-културни общности, резултатите. Затова ние сме заинтере-
совани добре да познаваме всяка от тези групи и да си даваме сметка:

Ø	 Кое в нейното мислене и поведение допринася за постигане на же-
ланите резултати?

Ø	 Кое в нейното мислене и поведение пречи за постигане на желаните 
резултати?

Ø	 Кои са най-важните проблеми, които трябва да се решат?
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Освен посочените главни действащи лица, при описанието на училищната 
среда ние се интересуваме от различните ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИ, които 
ВЛИЯЯТ НЕПОСРЕДСТВЕНО върху живота в училище. Да се опитаме да ги 
изброим:

• Училището (училищното ръководство - Директорът и неговите за-
местници, Учителския съвет)

• Детските и младежки организации (и техните органи) - например 
детска скаутска организация; 

• Други форми на организираност на децата и младежите (напр. 
кръжокът по екология или кръжокът по фолклор; клубът на люби-
телите на пощенски марки…)

Като целева общност организацията е призвана да работи за осъществя-
ването на определени цели. Тя концентрира ресурси и ги поставя в услуга 
за постигане на тези цели. И училището, и различните организирани форми 
на детска и младежка активност могат да играят съществена роля за подоб-
ряване на училищната среда и по-пълно постигане на желаните цели.

По-нататък, когато мислим за училищната среда, ние се питаме: има ли и 
други фактори, които са важни за това, което се случва в училище? Да, има: 

• Това са организациите от бизнеса (предприятията, фирмите) - те 
генерират значителен ресурс и могат да оказват важна помощ за 
успеха на нашите начинания

• Общите и специализираните органи на държавната власт (на цен-
трално и местно ниво) - напр. общинската администрация, органите 
за социално подпомагане, специализираните звена за закрила на 
децата и др.

• Нестопанските организации - те преследват своите идеални цели 
(напр. “равноправно интегриране на малцинствените деца”, “равен 
достъп до качествено образование”, “десегрегация на образова-
телните институции” и др.)

Всички те могат да дадат съществен принос за постигането на желаните 
резултати.
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 Но картината още не е пълна. Понякога един ВАжЕН ЧОВЕК може 
да свърши много повече работа, отколкото “100 неважни”. Затова нека не 
забравяме:

• Важните хора - това са различните лидери - те разполагат с различни 
източници на влияние (власт, финансови и материали ресурси, авто-
ритет, знания, полезни контакти и др.)

Лидерите влияят съществено върху решенията на отделните хора, об-
щностите, институциите. Когато искаме едно начинание да има успех, много 
важно е да спечелим за нашата кауза подходящи лидери. 

да обобщим: в разбирането за училищна среда трябва да 
включим

сТОП! изГЛежда забраВихМе неЩО МнОГО, МнОГО ВажнО - 
ВажниТе хОра (ЛидериТе). да Ги дОбаВиМ. 

Задача. Намерете мястото на лидерите в схемата на училищната среда. 
Къде ги поставяте?

А сега ви предлагам един различен отговор на тази задача. 
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Лидерите наистина са много важни за нас, тъй като имат огромно влияние 
върху хората. А ние искаме точно това - хората да се променят към по-
добро.

Представената картина на училищната среда ще бъде по-пълна и цялостна, 
ако към нея добавим:

• Взаимоотношенията между хората и организациите 

• Нормативна база - закони, наредби, правилници, … и нейното при-
лагане); 

• Качеството на материална среда.

За постигането на нашите значими цели ние се стреми да изграждаме и 
развиваме подходящи взаимоотношения между / с:

• Учениците • Училищното ръководство • Организациите от бизнеса

• Учителите • детските и младежките органи-
зации

• Органите на държавната власт

• родителите • други (организирани) детски и 
младежки общности

• нестопанските организации

• Местната общност • ??? • ???
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Задача.  Съединете всяка двойка (тройка, четворка…) от посочените в 
тази схема с множество стрелки. Стрелките ще ни подсказват, че 
за да постигнем нашите цели, хората и организациите трябва да 
мислят и работят в една и съща посока. Това във висока степен 
зависи от нас.

Пример. В раздела “Факти. Изводи. Препоръки” четем: 

• 15,8% от малцинствените деца предпочитат да учат в отделни (сег-
регирани) училища. 

• 29,8% от малцинствените деца искат да бъдат преместени в бъл-
гарски училища с преобладаващо български деца. 

• За 54,4% от малцинствените деца няма значение от каква етническа 
идентичност са децата. 

• 60,7% от българските деца искат да учат в "български" училища. 

Децата следват нагласите на родителите и учителите си, които дават 
сходни отговори.

За да имат успех усилията за десегрегация, ние трябва да убедим всички, 
че е от обща полза да се премахнат обособените малцинствени (сегрегирани) 
училища и паралелки. 

Задача.  Кои са най-важните аргументи, с които ще убедите българските 
ученици в необходимостта малцинствените деца да учат в общи па-
ралелки (заедно с тях)?

Не по-малко важно е законодателството и начина на неговото при-
лагане. Не е тайна, че част от законовите разпоредби не се прилагат точно.

Пример. Във “Факти. Изводи. Препоръки” четем:  … деца ходят на училище 
“от време на време”. Учителите обикновено не вписват отсъствията 
им, защото ще се окаже, че те няма да покрият изискванията за за-
читане на годината. Учителите масово пускат учениците да пре-
минат в по-горен клас, без те изобщо да са усвоили материала от 
учебната година. Описаният “избирателен начин” за прилагане на 
училищното законодателство едва ли е от полза за някого.
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Задача. “Сложете си ръката на сърцето”: когато не вписвате отсъствия на 
ученици (за да покрият изискванията за зачитане на годината), 
кой печели и кой губи от тази практика? Дали да продължаваме по 
същия начин? 

Съществена характеристика на живота в училище е качеството на матери-
алната среда.  Светло и чисто училище (или мръсно и мрачно?). Компютър 
за всяко дете в кабинета (или компютър на картинка?!). Шарен привлекателен 
буквар (или…). Качеството на материалната среда възпитава. Създава 
подходящи усещания. Предизвиква чувства. Моделира желания, които пре-
насяме през целия си живот. Формира ценности. Облагородява.

Пример. (“Факти. Изводи. Препоръки”)

• В училищата на ромите и турците - по-малко специализирани ка-
бинети и лаборатории.

• Българските деца с достъп до компютър са около 4 пъти повече от ром-
ските и около 2 пъти повече от турските. Българските деца с компютър 
вкъщи са около 7 пъти повече от децата с етническа идентичност.

• Когато говорят за нуждата от подобрения, децата най-често сочат 
кабинетите по трудово обучение, чужд език и информатика; мал-
цинствените родители - безплатни учебници, добър стол, отоп-
ление, кабинетите по информатика, медицинските кабинети, физ-
културните салони; учителите - нагледните материали, кабинетите 
(особено компютърните), безплатни учебници, физкултурния салон, 
отоплението, стола. Около 60% от родителите - български и мал-
цинствени - декларират, че биха участвали в ремонти на училището 
със собствен труд.

Задача.  Какви са конкретните нужди за подобряване на материалната среда 
във вашето училище? Кои от тези нужди са най-важни и неот-
ложни? 

Сега като че ли познаваме по-цялостно пъзела на училищната среда.  Стига 
да не бяха тези празни кутийки и въпросителните! За какво ли са те? Знам 
поне още две важни неща, които бих поставил на мястото на въпросителните, 
но засега ги пазя в тайна. Вие също ги знаете - напишете ги!
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ВъПрОси, задаЧи, УПражнения.

1. Довършете изреченията:

• Подобряването на училищната среда има важно значение за…

• Когато говорим за училищна среда, имаме предвид следните главни 
действащи лица: …

• Върху живота в училище влияят непосредствено следните органи-
зации и органи: …

• Детските и младежките организации в училище са полезни с…, но 
те могат да бъдат и опасни, ако…

• А ето и примери на полезна организираност сред децата / мла-
дежите: …

2. Отговорете на въпросите:

• Защо приемаме, че учениците, учителите, родителите и представи-
телите на местната общност са главните действащи лица?

• В част от училищата са изградени научно-методически обединения 
на преподавателите по една и съща (група сходни) дисциплина(и). 
Кои са основните задачи на тези обединения? По какъв начин тази 
форма на организация на учителите може да помогне за подобряване 
на училищната среда в желаната посока?

• Във вашето училище изградени ли са детски и младежки органи-
зации? - Разкажете за тях. Кои са добрите примери на съвместна 
работа на деца / младежи от различни етноси и култури в тези орга-
низации?

• Как може да изглежда един "Клуб на любителите на…"? - Разкажете 
за него.

3. Кое е най-важното, което българските ученици не знаят за своите ромски 
съученици? Как да им помогнем да го научат (разберат, осмислят)?

4. Кое най-важното, което ромските ученици не знаят за своите български 
съученици? Как да им помогнем да го научат (разберат, осмислят)?
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5.  Вие сте класен ръководител. Кое е най-важното, което не знаете за 
своите ученици? Как ще го научите? Ще го разкажете ли на вашите 
колеги?

6.  "Нарисувайте" идеалния родител на един ваш ученик. 
• За какво трябва да се грижи?
• Кое за него трябва да бъде задължително?
• Какво не трябва никога да прави?
• Какво ви дължи на вас - като учител и възпитател на неговото дете?
• Какво му дължите вие - като учител и възпитател на неговото дете?
• Кое е най-важното, което искате да му кажете?

7. Родителите нерядко обвиняват учителите, че не се грижат за децата 
им по най-добрия начин. А учителите "връзват кусур" на роди-
телите, че не изпълняват своите родителски задължения. Сега си 
представете едно "странно същество" - учителородител! Какъв ли 
нов вид е това същество? - Опишете го. 

8.  А как си представяте други подобни “странни същества” - ученико-
учител, ученикородител, …?

9.  Да си припомним част от стихотворението на Иван Вазов 
“Левски”:

 “И всякоя възраст, класа, пол, занятье, 
зимаше участье в това предприятье: 
богатий с парите, сюрмахът с трудът, 
момите с иглата, учений с умът…”

• Кой е най-ценният принос, който могат да дадат учениците (поот-
делно или като клас, общност), за разрешаване на проблема "някои 
ученици отсъстват често от училище"?

• Кой е най-ценният принос от страна на родителите за решаването на 
този проблем?

• Кой е най-ценният принос по силите на учителите…?
Продължете списъка от въпроси - за нас е важно да разберем кои 
са силните страни и изключителната (уникалната) компетентност 
на всяка от заинтересованите страни - вкл. на организациите от 
бизнеса, местното самоуправление, нестопанските организации, …
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А сега да си отговорим на въпроса какво означава да подобряваме учи-
лищната среда? 

В своята дейност ние се стремим към постигането на ценни резултати. В 
контекста на разглежданите проблеми такива ценни резултати са:

• добре образованите ученици (млади хора с развити възможности да 
участват успешно в надпреварата на пазара на труда и живота);

• добре възпитаните млади граждани - хора с развито гражданско 
съзнание и умения да упражняват ефективно обществените роли на 
ГРАжДАНИНА;

• добрите, приятелски взаимоотношения - между учениците, учи-
телите, родителите; между представителите на различните етно-
културни общности и др.;

• разбиранията, че хората са равни (еднакво ценни) и трябва да 
имат равен достъп до качествено образование и други обществени 
блага.

Списъкът може да бъде продължен. 

Тези ценни резултати можем да постигаме ефективно (икономично), но 
така също с изразходване на ненужно много усилия и ресурси. Когато го-
ворим за благоприятна училищна среда, имаме предвид такова качество на 
средата (припомнете си нейните важни компоненти!), което ни подпомага да 
постигаме ценните резултати ефективно, по икономичен начин.

Една от често използваните схеми за оценяване на средата с оглед нейното 
подобряване (по отделни компоненти, по групи компоненти или като цяло) 
може да изглежда така:

• Къде сме сега? • Това е диагностичния етап - описваме и оценяваме ситуа-
цията такава, каквато е в момента?

• Къде искаме да бъдем? • Отговаряме на въпроса какво искаме да постигнем? Как 
изглежда желаното и привлекателно бъдеще?

• Как ще стигнем там (където 
искаме да бъдем)?

• изграждаме стратегия (обща линия на поведение) и конк-
ретни подходи за постигане на желаните резултати.

• Как ще разберем, че сме 
стигнали?

• Това е въпросът за измерване на напредъка към целта
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Да се опитаме заедно да оценим един от компонентите на средата. Избирам 
компонента “други форми на организираност на децата и младежите” 
(напр. кръжокът по екология, кръжокът по фолклор; клубът на любителите 
на пощенски марки…). В хипотетичното училище “Заедно напред и нагоре” 
ситуацията е следната:

Къде сме сега?

• В момента има само един спортен отбор по футбол. В отбора 
могат да участват само 20 деца (желаещите да спортуват в 
свободното време са 200). има интерес към екскурзии и пъ-
тешествия, но никой не се наема да организира желаещите 
(нито пък те предприемат стъпки да се самоорганизират).

Къде искаме да бъдем?

• ние сме убедени, че смислените извънкласни дейности са 
изключително важни за развитието и възпитанието на уче-
ниците, за пълноценното интегриране на малцинствените 
деца в училищните общности. затова нашата цел е всяко 
дете да участва поне в една желана извънкласна форма. 
Проучваме интересите и съставяме дълъг списък от желани 
извънкласни дейности. разбира се, едва ли е възможно да 
удовлетворим всички желания, но голямата част от тях 
можем да удовлетворим.

• след проучвания и консултации установихме, че на този етап 
е реалистично да удвоим трениращите във футболния отбор. 
реалистично е също да създадем отбор по баскетбол. (нали не 
е случайно, че подбирам колективни спортове?!).  Като че ли 
няма да имаме особени трудности да изградим танцов състав 
и кръжок по история.

Как ще стигнем там (където 
искаме да бъдем)?

• Постигането на желаните резултати (повече деца да тре-
нират футбол, баскетболен отбор, танцов състав, кръжок по 
история) изисква определени условия и ресурси. Определено 
желание и мотивация у децата, ръководителите на извънк-
ласни дейности, родителите. Материални и финансови ус-
ловия. Организация. Подкрепа… Трябва да идентифицираме 
необходимите условия и ресурси и да ги осигурим. Как? (тук 
навлизаме в областта на проектното управление - вж. “да съ-
творим проект”)

Как ще разберем, че сме 
стигнали?

• докато подготвяме и реализираме своя проект, ние не-
прекъснато се питаме: Къде сме в момента? Колко близко / 
далече сме от ценния резултат? добре ли напредваме? за си 
отговаряме вярно на тези въпроси, ние се нуждаем от жалони 
по пътя към желаната цел. (вж. “да сътворим проект”)
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ВъПрОси, задаЧи, УПражнения.

1.  Прочетете внимателно извадките от изследванията във “Факти. 
Изводи. Препоръки”. Открийте примери от живота във вашето 
училище, които подкрепят направените наблюдения, изводи, пре-
поръки.

2.  А сега открийте примери, които се различават от изводите на двете 
изследвания. На какво се дължат тези различия?

3.  Кои нормативни документи са най-важни за живота в училище? 
Познавате ли ги добре? (Нека този въпрос е повод да направите 
крачка напред в това отношение)

4.  Прочетете внимателно “Речника” (вж. “Речник”). Кои думи и изрази 
са подходящи за описание на училищната среда? Кои думи и изрази 
бихте използвали, за да отговорите на въпроса какво искаме да пос-
тигнем, как изглежда желаното и привлекателно бъдеще?

5.  Сред “играчите” в училище като че ли пропуснахме училищното 
настоятелство. Съгласни ли сте да го прибавим? Кое е най-ценното, 
с което училищното настоятелство може да допринесе за взаимо-
отношения на равнопоставеност, толерантност, търпимост, взаимно 
подпомагане?

6.  Училището е сложен пъзел от интереси – на отделните индивиди, 
общностите, институциите. По какъв начин могат да ни помогнат 
медиите, за да гледат всички в една и съща посока?

7.  За какво ли си мисли това човече? Какви нови хрумвания се въртят 
в главата му в края на този раздел? 
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А сега да нарисуваме табличка с тридесетина клетки:

а з О х
б и П Ц
В Й р Ч
Г К с ш
д Л Т Щ
е М У Ю
ж н Ф я

като във всяка клетка последователно сме написали буквите от азбуката 
(по разбираме причини пропуснах Ъ и Ь). Нашата задача е да запълним въз-
можно най-много клетки с думи (изрази), които ни казват важни неща за учи-
лищната среда. Ето една възможна процедура:

• Притварям очи и се опитвам да си спомня за какво става дума. 
Спомням си, че сред главните действащи лица са учениците (в 
клетката с У пиша "ученици"). Също така - учителите (в същата 
клетка добавям "учители"). Сред важните актьори са и роди-
телите (записвам "родители" в клетката с Р). Продължавам да си 
спомням…

• Част от клетките вече са попълнени, но другите още не са. Очевидно 
ще трябва да прочета още веднъж текста и /или да изпълня отново 
някои от задачите. Чета "всяка от тези заинтересовани групи из-
пълнява конкретни роли и специфични задачи". Сигурно е важно 
да запиша "роли" и "задачи" и да се запитам: Кои са най-важните 
задачи (в разглеждания контекст) на училищното ръководство (ди-
ректора)? А на педагогическия съвет? А на дирекция "Социално 
подпомагане" в общината? (вж. ЗЗД - гл. 3)

Колкото повече попълнени клетки - толкова по-добре. Продължете сами. 

Успех!
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ІІІ. да разбереМ ПО-дОбре КУЛТУрниТе 
разЛиЧия

Ключови понятия: културна идентичност; уникалност - 
обогатяване на уникалността; диалог - качество на диалога; 
общо - различно; чуждо - свое; приемственост между културите; 
разбирания, ценности, правила; приемане - неприемане; 
предубеждения; откритост - капсулиране; познаване - 
непознаване; отношение към другия / другостта; толерантно 
- нетолерантно; вникване, разбиране, емпатия; умения за…; 
градивно / деструктивно отношение; препятствия възможности; 
противоречия между културите - начини за разрешаването им; 
…

Задача. допишете изреченията:

Да подпомагаме междукултурния диалог означава:

• Да знаем…

• Да познаваме…

• Да разбираме…

• Да искаме…

• Да умеем…

• Да желаем…

• Да сме добронамерени към…
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• Да мислим…

• Да помагаме…

• Да не допускаме…

• Да насърчаваме…

за функциите на културата.

Културата е общностно явление. Културата е сложна система от споделени 
ценности, правила, вярвания, разбирания, митове. Тя е оня колективен опит, 
който придобиваме в процеса на съвместната дейност. Културата обединява 
членовете на общността. Тя е средство за предаване на знания и опит. Чрез 
нея осмисляме своя живот. Културата е важен мотивационен ресурс.

Културата е система от споделени ценности и правила. Те изразяват зна-
чението, което хората и групите приписват елементите на средата – вътрешна 
и външна. Придаването на голяма значимост на определено явление мо-
тивира насочването на значим ресурс към същото това явление – било за да 
придобием ценен за нас резултат, било за да се предпазим от отрицателните 
последици на дадено събитие. Пример. Ако за общността запазването на оп-
ределена традиция е важно и значимо, логично е общността да инвестира 
сериозни ресурси за стимулиране на усилията в тази посока. Същевременно, 
да изисква от своите членове именно такова поведение.

Културата мотивира избора на лични и групови цели; тя е важен критерий 
при йерархизирането на общите цели и задачи. Ако разглеждаме целите като 
желан модел на бъдещето, в тях намират израз резултатите от човешката 
дейност – онези ценни за нас постижения, от които се нуждаем за своето 
съществуване и развитие. Поради това йерархията на общностните цели 
“копира”  (повтаря) йерархията на общностните ценности. Това е вярно и 
за всеки отделен член на общността – ценностната му система йерархизира 
личните му цели. Ако за ученикът Гошо най-силният мотив да се учи добре е 
да спечели сърцето на съученичката Галя, със сигурност можем да твърдим, 
че това е най-важната му лична цел (поне за момента).

По отношение на хората културата изпълнява ориентираща функция. Тя 
дава представа за това какво се очаква от всеки член на общността, кое в пове-
дението е желано и кое нежелано. Културата на общността съдържа два типа 
образци на поведение и мислене. Първите са желани и се препоръчват (”Да 
се обличаш по предписания начин е нещо добро – правете го!”). Вторите не 
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само не се препоръчват (”Неуважителното отношение към родителите е не-
допустимо – не го правете!”) - те са забрани, чието престъпване обикновено 
се наказва.

Културата може да мотивира (но така също да демотивира). В системата 
на една и съща култура могат да се открият както мотивиращи, така и демо-
тивиращи елементи. Ако вие принадлежите към общност, за която образова-
нието е изключителна ценност, вие ще бъдете насърчавани да полагате големи 
усилия за напредък в образованието. Ако за тази културна общност по-важни 
са парите, ще ви насочват към печелене на пари (по-малко важните неща ос-
тават на заден план). Подредбата на ценностните ориентации е “матрицата”, 
въз основа на която се разпределят личностните и общностните ресурси.

Културата информира и дава възможност за обмен на мнения, опит, по-
зиции, убеждения. Това е възможно поради факта, че тя се формира и развива 
в процеса на груповата дейност, която предполага непрекъснат обмен на ма-
териални и духовни ценности (… културата е това, което хората са научили 
заедно с другите…) (Донъли, Гибсън, Иванчевич, 1997; 584-585) Освен това културата е ре-
зултат от целокупните усилия на много поколения. Всяко поколение предава 
тази “видима и жизнена ценностна система” на следващите поколения. По 
този начин се осъществява пренос на идеи, разбирания, ценности. Пренася се 
информация и опит. Осъществява се приемственост.

Културата е средство за идентификация (самоидентификация). 
Въпросите “Кой съм аз?” и “Къде е моето място?” се нуждаят постоянно от 
актуални отговори. Тези отговори се основават върху ролите, които изпъл-
няваме, нашия статус (положението ни в общността), оценката на другите 
за нас. Самоидентификацията намира израз в степента, в която приемаме 
целите на общността като свои, в готовността да подчиним собствените си 
интереси на нуждите на общността. В приемането (неприемането) на изиск-
ванията към нас. В следването на (отклоняването от) моделите на поведение 
и мислене, които ни се препоръчват.  

 Културата е средство и среда за социализация. В общия смисъл социали-
зацията се свързва с усвояването на знания, умения, опит и социални роли и 
включва подготовка за реализиране на права, поемане на задължения, носене 
на отговорности. Този процес започва от нашето раждане. Кога завършва 
е спорно. Във всеки случай социализацията е процес, който включва раз-
лични по продължителност периоди. Можем да говорим за социализация в 
обществото (като цяло), но така също за организационна социализация (като 
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процес на усвояването на знания, умения, опит и социални роли в конкретен 
период и конкретна организация -напр. училището).

Когато детето постъпва в училище, то преминава период на адаптиране към 
новите условия - усвоява правилата на новата общност, сработва се с тези 
хора, разбира какво трябва да прави (какво се очаква от него) и какво не бива 
да прави (забраните). Разгадава взаимоотношенията – формални и нефор-
мални. Вписва се в емоционалния контекст на новата общност. Различните 
елементи на конкретната организационната култура влизат в полезрението 
на “новака” и се усещат от него по различно време. В началото обикновено 
той се запознава с официалните (писани, формални) правила. Постепенно, 
в процеса на всекидневните занимания - в часа и навън, детето постепенно 
осмисля официалните норми от гледна точка на реалното им функциониране, 
научава неписаните правила, изработва собствени стратегии за успех и ефек-
тивно постигане на личните си цели. Това е процесът на организационна 
(училищна) социализация.

Близка по смисъл е възпитателната функция на културата. Ако възпи-
танието е двустранен процес (възпитател – възпитаван), насочен към фор-
миране у възпитавания на определени знания, умения, навици, нагласи и др., 
можем да твърдим, че училището възпитава децата по свой образ и подобие. 
Целта е децата да усвоят и изпълняват добре изискванията на училището. 

Когато сме обект на целенасочено въздействие (за да ни информират, 
научат, да усвоим умения и др.), ние имаме своите аргументи  да приемем или 
отхвърлим предлаганите ни твърдения, правила, оценки, практики. Тези ар-
гументи ние черпим както от личния си опит, от “културата, от която идваме”, 
така и от културата (ценности, норми, мотиви, практики), в името на която 
ни възпитават.

Училищната култура е и среда, и средство за самовъзпитание. Възпитанието 
и самовъзпитанието са страни на единен процес. Учениците могат да имат 
сериозни мотиви не само да бъдат обучавани, но така също да усвояват само-
стоятелно нужното им за успешно представяне в училище.

Културата на организацията играе груповообразуваща роля. Груповата 
дейност е насочена към постигането на общи цели чрез координираните 
действия на отделните участници. Чрез културата се разбират и осмислят 
общите цели и правилата на съвместната работа, начините, чрез които се 
работи за постигането на тези цели. Културата интегрира членовете на 
групата, прави ги органична част от цялото. 
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Същевременно организационната (училищната) култура изпълнява дифе-
ренцираща роля. Тя обособява (разграничава) хората, които правят нещата 
по този начин от други хора и групи (тези, които правят нещата по различен 
начин). Функциите интегриране/ диференциране се наблюдават често в го-
лемите (обикновено многокултурни) организации. В зависимост от конк-
ретните условия могат да се формират субкултури – специфични системи от 
ценности, норми и правила, характерни за отделна група (напр. от предста-
вители на отделен етнос). Така въпреки общите за цялата организация офи-
циални ценности и правила, реалното им функциониране за различните обо-
собени групи в организацията е различно. 

Организирането на всяка обща работа предполага разпределение на за-
дачите и ресурсите между участниците и координиране на усилията им чрез 
система от правила. Ако културата е “начинът, по който се правят нещата”, ор-
ганизационната култура, несъмнено, играе организираща роля. Като ни казва 
как се правят нещата, тя регулира взаимоотношенията. Приетите правила 
дават възможност по-ефективно да се разпределят задачите и отговорностите 
и да се координират общите усилия.

Организационната (училищната) култура е инструмент за контрол. 
Контролът е управленска функция, която се изразява в следното: поведението 
на изпълнителите се сравнява с предписани (желани) образци, за да се разбере 
дали нещата са наред. Контролът чрез културата е предимно опосредстван – 
чрез функциониращата система от ценности и правила, ръководителите при-
общават ръководените към желани (препоръчителни) образци на поведение. 
Същевременно ръководителите се позовават на приетите ценности и правила 
(“При нас е така!”), за да контролират пряко (“изкъсо”) ръководените. 

Организационната (училищната) култура може да бъде и средство за 
контрол отдолу-нагоре. В организациите с малка дистанция на властта кон-
тролът отдолу-нагоре е възможен и в по-висока степен е ефективен, тъй като 
се приема, че ръководените и ръководителите (директор - учители, учители - 
ученици) са хора “от едно и също тесто” (Хофстеде, 2001). Освен това йерар-
хията е само ред (тук и сега), който трябва да подпомага съвместната работа. 
Тя не е изначално и вечно неравенство - възглед, който доминира в организа-
циите с голяма дистанция на властта. 

Разбирането на механизмите, чрез които се осъществява въздействието на 
училищната културата върху учениците, учителите, училищното ръководство и 
др., ни дава възможност да си отговорим на въпроса: удовлетворява ли ни същес-
твуващата училищна култура? Какво трябва да направим, за да превърнем учи-
лищната култура в добро средство за ефективно постигане на нашите цели? 



�8

бъдеЩе за нашиТе деЦа

ВъПрОси, задаЧи, УПражнения.

1. Кои са най-важните неща (водещите ценности) за децата - българи и 
децата - роми? Кое е общото и различното между тях?

2. Как си представят своето бъдеще ромските деца? А младите бъ-
лгари? Кое е общото и различното между тях? На какво се дължат 
различията?

3. За да обедините децата около общо разбиране за това кое е добре да 
се прави (и какво не трябва да се допуска), можете да подпомогнете 
класа да си изработи “Нашите правила за успех”. Направете го. Как 
изглеждат тези правила?

4. “Нашите правила за успех” можете да използвате като стандарти за 
оценка на поведението и приноса на всеки ученик за постигане на 
общия успех. Можете да ги използвате също като… (вж. функциите 
на културата)

5. Какво кара децата от една културна общност да се затварят в себе 
си (в своята субкултурна група)? Какво ги кара да бъдат отворени 
(открити)?

6. Около кои значими цели (задачи, проблеми) можете да обединят 
усилията на различни ученици за съвместна дейност? По какъв 
начин ще стимулирате усилията за добра колективна работа?

7. Какво означава емпатия? Защо емпатията е важна за интеркултурния 
диалог?

8. Децата в училище трябва да се приспособят към изискванията на 
училището (учителите, ръководството, …). Кои от тези изисквания 
децата приемат леко и безболезнено? Срещу кои изисквания се 
съпротивляват? Забелязвате ли особености, свързани с етническата 
принадлежност на учениците?

9. Приведете пример от вашия опит, който добре илюстрира при-
емането на различията у другия и толерантно отношение към не-
говата другост. 

10. А сега приведете противоположни примери. Каква е личната Ви 
роля (и възможности) за намаляване случаите на нетолерантно от-
ношение към другите, различните?
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11. Двама търговци преговаряли за сделка, но не стигнали до съгласие. 
Наблюдател на преговорите представил случая така: “въпросът е 
уреден наполовина - единият е съгласен”. Използвайте това раз-
съждение, за да характеризирате процеса на постигане на съгласие 
между две страни. Наистина ли “въпросът е уреден наполовина”?

12. Кои са най-често срещаните предубеждения на българските деца 
спрямо ромските деца? А на ромските деца спрямо българските им 
съученици? Какво се случва с тези предубеждения в процеса на об-
щуването в училище?

13. Културата изпълнява и организираща роля. Наблюдавайте общата 
работа на група ученици по поставена от вас задача. Добре ли са раз-
пределени задачите? Добра ли е координацията между тях? Спазват 
ли се правилата? Кое в екипната работа трябва да се подобри?

Сега познаваме по-добре основни механизми, чрез които културата се 
формира и влияе върху членовете на общността. Да се върнем към задачата в 
началото: допишете изреченията:

Да подпомагаме междукултурния диалог означава:
• Да знаем…
• Да познаваме…
• Да разбираме…
• Да искаме…
• Да умеем…
• Да желаем…
• Да сме добронамерени към…
• Да мислим…
• Да помагаме…
• Да не допускаме…
• Да насърчаваме…

Кое е новото при това изпълнение на задачата? 
Източници:

• Алмънд, Г., С. Верба. Гражданската култура. С., 1998.

• Давидков, Ц. Измерители на организационната култура. С., 2002.

• Давидков, Ц. Култура на организациите в България – 2000-2002 г. (емпирично 
социологическо изследване).
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• Еленков, И., Р. Даскалов. Защо сме такива? (в търсене на българската културна 
идентичност). С., 1994.

• Минков, М. Защо сме различни? (междукултурни различия в семейството, обществото 
и бизнеса). С., 2002.

• Минерва. Интеркултурна комуникация и гражданско общество (П. Макариев - 
съставител). С., 2000. (Съдържа следните статии: Макариев, П. Комплексността на 
културния конфликт; Грекова, М. Културната специфика като контекст и като проблем на 
социалното взаимодействие; Андонов, А. Междукултурни различия и разбиране от творчество; 
Видева, Н. Универсализъм и релативизъм на ценностните йерархии; Боск, Е. Градът на думите; 
Кръстева, А. Културните различия в публичното пространство;  Попова, С. Медии и групови 
идентичности; Нейкова, М. Интегриране на ромите в българското общество и медиите; Тълок, 
Д. За какво служат медиите на малцинствата? (разсъждения относно британския поти с 
печатни издания на малцинствата); Сачкова, Е. Фактори за възникване на компенсаторната и на 
интеркултурната педагогика; Иванов, И. Гражданско образование и интеркултурно образование; 
Тоцева, Я. Учителят и интеркултурното образование; Бойчева, Д. Пословиците и поговорките 
- етнокултурно послание от вековете; Хюсеин, Ф. Някои идеи за ролята на изпреварващото 
обучение по майчин турски език; Цокова, А. Възможности за реализиране на интеркултурно 
образование при целодневна организация на обучение в началното училище)

• Минерва. Интеркултурно образование (А. Андонов, П. Макариев - редактори). С., 1996. 
(Съдържа следните статии: Макариев, П. Философски проблеми на интеркултурното образование; 
Андонов, А. Философия и осмисляне (разбиране на културните различия); Тодоров, Х. Чуждото, 
интеркултурността, интеркултурното образование - концептуални и ценностни аспекти; Видева, 
Н., С. Йотов. Дискурсната етика - възможна основа за междукултурни споразумения; Гомес, 
м., Х. Сампер. Приносът на програмата Философия за деца в интеркултурното образование; 
Рот, Ю. Аспекти на интеркултурната комуникация от значение за съставяне на образователни 
програми в България; Грекова, М. “Ние” и другите. Аз и различието на другия; Кръстева, А. 
Културна идентичност и интеркултурен диалог; Филцингер, О. Интеркултурността в обучението 
на социални педагози; Кръстева, А., И. Иванов. Аз и другите (час по запознаване); Тонева, И. 
Какво знаем за празниците на моя род; Тахирова, С. Фолклорни области в България; Ковачева, 
Л., Х. Тодоров. Мъдростите на народите; Пасева, Д., Е. Костова, М. Грекова. Преодоляване на 
бариерите; Ковачева, Л., Х. Тодоров. Да се справим заедно; Николова, П., П. Макариев. Да се 
поставиш на мястото на другия; Видева, Н. Как можем да рационализираме съдържанието на 
моралните понятия на учениците; Макариев, П. На кого бих искал/а да приличам)

• Паунов М., Организационна култура. С., 1996.

• Сотирова, Д. Фирмена култура: разбиране на организационния живот.  
С, 2003.

• Фондация "Образователно сътрудничество". Заедно можем повече (А. Портарска- 
редактор). С., 2003. 

• Хофстеде, Х. Култури и организации. Софтуеър на ума. С., 2001.

• Хофстеде, Я. Х., П. Б. Пидърсън, Х. Хофстеде. Изследване на културата. С., "Класика и 
стил", 2003.
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ІV. разнООбразиеТО и КОнФЛиКТиТе нОсяТ 
ПОЛОжиТеЛна енерГия

1. Какво представляват конфликтите?

“Конфликтът е такова отношение между субектите на социалното 
взаимодействие, което се характеризира с противоборство, основаващо се върху 
противоположната насоченост на техните мотиви (потребности, интереси, цели, 
идеали, убеждения) или съждения (мнения, възгледи, оценки и т.н.).” (Емельянов, 
2000; с. 22) “Конфликтът винаги е противоборство…, което се характеризира с 
взаимното нанасяне на вреди (морални, материални, физически, психически и др.)” 
(Емельянов, 2000; с. 23) Конфликтът е “неразбирателство, противоречие между 
двама или повече хора” (Минковски, 1999; с. 56)

Всяко от тези определения насочва вниманието към отрицателни характе-
ристики на взаимоотношенията между хората. Говори се за противоборство, 
неразбирателство, нанасяне на вреди. Във всекидневния език конфликтът 
също предизвиква негативни реакции - асоциира се със сблъсък, ожесто-
чение, караница, неприятности и т.н.

Учените обаче разглеждат конфликтите в по-широк контекст и очертават 
три типа нагласи към тяхното възприемане.

• При отрицателната нагласа конфликтът е нещо лошо и нежелано, 
защото хората хабят непродуктивно нерви и енергия, вместо да 
правят нещо по-смислено. Те си “развалят” отношенията (понякога 
за цял живот), обиждат се един друг. Понякога дори се сбиват и може 
да се стигне до много по-сериозни инциденти. Негативната нагласа 
към конфликта ни кара в това явление да виждаме изключително 
вредите - както за спорещите страни, така и за колектива.

• Положителната нагласа се основава върху наблюдението, че в 
процеса на зараждане, развитие, кулминация и разрешаване на спора 
могат да се реализират множество полезни ефекти. Спорещите могат 
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да научат нови неща за себе си и собственото си отношение към 
предмета на спора (напр. колко е важно за мен …). Проблем, който 
не е бил решаван за продължителен период от време, в резултат на 
конфликта може да бъде разрешен. Необходимостта да продължим 
да работим с другия човек, въпреки възникналия конфликт, може 
да ни накара да променим отношението си към  него и предмета 
на спора и т.н. Конфликтът може да бъде повод за подобряване 
уменията за управление и разрешаване на конфликти, за промяна 
на правилата в групата. Възможността за промяна в положителна 
посока може да се разглежда като една от най-важните градивни 
възможности при възникването на конфликт.

• При балансираната нагласа се прави опит явлението да се обхване 
цялостно, като се отчитат както положителните, така и отрица-
телните възможности и ефекти. 

2. Причините за възникване на конфликти са разнообразни. 
ето някои от тях.

• Възможна причина е материалният интерес. Пример. Във Вашето 
училище е закупен нов преносим компютър и всеки от Вас иска да 
му бъде предоставен за ползване. Вие сте много, а преносимият 
компютър само един. Възниква конфликт.

• Друга възможна причина е различното усещане на хората за това, 
кое е справедливо и кое не е справедливо. Пример. На учителския 
колектив е предоставена сумата от 10 000 лева за допълнително ко-
ледно възнаграждение. За да не си създава неприятности, дирек-
торът на училището иска да ги разпределите поравно помежду си. 
Вие обаче смятате, че парите трябва да се разпределят неравно - 
всеки да получи различна сума в съответствие с положените усилия 
и принос. Ето повод за конфликт.

• Честа причина за конфликт са различните представи за това, "кое е 
важно" , и кое не е важно. Пример. Познавам един директор на пред-
приятие, който смята, че е много важно служителите да седят пред 
компютъра от 9 до 17 часа. Служителите пък смятат, че е по-важно 
какво са свършили през това време, а не колко дълго са седели пред 
компютъра. Още един повод за конфликт.

Всеки от нас може да продължи този списък. 
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• Каква е причината за конфликта между ученици, когато единият 
разпалено доказва, че "това не е честно", а другият - че точно така 
трябва да стане?

• Друг случай: ".. той ме нарече "идиот"… (никой не мисли себе си за 
"идиот", нали?!)

• Следващ случай: "… той ме удари…"

• И още: "… а тя защо лъже?"

За да разбираме добре конфликтите, трябва да разграничаваме деклари-
раните позиции на страните от мотивите "зад" тези позиции.

ПОзиЦия МОТиВи

• “не искам да играя с него!” • … защото е лош! (Какво дава осно-
вание на детето, да нарече съученика си 
“лош”?)

• “Предлагам преносимият компютър да получи 
Таня”

• … защото тя е единствената, която работи 
добре на компютър

• “не съм съгласен - аз трябва да получа ком-
пютъра”

• … защото Таня вече знае да работи на 
компютър; ако аз никога нямам достъп 
до него, как ще се науча?

Посоченото разграничаване ни помага да разберем основанията на пози-
цията.

3. за поведението в конфликтна ситуация. защо изследваме 
поведението на хората и групите в конфликтни ситуации? - за да 
си дадем сметка какво да очакваме и да се подготвим за адекватни 
действия и реакция.

Поведението ни в условията на конфликт е съвкупен резултат от множество 
обективни фактори и начина, по който ги възприемаме. Сред въпросите, които 
ни вълнуват, са и следните:

• Това важно ли е за мен - този въпрос, този човек, тези взаимоотно-
шения, този резултат…?

• Какво очаквам да направи другата страна?
• Какви ще бъдат последиците от моето поведение? Как ще го възп-

риемат другите?
• Има ли смисъл…?
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Изборът на поведение в условията на конфликт зависи във висока степен 
и от начина, по който смятаме (по принцип), че трябва да се решават конф-
ликтите. Една популярна класификация на тези начини изглежда така:

• Печеля - губиш. Това поведение е деструктивно, защото отчита 
само собствените интереси (и пренебрегва мислите, чувствата, ин-
тересите на другата страна в конфликта). Ако следвате тази позиция 
и спечелите (наложите собственото си мнение), тази печалба ще 
се окаже скъпа и нетрайна - загубилият ще търси начин да се “ре-
ваншира”, да си “отмъсти” и пр. За съжаление това разбиране из-
глежда доста разпространено.

• Губя - губиш. Това поведение често се илюстрира с кучето, което 
стои до храната - и то не яде, но не дава и на другите да ядат. “Няма 
да е моето, но няма и да е твоето”. Това е тип духовен мазохизъм - и 
аз ще се мъча, но по-важното е, че ще се мъчиш ти! Според вас кой 
печели при една такава позиция?

• Печеля - печелиш. Градивна позиция, тъй като всяка от страните 
отчита както собствените си интереси, така и интересите на другата 
страна. Целта е от създалата се ситуация да се извлече максимална 
полза и за двете страни. Важен резултат на това поведение е, че вза-
имоотношенията между страните могат да се развият в положителна 
посока.

• заедно срещу проблема, породил конфликта. При този начин на 
мислене вниманието на страните е насочено не толкова към извли-
чането на лична изгода. Страните разбират значението на самото 
явление “конфликт” и са загрижени да предотвратят повторната му 
поява. Затова изследват причините - могат ли да направят така, че 
тези причини да се предотвратят в бъдеще? Това е позиция на отго-
ворност и грижа към организацията.

В една от възможните класификации личностните стратегии за справяне 
с конфликта се описват така: приспособяване, капитулация, избягване на кон-
фликта, примиряване, компромис, интегриране, принуда. 

Стиловете на поведение в условията на конфликт могат да бъдат обоз-
начени като: съперничество, сътрудничество, компромис, отбягване, при-
способяване. Тези стилове са комбинация от два фактора: в каква степен се 
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опитваме да наложим собствената си позиция; в каква степен сме склонни да 
приемем позицията на другата страна. (Минковски, 1999).

Когато човек осъзнае, че е необходимо да промени поведението си в конф-
ликтни ситуации, ние трябва да му помогнем да развие необходимите за това 
умения. Важно е също така да му оказваме необходимата подкрепа и да го 
насърчаваме в това нелеко начинание.

4. за разрешаването на конфликтите.

За да са налице възможности за самостоятелно разрешаване на конфликта, 
е необходимо страните по спора да водят диалог (да не са прекъснали кому-
никацията помежду си). Този подход е градивен и затова при наличие на кон-
фликт първоначално усилията се насочват към насърчаване на страните да 
общуват пряко помежду си и сами да решат възникналия спор.

Когато комуникацията между страните е нарушена и не е възможно да 
бъде възстановена без чужда помощ, се преминава към някоя от формите за 
разрешаване с помощта на трета страна. В тази група попадат три основни 
формата: съд, арбитраж, посредничество (медиация).

Съдът е добре позната (и осветена от времето) специализирана инсти-
туция за разрешаване на спорове. Сред предимствата на съда можем да по-
сочим следното: основава се върху правото, чиято сила е гарантирана с мате-
риалната сила на държавата; има опит и традиции; хората познават тази въз-
можност. Но съдът има и сериозни недостатъци: за значителна част от хората 
съдебната процедура е скъпа и бавна. Като правило отсъждането удовлет-
ворява повече една от страните и ощетява (реално или като възприемане на 
решението) другата страна. Налице е “победител” и “победен”. Обикновено 
хора, които са били страни в съдебен спор, си “развалят” отношенията - по-
някога - “до гроб”. Често тази неприязън към другата страна се предава и на 
наследниците.

Съдебната процедура за разрешаване на спорове може да бъде оценявана 
и от гледна точка на отговорността. За голяма част от хората е удобно друг 
(съдът) да поеме отговорността за разрешаване на спора. За част от нас обаче 
това е неприемливо - друг да решава важните за нас неща. С други думи, 
отношението към съдебната процедура се определя и от степента, в която 
искаме да носим отговорност за важните решения в нашия живот. 

Арбитражът е разновидност на съда. У нас арбитражни съдилища са из-
градени към Българската търговско-промишлена палата и Българската сто-
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панска камара (има и други). Те се произнасят върху определен тип спорове 
между стопански субекти. Общото с класическия съд е, че решенията се 
вземат от трета страна (съд) и са задължителни за страните. Различното: при 
класическия съд една от страните по спора внася иск и съдът (ако прецени) 
призовава страната-ответник. За да се гледа дело от арбитражен съд, и двете 
страни по спора трябва да са съгласни проблемът да се внесе за разглеждане 
именно в арбитражен съд.

Посредничеството (медиацията) при разрешаване на спорове е процедура, 
при която страните по спора, с помощта на трета - неутрална - страна, се 
опитват сами да вземат решение. Тази процедура се различава съществено 
от съда и арбитража. Обърнете внимание: целта на медиацията е страните да 
бъдат подпомогнати сами да решат спора помежду си. Главните действащи 
лица в процеса на медиацията са страните по спора и посредникът (медиатор). 
В някои случаи страните могат да бъдат придружени от свои наблюдатели.

Добре организираната процедура за посредничество предлага на страните 
редица предимства:

• Страните по спора участват доброволно в процедурата, по свое же-
лание и убеждение;

• Процедурата е относително бърза и икономична (в сравнение със 
съдебната);

• Страните имат контрол върху решението, те сами вземат реше-
нието;

• Налице са възможности за запазване тайната на взаимоотноше-
нията - това често е много важно;

• При успех (общо решение) страните запазват добри (коректни) вза-
имоотношения;

• Процедурата предполага отговорно отношение при изпълнение на 
решението (защото това е общо решение, което удовлетворява всяка 
от страните);
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Ето как изглежда една примерна процедура на посредничество при разре-
шаване на спорове:

• Въведение
• В началото е важно да се създаде атмосфера на доверие към посредника 

и процедурата. Посредникът разяснява процедурата и ролите на всеки от 
участниците. Въвеждат се общи правила, приемливи за всяка от страните.

• Установяване на 
спорния въпрос

• Посредникът подпомага страните добре да дефинират спорния въпрос 
(спорните въпроси). Това предполага всяка от страните да изложи своята 
версия за спорния въпрос. Посредникът насочва диалога, помага за под-
реждане на проблемите, задава уточняващи въпроси, обобщава. В края на 
този етап страните трябва да имат съгласие (споделено виждане) относно 
спорния въпрос(и).

• Обмен на мнения

• Целта е вниманието да се насочи към бъдещето, към разбиране позицията 
на другата страна, към търсенето на решения (а не към споровете в ми-
налото). Важна задача е зад позициите да се разкрият интересите. При не-
обходимост посредникът преформулира и обобщава казаното от страните. 
Той подчертава значението (“Това очевидно е много важно за Вас!”) на 
проблема за конкретната страна. Сменя ролите (“Как бихте се чувствали 
не неговото/нейното място?”). Ако е необходимо, посредникът провежда 
с всяка от страните отделна (“частична”) среща. На тези срещи той на-
учава неща, които не се споделят на общите срещи. Това дава ориентири и 
създава възможности за напредване на процеса.

• Създаване на въз-
можности

• Целта е да се формулират предложения за решаване на спорните въпроси, 
да се приемат критерии за оценка на предложенията, да се избере най-
подходящото за страните решение. Посредникът насочва разговора към 
ясни формулировки на предложенията и критериите за оценяването им. 
Той дискретно подпомага страните в процеса на избора на най-доброто 
решение.

• Споразумение

• Целта е позициите да се доближат и да се постигне споразумение по кон-
кретните спорни въпроси. Посредникът подпомага и насърчава страните в 
търсенето на компромиси (отстъпки), формулирането на текстовете в спора-
зумението (с неутрални думи), придържането към конкретни действия и по-
ведение. Препоръчва се споразумението да бъде: конкретно, измеримо, пос-
тижимо, реалистично, определено във времето.

• Заключение

• Посредникът обобщава резултатите. Насочва вниманието към свършената 
работа (това е нещо ценно за страните). Разяснява условията на спора-
зумението. Ако страните не са постигнали споразумение, посредникът 
обобщава резултатите от общите усилия, подчертава напредъка, изказва 
благодарност на страните за положените усилия, насърчава страните да 
потърсят по-късно нови възможности за постигане на споразумение.
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За да бъдем добри посредници при разрешаването на споровете, ние 
трябва да развием множество личностни умения и компетентности.

ВъПрОси, задаЧи, УПражнения.

1. Коя от описаните нагласи към конфликтите (отрицателна, положи-
телна, балансирана) приемате като най-продуктивна? Защо?

2. Кои са най-честите конфликти в училище? На какво се дължат? 

3. Кое, според вас, е най-характерно за конфликтите на междуетни-
ческа и междукултурна основа? Кои от причините за тези конф-
ликти можем да отстраним?

4. Прочетете текста “Що е “Мешере”?”

 “Мешере” означава ромски съд. В него са избрани хора, които да 
разрешават спор между две страни по най-различни въпроси. По 
принцип това са известни роми от кардарашката етническа подгрупа 
- познати сред общността със своята почтеност, справедливост и 
безпристрастност. Имат богат житейски опит и се ползват с дове-
рието на всички спорещи помежду си.

 Мешерджиите изпълняват ролята на обвинители, адвокати и съдии 
едновременно.

 При всеки конкретен случай се избират нечетен брой участници - най-
често 5 или 7. Много рядко 9 или повече. Целта е винаги да има мнозинство. 
Така се приема по най-демократичен начин общото решение. Несъгласните 
- малцинството - “мешерджии” с приетото от мнозинството решение са 
длъжни да го приемат и нямат право да обявяват противното си мнение нито 
пред спорещите страни, нито пред свидетели. При всеки конкретен случай 
избраните мешерджии излъчват помежду си един председател. Той обявява 
окончателното решение. След това всяка от несъгласните страни може да не 
приеме решението и да го обжалва. Обжалването е разрешено обаче не повече 
от един път.”

Източник: РИА “Дефакто”

Какво още искате да знаете за ромския съд и отношението на ромите към 
него?

5. Кое е най-често срещаното поведение в конфликтни ситуации? 
Приведете аргументи.
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6. Ако трябва да определите собствения си стил в условията на кон-
фликт, то той е: съперничество, сътрудничество, компромис, от-
бягване, приспособяване - изберете един от тях. Защо смятате, че 
Вие следвате именно този стил?

7. За да бъдем добри посредници при разрешаването на споровете, ние 
трябва да развием множество личностни умения и компетентности. 
Като използвате описанието на процедурата за посредничество, по-
сочете кои са най-важните умения и компетентности, които трябва 
да развие посредникът при разрешаване на конфликти?

8. Познавате ли хора, които често влизат в ролята на посредници при 
разрешаването на различни спорове? Разкажете за тях.

9. При разрешаването на конфликти е възможен “подходът на паза-
ренето”. Как си представяте този подход? Какво прави всяка от 
страните?

10. Има хора, за които конфликтът е възможност да изиграят опре-
делени роли. Разкажете за такива хора - кои са любимите им роли в 
условията на конфликт?
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V. „безПЛаТни” съВеТи

защо поставих това заглавие? То е реакция срещу книгите 
със съвети. 

Първоначално имах намерение да ви инструктирам как да организирате 
извънкласни форми на работа с децата, но си спомних историйка от англий-
ската читанка, която изглеждаше приблизително така. Един човек тръгва на 
екскурзия (да речем за Лондон). Като научил за пътешествието, негов познат 
го посъветвал непременно да си вземе чадър, тъй като в Лондон - твърдял 
познатият - непрекъснато вали. Друг познат го посъветвал да не пропусне да 
си вземе дебелото палто, тъй като - това твърдял вторият познат - в Лондон е 
адски студ. Трети познат… и така нататък.

Не си спомням добре каква част от камарата “важни” неща бяха влезли 
в употреба на нашия герой. Поуката, обаче, е в друга посока - нашият огра-
ничен опит едва ли ни дава основание да формулираме общовалидни съвети: 
“направи това и това!”, “а това не прави!”? 

Ето едно упражнение, което използвам често в обучения за развитие на 
екипни умения.

Упражнението “Купувам - продавам” (идеята за това упражнение ми даде 
Елмира Банчева). Всеки участник в упражнението получава бял и цветен лист 
и флумастър. Заданието към участниците гласи: върху белия лист напишете с 
големи букви три свои качества или умения - вашите силни страни, с които сте 
най-ценен за класа (екипа, групата, кръжока по история, …). Върху цветния 
лист запишете свои черти или умения, които са ви необходими, но досега не 
сте успели да развиете. На всеки от листата напишете името си.

Важно! Когато характеризираме някого, ние обикновено говорим за не-
говите силни и слаби страни. Никой, обаче, не обича да бъде “слаб” или да 
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се изтъкват неговите “слабости”. Затова като че ли е по-добре да говорим за 
силни страни и страни, които искаме да развием.

• Попълнените бели листа залепваме на стената под надпис 
"ПРОДАВАМ". Тук "продавам" е синоним на "Това е най-доброто, 
което мога да предложа от себе си".

• Попълнените цветни листа залепваме на отделно място под надпис 
"КУПУВАМ". Тук "купувам" е синоним на "търся начин да подобря 
тези свои качества / умения, да ги развия".

Следваща инструкция към участниците: нека сега всеки внимателно 
проучи пазара - какво се предлага и какво се търси. Ако вие продавате нещо 
(напр. “смелост”), и забележите че някой го търси (иска да “купи” смелост, 
т.е. да развие това свое качество), идете при него и му предложете помощ - 
вие ще го научите как да стане смел (логиката е: на смелост може да ви научи 
смелият). Ако ли пък търсите нещо (напр. искам да стана по-търпелив), про-
верете дали някой не предлага това на пазара “ПРОДАВАМ”…

Целта е да се формират партньорски двойки (тройки, четворки…) около 
нещо общо, обединяващо. Насърчаваме партньорите да обсъдят проблема и 
да набележат общи действия за неговото решаване (напр. какво означава да 
си смел и по какъв начин “смелият” ще помогне на по-малко смелия да развие 
това качество). По време на обсъждането можем да насочваме дискусията. 
Ето примерни въпроси за насочване на дискусията по “проблема смелост”.

• Какво представлява смелостта? Как разбираме, че някой е смел?

• Хората раждат ли се смели, или това качество може да се развие 
/придобие?

• Какво трябва да направи един човек, за да придобие смелост? 
Разкажете един "истински случай" (дайте пример).

• Смелият човек добър ли е? За какво използваме своята смелост? 

• …

След дискусията всяка партньорска двойка (тройка, …) разказва пред 
цялата група (класа) как е протекла дискусията, до какви изводи са стигнали 
участниците, какви решения са взели (обикновено това са решения за взаи-
мопомощ, които предполагат конкретни действия). По време на общото пред-
ставяне и обсъждане могат да се поставят въпроси и да се дават отговори.

Кои са възможните ценни резултати от такова упражнение?
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• Учениците насочват вниманието си към своите силни  страни и не-
развити качества /умения / компетентности. Опитват се да дадат от-
говор на въпроса: с какво съм ценен за другите? Тук внушението е: 
“Ти трябва да си полезен (“ценен”) за другите. Направи така (положи 
усилия), че да бъдеш още по-необходим и полезен!”

• Съвкупността от "силни страни" и "неразвити качества" може 
да се разглежда като своеобразен личностен профил. Тук посла-
нието на учителя може да бъде: “Вгледай се в себе си. Кое у себе 
си харесваш? А кое не ти допада? Какво искаш да направиш, за 
да…?” Този профил е изходна база за планиране на личностното 
развитие.

• Децата правят заявка за своето развитие. Те ни казват какво у себе 
си искат да развият. Можем да го разглеждаме като декларирана 
потребност, зов за съдействие и пр. За учителя това са ориентири за 
изграждане на взаимоотношенията с конкретното дете, а така също 
за насочването му към подходящи роли и задачи.

• Упражнението създава контекст за самопредставяне. Всеки от нас 
е заинтересован другите да го приемат и оценяват положително. 
Затова нашето поведение, предназначено за другите, се влияе от со-
циално желателното (какво другите очакват от нас). Чрез този акт 
на самопредставяне на детето ние можем да разберем как то възп-
риема очакванията на другите, по какъв начин се приспособява към 
тях.

• По резултатите от упражнението можем да съдим за характера и 
структурата на взаимоотношенията в класа (групата). Когато на-
сърчаваме децата да формират партньорски двойки (тройки, …), 
обединяващия признак формално е да се срещнат “търсенето” и 
“предлагането”. На емоционално равнище, обаче, водещи са харе-
сване / нехаресване, симпатии / антипатии, положителен / отрица-
телен минал опит в междуличностните взаимоотношения и др. За 
учителя познаването на характера и структурата на взаимоотноше-
нията е ориентир при планиране развитието на децата и класа като 
цяло.

• Тъй като упражнението предполага обсъждане на важни за децата 
въпроси, то може да се използва за изясняване на понятия, за диа-



54

бъдеЩе за нашиТе деЦа

гностика (какви са) и нормиране (какви трябва да бъдат) на взаимо-
отношенията (между отделните личности, между детето и групата, 
между различните групи (8А и 8Б клас). Налице са също така въз-
можности за обсъждане на нравствени категории (добро, зло, дъ-
лжимо, …) и др.

В сценария на това упражнение можем да включим още един важен елемент. 
Инструкция към участниците. “Вие се познавате добре помежду си. Разгледайте 
още веднъж внимателно силните страни на вашите съученици. Открийте у 
всеки нови силни страни и ги допишете на листа му “продавам”.”

Този елемент на упражнението има за цел да внуши: “Винаги търсете по-
ложителното у другите! Помогнете на вашия партньор да изяви силните си 
страни, добрите си качества! Тук лансираме поне две идеи:

• Първата е, че за да бъде силен, екипът се нуждае от ресурсите на 
всеки участник. И то от най-ценния ресурс на всеки участник - не-
говите най-силни качества.

• Втората: в екипа човек може да развие и усили своя потенциал; 
екипът може да помогне на всеки негов член да бъде по-силен, по-
стойностен, по-ценен.

Учениците дописват силни (според тях) качества и умения на своите 
другари. Какви са ефектите?

• Този елемент на упражнението дава възможност още по-точно да се 
оценят взаимоотношенията в групата. 

• Той е източник на ново познание - за другите и за себе си - защото ни 
кара да извлечем от опита отговор на определени въпроси.

• Налице е възможност за осмисляне на посочените по-горе идеи за 
взаимоотношението личност - група: “за да бъде силен, екипът се 
нуждае от най-доброто у всеки негов член” и “ в екипа човек може 
да развие и усили своя потенциал; екипът може да помогне на всеки 
негов член да бъде по-силен, по-стойностен, по-ценен”.

Има случаи, при които участниците в упражнението се затрудняват да 
допишат силните страни на другите - поради това, че не ги познават до-
статъчно, не са близки с тях и др. Тогава ние ги насърчаваме да проведат 
целенасочена опознавателна среща, за да разберат за партньора това, което 
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ги интересува. Тези опознавателни срещи (мини-дискусии) могат да бъдат 
включени като допълнителен елемент на упражнението. Чрез тях могат да се 
развиват следните умения:

• Изясняване на заданието: какво искам да науча / разбера за своя пар-
тньор ("този човек")?

• Как да извлека нужната информация (подготовка за формулиране на 
подходящи въпроси)?

• Как да структурирам срещата (с какво да започна, как да предраз-
положа събеседника си да бъде откровен, в каква последователност 
да поставя въпросите, как да завърша, …)?

Една от важните идеи (и внушения) тук може да бъда: "Общувайте! 
Разговаряйте! Научете повече един за друг!" Общуването е средство за съз-
даване на приятелства. Хора, които се познават добре, по-рядко влизат в кон-
фликт. Избягват се недоразумения. Преодоляват се предразсъдъци. Създават 
се положителни взаимни нагласи.

Въпроси, задачи, упражнения.

1. Като използвате текста, отговорете на следните въпроси:

• Как можем да формулираме целите и 
задачите на това упражнение? 

• Какъв е сценарият на занятието 
(“стъпка по стъпка”)?

• Какво материално осигуряване ни е 
нужно?

• Каква подготовка трябва да 
осъществим?

• По отношение на материалната среда:

• По отношение на участниците:

• Лична подготовка 

• Какво прави ръководителят на заня-
тието (“стъпка по стъпка”)?

• за да отговорите пълно и систематично, можете да 
използвате сценария.

• Кои са възможните рискове (неблаго-
приятни последици)? Как да ги управ-
ляваме?
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2.  Досещате ли се за други важни въпроси, свързани със занятието, на 
които трябва да отговорим?

3.  Кои извънкласни дейности учениците приемат с най-голямо же-
лание? Разкажете за тях.

4.  Кои от тези дейности са най-подходящи за интегриране на малцинс-
твените деца? Защо?

5.  Поставете децата в ролята на “социални инженери”. Изпратете ги на 
необитаем остров, на който те трябва да  изградят “ново общество” 
- с всички необходими институции (те да решат какви институции 
са им необходими), удобства, взаимоотношения… Нека сами раз-
пределят между себе си важните роли в “новото общество”. Нека 
планират задачите, които трябва да изпълнят. Нека прогнозират 
бъдещето и се подготвят да го посрещнат. Нека изградят помежду 
си взаимоотношенията - такива, каквито им харесват. Нека… А след 
това ги накарайте да пренесат елементи на този социален проект в 
реалната си среда. Продължете сами…

6.  Децата / младежите често посещават компютърните клубове, за да 
играят “в мрежа”. Как си представяте един проект на група деца “в 
мрежа”? Разкажете за него.

7.  В своята работа ние често използваме методите на “мозъчната атака”. 
Чрез тях идентифицираме проблеми, генерираме идеи, търсим 
решения. Разкажете за своя опит в използването на “мозъчната 
атака”.

8.  Светът е все по-отворен. Хората пътуват, виждат, разказват. Готови 
ли сте да поканите в класа интересни хора, които ще разкажат на 
децата за още по-интересни места, хора, събития? (е, няма да е лошо 
в разказа да присъстват многокултурните общности с техните вза-
имоотношения на толерантност, взаимно уважение, взаимно при-
знание, взаимопомощ, …)

9.  В България вече има местни поделения на многонационални ком-
пании. В тях заедно работят представители на различни страни, ре-
гиони, култури, етноси, раси… Използвайте ги за нуждите на възпи-
тателната работа в училище.



57

V. “безПЛаТни” съВеТи

10. За нуждите на проекта “Интегриране на малцинствените деца…” 
може да ни помогне изучаването на живота и делото на под-
ходящи личности (вкл. исторически) - с техния пример за толеран-
тност, етническа и верска търпимост и др. (напр. Васил Левски). 
Какви са вашите идеи да възпитаваме училищните общности в дух 
на толерантност и взаимопомощ чрез българската история (напр. 
как българският народ спасява българските евреи)? А познавате ли 
историята на други народи, етноси, региони, култури?

11.  Една от благодатните сфери за съвместна работа на многокултурни 
общности е изкуството. Какви проекти можете да реализирате в 
тази посока?

12.  Бихте ли използвали художествени произведения за да извлечете 
подходящи изводи, послания, идеи? Как ще го направите? Кои про-
изведения имате пред очи?

13.  Забелязали ли сте, че в многокултурните общности представителите 
на различните култури обикновено “си присвояват” определени 
обществени роли? (Да кажем че) евреите обикновено са банкери. 
Арменците - часовникари. Китайците - търговци и т.н. Какво е раз-
делението на ролите между децата - представители на различните 
културни общности? Какво ще стане ако разменим ролите им и 
всяко дете се стреми съзнателно да изпълни добре чуждата роля, 
която сме му предложили? (Ц.Д. Уверявам ви, че ролевите игри са 
страшно забавни и полезни!!!)

14.  В различните култури има пословици, поговорки, приказки (разкази) 
и пр. със сходно послание (внушение, “поука”). Напр. за добрите и 
лошите постъпки, трудолюбието и мързела, мъжете и жените, раж-
дането и смъртта … Търсенето на аналози (напр. пословици със сходно 
послание) е добро средство за взаимно опознаване и обогатяване.

15.  Можем ли да твърдим, че децата от дадена култура са по-добри от 
своите връстници в усвояването на конкретни полезни умения? Кои 
са подходящите форми за обмен на полезни умения?

Всяка целенасочена съвместна дейност на група деца може да бъде струк-
турирана като проект. Използвайте познанието си върху проектното уп-
равление. Усилията да въвличаме децата в смислени проекти се отплащат 
богато.
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животът ни е низ от проекти. Всеки ден планираме: какво трябва да 
свърша, как ще го направя, кой вариант да избера? Кого да привлека за 
съюзник? От какво да се пазя?… Същевременно изпълняваме своите 
проекти и постигаме желаните резултати. Понякога сме доволни (от ре-
зултата, от умния начин, по който сме го постигнали). Друг път не сме до-
волни, защото “сигурно има по-добър начин да се слиза по стълба” (вж. как 
започва книгата “Мечо Пух”).

Когато съзнателно структурираме дейността си като поредица от проекти, 
ние по-често ще бъдем удовлетворени от постигнатия резултат (и по-рядко да 
бъдем разочаровани). Причината е следната: проектът е добро средство, чрез 
което можем да настроим собствените си усилия (и усилията на другите) по 
подходящ начин – така че да бъдем по-ефективни при преследване на личните 
и обществените цели.

За да сме още по-добри в подготовката и изпълнението на проекти, ние 
трябва:

• Да разбираме същността и логиката на проектната дейност.

• Да умеем добре да съставяме и развиваме проекти.

• Да сме в състояние добре да управляваме подготовката и реализи-
рането на тези проекти. 

• Проектирай - създай света на собствените си желания!

• Как се съставя и развива проект?

• Кое е най-важното при реализирането на проекта?
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• Какво означава да управляваме подготовката и реализирането на 
проекта?

Всеки от нас иска да се научи да съставя и развива добри проекти и да ги 
реализира успешно.

Какво представляват проектите? Какво означава да структурираме собс-
твената си дейност в проектна форма?

задача 1. Кой е най-значимия проект, който сте реализирали 
през последните месеци? разкажете за него. 

задача 2. допишете изречението: “добър е оня проект, 
който…

задача 3. Кои са най-важните характеристики на добрия 
проект? Обосновете се. 

Малко теория. На различни места срещаме различни определения за това 
какво представлява проектът. Ето някои от тях:

1. идея, замисъл, намерение
2. План за осъществяване на 

определен замисъл, идея, на-
мерение

3. Предварителен текст (за 
нещо)

4. Относително обособена част 
от всяка дейност

5. начин на организиране на 
дейността

6. инструмент за ефективно 
организиране на човешката 
дейност

7. Организирано намерение, 
което има за цел да бъдат 
осъществени определени 
задачи и постигнати 
желани, предварително оп-
ределени резултати

8. “съвкупният процес на про-
изводството на нов продукт, 
нов завод, нова система 
или определен, специфичен 
продукт…” (Archibald)

9. “подробно дефинирани дей-
ности, планирани с пре-
делна продължителност с 
определена цел” (General 
Electric)

10. “… от гледна точка на уп-
равлението му, проектът е 
работа, която има начало и 
край. Тя се планира и кон-
тролира; може да бъде до-
ведена до успешен финал; 
създава промяна” (бъртън, 
Майкъл, с. 3)

11. Проектът е набор от задачи, 
които се осъществяват от 
екип, за да се постигнат оп-
ределени цели… Проектът 
се характеризира с начало 
и край; има свой бюджет; 
крие рискове. (Understanding 
projects)

12. … взаимосвързани дей-
ности…, с ясна цел…, начало 
и край….
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задача 4. Подчертайте ключовите думи във всяко от 
определенията. Препишете ги.

задача 5. Кое от изброените определения е най-близко до 
собствената Ви представа за проект? защо?

задача 6. Тук трябва да изработим обобщено работно определение 
за проект. Прочетете отново определенията и ключовите думи 
(задача 4.). Какво да включим в разбирането си за проект, така 
че да обхванем всички негови страни и важни елементи? (в 
“склада” има нещо за вас – вж. 1)

задача 7. В задача 1. отговорихте на въпроса: “Кой е най-
значимия проект, който сте реализирали през последните 
месеци?” Като използвате обобщеното работно определение за 
проект (задача 6.), разкажете отново за своя най-значим проект, 
но по-структурирано и в разгърната форма. (в “склада” има 
нещо за вас – вж. 2)

Вече имаме начална представа за това какво представлява проектът, кои са 
основните му елементи. Затова нека отново да отворим на въпроса

задача 8. Кои са най-важните характеристики на добрия 
проект? Обосновете се. 

ВъПрОси/ ОТГОВОри

ВъПрОси ОТГОВОри

• В едно от началните опреде-
ления се казва, че проектът е 
относително обособена част от 
всяка дейност. Какъв смисъл се 
влага в това определение?

• Когато нещо е важно за нас (напр. искам да стана топ-със-
тезател от Формула 1 - като М. шумахер), ние можем да го 
отделим (обособим), за да му обърнем специално внимание. 
Така създаваме по-добри възможности тази идея да се 
осъществи. (Какво бихте добавили към този отговор?)

• а какво означава, че проектът е 
предварителен текст за нещо?

• Тук се акцентира върху необходимостта да отделим до-
статъчно време и усилия за изясняване и конкретизиране на 
нашето намерение. Когато представим идеята си в писмен 
вид, ние по-добре разбираме кое ни е ясно и по кои въпроси 
трябва още да мислим. нашето намерение придобива 
систематична и цялостна форма. доброто представяне 
на нашия проект в писмена форма ни дава възможност 
по-лесно да намираме привърженици и ресурси за своя 
проект. (Какво бихте добавили към този отговор?)
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• В определение № 8 често се 
употребява думата нов, нова... 

• Когато започваме нещо ново, ние имаме още по-голяма 
нужда да го осмислим в проектна форма - това ни дава 
възможност да обхванем всички важни страни от неговото 
производство и да не пропуснем нещо съществено. (Какво 
бихте добавили към този отговор?)

• защо се споменава начало, 
край, продължителност? Това 
се разбира от само бебе си…

• Чрез проектното мислене се стремим да систематизираме 
(да обхванем в единство) всички важни страни на предсто-
ящата дейност. Времето е един от най-важните ресурси, 
защото всяко действие има начало, край, продължителност. 
Така ние се учим да управляваме времето. (Какво бихте до-
бавили към този отговор?)

• … а в определение № 12 се 
говори за взаимосвързани дей-
ности…

• Това наистина е така. Каквото и да правим, ние всъщност 
осъществяваме определено производство. а всяко про-
изводство изисква да следваме определена технология 
- последователност от взаимосвързани дейности. Колкото 
и важна да е отделна дейност, тя има смисъл само като 
част от технологията на цялостното производство. (Какво 
бихте добавили към този отговор?)

• защо твърдим, че проектното 
поведение ни дава по-добри 
шансове да постигаме целите си 
по рационален начин? 

• защото проектното поведение изисква да си дадем ясна 
сметка за целите, които преследваме; за начина, по който 
ще ги постигнем; за ресурсите и подкрепата, които са ни 
необходими; за проблемите, с които трябва да се справим; 
за възможностите, които ще оползотворим; за времевото 
измерение на необходимите дейности; за начина, по който 
ще управляваме производството. (Какво бихте добавили 
към този отговор?)

• (като имате предвид до-
сегашния ход на занятието, 
формулирайте “логичен въп-
рос”, който очаквате да ви за-
дадат учениците)

• (тук формулирайте своя отговор)
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Да направим крачка напред: 

за да съсТаВиМ ПрОеКТ, ТрабВа да 
ОбединиМ ОТГОВОриТе на сЛедниТе ВъПрОси:

Да разгледаме последователно тези въпроси.

1. Каква идея (замисъл) искаме да осъществим?

Всеки проект започва с формулирането на някаква идея, замисъл, наме-
рение. Идеята може да бъде отговор на различни въпроси: 

• Как да решим този проблем?

• Как да използваме тази възможност?

• Как да подобрим тази процес?

• Как да организираме ефективно съвместната работа?

• Как да излезем от това затруднено положение? и др.
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Като правило в началото идеята очертава само общите контури на за-
мисъла. В процеса на нейното разработване и развитие тя се конкретизира и 
придобива формата на план за действие.

Пример. Забелязах, че радиаторът не моя “Опел” тече. Това е сериозен 
проблем, тъй като непрекъснато трябва да доливам вода. Освен това има 
опасност колата да прегрее и да се повреди двигателя. Нещо трябва да се на-
прави! Да, но какво?

• Дали е възможно да се справя с проблема сам? Чувал съм, че някои 
сипват в радиатора червен пипер и така запушват малките дупки. 
Други купуват специални алуминиеви стружки, които също имат 
свойството да запушват малките дупки. Трети…

• Ако обаче се окаже, че повредата е по-сериозна, трябва да отида при 
специалист, за да залепи "пробойните".

• Ако ли пък и това е невъзможно (радиаторът е много стар и прогнил), 
ще трябва да се смени с нов.

 За решаването на “проблема счупен радиатор” в главата ми се 
въртят различни идеи. Коя от тях ще се окаже подходяща за конк-
ретния случай?

По-нататъшното развитие на идеята предполага:

• Да формулираме и други възможни алтернативи за разрешаване на 
идентифицирания проблем.

• Да се ориентираме към най-подходящата за този случай идея. 
Колкото по-добре опознаваме проблема, толкова по-надеждни ори-
ентири за избор на подходяща идея притежаваме.

• Да конкретизираме идеята (намерението): да си представим 
нейното реализиране като алгоритъм (последователност от взаимно 
свързани стъпки); да я поставим в реален контекст (т.е. да я съоб-
разим с реалните условия, при които трябва да я осъществим).  

2. Кои проблеми ще решим с реализирането на проекта? Кои 
възможности ще оползотворим?

Проблемът е несъответствие, противоречие. Когато казваме: “имам 
проблем с това момиче/момче”, ние можем да имаме предвид различни не-
съответствия/противоречия:

• Аз я харесвам - тя не ме харесва;



65

VІ. УМееМ Ли да създаВаМе дОбри ПрОеКТи

• Аз искам да отидем на кино - тя иска да отидем на ресторант;

• Аз предпочитам диско музика - тя предпочита фолк;

• Аз твърдя, че истинският мъж използва парфюм "Фют" - тя си пада 
по парфюм "Слави Трифонов"…

Ако моята цел е да спечеля сърцето на това момиче, сигурно трябва да се 
справя с посочените проблеми.

При създаването и развитието на проекта ние имаме предвид различни 
групи проблеми:

• Проблеми, които искаме да разрешим с реализирането на проекта;

• Проблеми, които трябва да решим в процеса на реализиране на 
проекта;

• Проблеми, които могат да възникнат в резултат от реализиране на 
проекта.

Методическа бележка. При работа с учениците върху проектния елемент 
проблеми/възможности вниманието може да се насочи към следните 
въпроси:

• Какво представляват проблемите? Примери за проблеми. 
Класификации на проблемите. Подреждане на проблемите по 
важност (изграждане на приоритети).

• Различия между проблемите като обективна връзка (по същест-
вуване) и начина на осъзнаване на проблемите.

• Връзка между проблема и интересите на отделните лица и групи.

• Запознаване с различни евристични методи (методи за откриване) 
като средство за идентифициране и осмисляне на проблеми.

• Усвояване на техники за идентифициране и осмисляне на проблеми 
(напр. методите от групата на мозъчната атака).

3. Какви цели си поставяме? Какви резултати искаме да 
постигнем?

Целите са идеален образ на желаното бъдеще, осъзнаване на необходи-
мостта от промяна на заобикалящата ни действителност. желан резултат от 
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нашата дейност. Тъй като човешката дейност е целево обусловена, форму-
лирането на ясни и добре обосновани цели допринася за ефективността на 
човешката дейност.

При формулирането целите на проекта, ние следваме определени правила. 
Целите трябва да са свързани с проблемите, които искаме да решим (възмож-
ностите, които искаме да реализираме). Целите трябва да бъдат: 

изисквания към 

целите

Тук посочете примери за ясни и неясни цели, конкретни и недо-
статъчно конкретни, обосновани и необосновани, …

• ясни • 
• 

• Конкретни • 
• 

• добре формулирани • 
• 

• Обосновани • 
• 

• реалистични • 
• 

• Постижими • 
• 

• законосъобразни • 
• 

Важно изискване към целите е да бъдат измерими. Това ни дава въз-
можност на всеки етап от реализирането на проекта да разберем докъде сме 
стигнали - дали сме постигнали желаните цели, на “какво разстояние от тях” 
се намираме. 

Трябва да мислим и за това, целите да са приемливи за членовете на про-
ектния екип. Те трябва да са съобразени и с целевите групи (хората, към които 
е насочен нашия проект, които ще бъдат засегнати - положително или отрица-
телно) от реализирането на проекта.

Методическа бележка. При работа с учениците върху проектния елемент 
цели/резултати можем да преследваме и следните методически цели - уче-
ниците:

• да осмислят факта, че могат да формулират цели по отношение на: 
субектите (изпълнителите на проекта) и обектите (тези, към които е 
насочен проектът) на дейността, елементите на средата, ресурсите 
и др.
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• да усвоят типове формулировки, чрез които по-умело и уверено да 
изграждат цели;

• да усвоят техники за подобряване и развитие на целите.

4. Към кого е насочен нашият проект? Кой ще се възползва от 
постигнатите резултати? (целева група / целеви групи)

Реализирането на нашия проект трябва да осигури постигането на опре-
делени цели (резултати). От тях могат да се възползват (или да бъдат засегнати) 
- пряко или косвено, различни (групи) хора. Определянето на целевите групи 
е важен ориентир при изработване и развитие на проекта. Ясното дефиниране 
на това за кого работим и кого ще засегнем ще ни помогне за конкретизиране 
на първоначалния замисъл (идея) и за по-точното идентифициране и описание 
на проблемите. За формулиране на целите и определяне на подходите (и стра-
тегиите) за постигане на целите. За планиране на ресурсите и изграждане на 
подходящ проектен екип. За умелото управление на проекта. 

Когато отговаряме на въпроса: “Към кого е насочен този проект?”, ние имаме 
пред очи както целевата група, която ще бъде засегната пряко от проекта, така 
и тези целеви групи, които ще бъдат засегнати непряко (опосредствано).

Задача 9. Искаме да изградим нашия клас (учителски колектив) като 
страхотен екип. Отговорете на следните въпроси:

• Какво означава да бъдем страхотен екип?

• Какви цели/резултати искаме да постигнем?

• Към кого е насочен този проект? Кой ще се възползва (ще бъде за-
сегнат) от неговото реализиране - пряко или непряко?

• Какви преки ефекти ще произведе върху конкретни хора (групи)? 

• Какви непреки ефекти ще произведе върху конкретни хора 
(групи)?

Методическа бележка. При работа с учениците върху проектния елемент 
целева група (целеви групи) можем да обсъдим и следните въпроси:

• 
• 
• 

(моля, формулирайте сами тези въпроси като имате предвид 
конкретен проект)
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5. По какъв начин ще решим проблемите? Как ще оползотворим 
съществуващите възможности? (подход, стратегия)

Искате да хванете лъв в пустинята. Като опитен “проектен лъв” Вие сте 
събрали представители на различни професии, за да получите разнообразни 
предложения (идеи, подходи, начини за решаване на проблема).

Математикът. “Господа, това е лесна задача. Пустинята е равнина. 
Прекарваме през нея права линия и лъвът остава в една от двете полуравнини. 
През тази полуравнина прекарваме нова линия и лъвът остава в една още по-
малка полуравнина. Така последователно прекарваме линии, докато сгащим 
лъва в една точка - останалото е лесно.” 

Философът. “Господа, всичко е въпрос на гледна точка. Искате да хванете 
лъв, т.е. да го гледате през решетките. Затворете се в една клетка и ще гледате 
лъва през решетките.”

Дърводелецът. “Предлагам на един голям шперплат да нарисуваме крава 
- като истинска. Лъвът ще се нахвърли върху кравата и ще забие ноктите си 
в шперплата. С чука бързо ще закривим ноктите му от другата страна и така 
ще го фиксираме върху шперплата.”

Милиционерът. “Колеги, вашите методи са много сложни. Колко по-просто 
е да хванем заек и да го бием, докато признае, че е лъв!”

Задача 10. Какви изводи да направим от този стар виц? Приведете примери, 
които показват, че в стремежа си да реализираме определени цели ние можем 
да използваме различни подходи и стратегии.

Методическа бележка. При работа с учениците върху проектния елемент 
подходи, стратегии е полезно да се решават казуси и задачи. Сравняването на 
индивидуалните и екипните решения на една и съща задача дава възможност 
да се осъзнаят различията (или общото) в подхода и стратегиите (начини за 
постигане на целите).  Пример. Вариант 1. Вашата група след корабокру-
шение попада на пустинен остров. Трябва да направите план за действие, така 
че да имате най-голям шанс да оцелеете през следващия 1 месец - времето, 
за което се предполага, че ще ви открият и спасят. Вариант 2. Вашата група 
след корабокрушение попада на пустинен остров. Предстои ви да живеете до 
края на дните си на този остров. Имате уникалната възможност да изградите 
от А, Б, … свое ново общество - такова, каквото искате да бъде. Направете го. 
От какво се нуждаете? Какво ще предприемете…
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6. Какви задачи трябва да изпълним, за да постигнем желаните 
цели? Какви дейности трябва да реализираме?

За да постигнем дадена цел, ние реализираме множество взаимно свързани 
дейности, изпълняваме конкретни задачи.

Пример. Искаме нашият клас да стане страхотен екип. За да постигнем 
тази цел, ние реализираме конкретен проект и трябва:

• да открием обща, завладяваща цел, която да обе-
динява всички.

Това може да се разглежда като отделна 
дейност или задача

• да разберем какви стъпки трябва да извървим 
заедно, за да станем страхотен екип.

Това може да се разглежда като отделна 
дейност или задача

• да разберем кои са предпочитаните екипни роли 
на всеки от нас и да ги балансираме по подходящ 
начин.

Това може да се разглежда като отделна 
дейност или задача.

• да открием кои са силните страни на всеки наш 
съученик и как да ги използваме най-добре за 
общото благо.

Това може да се разглежда като отделна 
дейност или задача.

• да изградим система от споделени правила, които 
да следваме; да постигнем добра координация на 
индивидуалните усилия.

Това може да се разглежда като отделна 
дейност или задача.

Дейностите (задачите) се структурират така, че изпълнението им да оси-
гурява относително завършен резултат. С изпълнението на конкретна дейност 
(задача) ние постигаме междинна (етапна) цел.

Задача 11. Един начинаещ преподавател по история иска да се утвърди 
като добър професионалист (удовлетворен от собствената си работа, признат 
от колегите, учениците и ръководството на училището). Как може да изглежда 
накратко проектът за постигане на тази цел? Какви дейности и задачи трябва 
да се реализират в рамките на този проект? Какви междинни (етапни) цели 
ще се постигнат с изпълнението на посочените дейности (задачи)?

7. Кога започва и кога завършва проектът? График за 
изпълнение на отделните дейности (времеви измерения).

И началото, и краят на проекта са много важни за нас. Ако не стар-
тираме в подходящия момент, ние никога няма да стигнем желания край. 
Пример. Да допуснем, че реализираме проекта “Успешно кандидатстване 
в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за специалността 
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Стопанско управление”. В рамките на този проект ние трябва:

• дейност 1: да се подготвим добре за кандидатс-
тудентските изпити

и това да се случи в определен (подходящ) 
отрязък от време

• дейност 2: да се явим на кандидатстудентските 
изпити на точно определените дати

нито по-рано, нито по-късно - на точно на 
определените дати

• дейност 3: да проверим резултатите от из-
питите

в определения за това срок

• дейност 4: да вземем решение къде да се за-
пишем (защото сме приети и в друго висше 
училище)

за това също разполагаме с ограничено и 
фиксирано време

• дейност 5: да подготвим необходимите доку-
менти и се запишем в предпочетения универ-
ситет

в определеното от регламента време

Ясно е, че свое начало и край има както цялостният проект, така и отде-
лните дейности (задачи).

В практиката на проектното управление са разработени различни инстру-
менти, които създават удобства при представянето на времевите измерения 
на проекта. Един от тези инструменти е диаграмата на Гант.

9-03 10-03 11-03 12-03 01-04 02-04 03-04 04-04 05-04 06-04 07-04 08-04
д1 хххх хххх хххх хххх хххх хххх хххх хххх хххх хххх
д2 хххх
д3 хххх
д4 хххх
д5 хххх

В тази Гант-диаграма сме разположили времево проекта “Успешно кан-
дидатстване в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за специал-
ността Стопанско управление”. Приели сме, че общата продължителност на 
проекта е 12 месеца - от 1 септември 2003 г. до 31 август 2004 г. На първия 
ред са обозначени месеците от проектния период, а в най-лявата колона - 
съответните дейности (задачи).

Както се вижда от защрихованите полета, за Дейност 1 сме отделили 
времето от септември 2003 г. до юни 2004 г. вкл. На изпити (Дейност 2.) ще 
се явим през юли 2004 г. През август 2004 г. ще проверим резултатите от из-
питите (Дейност 3.), ще вземем решение къде да се запишем (Дейност 4.), ще 
набавим необходимите документи и ще се запишем в избрания Университет 
(Дейност 5.).
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Подобни времеви диаграми можем да съставяме и с оглед необходимите 
ресурси за реализиране на проекта като ги разпределим по дейности (задачи) 
и периоди.

задача 12. “днес е рано, а утре ще бъде късно” - какво 
означава това, отнесено към проекта “Успешно кандидатстване 
в софийския университет “св. Климент Охридски” за 
специалността стопанско управление”?

Методическа бележка. При обсъждане на елемента време можем да по-
могнем на учениците да овладеят метода на обратното планиране. Той се 
изразява в следното: когато крайният резултат на един проект трябва да е 
налице в точно определен момент (проектът е: пътувам от кв. Младост до 
Централна гара, за да хвана влака за Пловдив в 14 часа), ние можем да за-
почнем планирането отзад - напред, за да разберем кой е подходящият момент 
за стартиране на проекта. И така, за да стигна от Младост до Централна гара, 
трябва:

А) с автобус № 76 да стигна от кв. Младост до х-л Плиска;

Б) с автобус № 313 да стигна от хотел Плиска до Лъвов мост;

В) пеша да стигна от Лъвов мост до Централна гара;

Г) на Централна гара трябва да си купя билет и да се кача на влака преди 
14 часа (иначе ще тичам след влака).

Обратно планиране:

дейностите, подредени в обратен ред -
от края към началото на проекта

необходимо време за всяка отделна дейност

Г) на Централна гара трябва да си купя билет и 
да се кача на влака преди 14 часа

необходимо време - 20 минути (13.40-14.00)

В) пеша да стигна от Лъвов мост до Централна 
гара;

необходимо време - 15 минути (13.25-13.40)

б) с автобус № 313 да стигна от хотел Плиска до 
Лъвов мост;

необходимо време (с чакането) - 25 минути 
(13.00-13.25)

а) с автобус № 76 да стигна от кв. Младост до 
х-л Плиска;

необходимо време (с чакането)  - 25 минути 
(12.35-13.00)
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извод: на спирката в Младост трябва да застана (старт на 
проекта) не по-късно от 12. 35 часа.

 8. Какви ресурси са ни необходими, за да реализираме успешно 
проекта? Как ще ги осигурим?

задача 13. направете пълен списък на нещата, които са 
необходими за да реализирате успешно проекта “Училище на 
бъдещето” (предварително отговорете на въпроса: по какво 
училището на бъдещето прилича на днешното българско 
училище? По какво се различава от него?)

Вие направихте списък на ресурсите, които са ви необходими. Дали не 
пропуснахте нещо важно? – в Склада има нещо за вас – вж 5.

А сега мислете като мениджъри – отговорността за ресурсите е изцяло ваша!

ресурс
Къде да го търсим?  

Кои са възможните източници?  
Как да го осигурим?

• Пари (финансови средства)

• Материални средства – сгради, обзавеждане, 
техника, оборудване, …

• Технологично познание (за това какво и как се 
произвежда в “училището на бъдещето”)

• Управленски познания, умения, опит.

• информация (информационни източници)
• специалисти (експерти), които мога да при-

влека (да се посъветвам)
• Контакти

• Подходящи хора (които знаят, могат и искат), 
добър работен (проектен) екип

• Обществена подкрепа

• достатъчно време

• добър проект

• и още:
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Методическа бележка. Тук могат да бъдат обсъждани и следните 
въпроси:

• Кои ресурси са по-ценни и кои по-малко ценни; има ли ресурси, без 
които можем; без кои ресурси не можем; идеята за хората като 
най-ценен ресурс;

• Техники за набиране на средства (“Fundraising”)
• Кои са особеностите на технологичното познание?
• Кое е най-характерното за управленското познание, умения, опит?
• Информацията, нарастващата й роля; информационното общество 

– какви изисквания поставя пред всеки от нас (знания, умения). 
(Ситуацията в България, в други страни)

• Нараства ли ролята на специалистите? Какъв тип специалисти се 
търсят (по предметен признак, по степен на специализация – уни-
версалисти v��rsus тесни специалисти; какво показва пазарът на 
труда. Как е в България? А в други страни?

• Контактите – какво означава да ги изграждаме и развиваме? От 
какво се ръководим? С кого да изграждаме контакти? Защо взаи-
моотношенията с нашите съученици за нас са много ценен ресурс? 
Какво можем да направим (а какво правят другите), за да запазим 
този ресурс и след края на училището? 

• Подходящите хора – при отделните проектни фази се нуждаем от 
едни и същи/ различни хора. Как да открием подходящите хора? Как 
да разберем, че именно това са нужните хора? (познания за процеса 
на набиране и подбор на хора за конкретна позиция - роля).

• Обществена подкрепа (v��rsus опозиция, отпор). За какво ни трябва? 
Конкретизиране – по обществени групи, организации, институции 
(вкл. медии). Понятието за заинтересовани (“stak��hold��rs”). Техники 
за спечелване на обществена подкрепа. Понятие за социален мар-
кетинг, реклама, PR. 

• Особености на времето като ресурс. Основни идеи за управление на 
времето. 

• Проектът като ресурс (вкл. организиращ/обединяващ, управленски 
ресурс). 

9. с какъв работен екип ще реализираме проекта?
Част от проектите реализираме сами, но за по-значимите и мащабни 

проекти обикновено се нуждаем от силен проектен екип. Формирането и раз-
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витието на добър проектен екип увеличава многократно шансовете за успех.
Определение. Екипът е група от хора, които взаимодействат пос-

тоянно и ефективно за постигане на общи цели.
Добрият работен екип стимулира индивидуалното участие в общата работа 

и дава възможност да се постигне системен ефект – чрез общата работа да 
постигнем резултат, който не е по силите на никой от отделните членове на 
екипа. При това целите могат да се постигнат по-бързо и ефективно. 

В добрия работен екип:

• хората следват общи, споделени цели. • Така усилията им придобиват общ смисъл и зна-
чение.

• Работната атмосфера е спокойна и 
уютна, без излишно напрежение. хората 
са сплотени и съпричастни към общата 
работа.

• Това осигурява психологически комфорт и уси-
лията могат да се насочат към работата.

• Задачите на всеки са определени ясно. 
Правилата на съвместната дейност са 
справедливи и се приемат от всички.

• Това създава силен мотив за добро изпълнение на 
работата. 

• Контролът е добре насочен и балан-
сиран.

• забелязват се както добрите прояви, така и от-
клоненията от изискванията. самоконтролът 
преобладава над външния контрол.

• Конфликтите се решават от принципни 
позиции.

• защото се спори за идеи и методи на работа, а не 
за хората и техните качества.

• Членовете на групата се стремят да 
вземат решенията с общо съгласие.

• Така те са “от една и съща страна на барикадата”, 
а не се делят на печелившо мнозинство и губещо 
малцинство.

• хората се ценят по тяхната работа, а не 
по мястото им в организационната йе-
рархия.

• Поради това усилията са насочени предимно към 
добро справяне с работата, а не към израстване 
по служебната стълба. 

• хората общуват и се информират 
взаимно. Те отстояват собствената си по-
зиция като същевременно зачитат всяко 
друго мнение.

• Това засилва взаимното уважение и доверие и 
дава възможност съвместните усилия да се коор-
динират ефективно. 

По: Димитров, П. Психологическият бизнес на мениджъра. С.,  1992; 166 – 167

За изграждането и функционирането на ефективен работен екип е необ-
ходимо членовете на екипа да развият и редовно да осъществяват определени 
екипни роли1. Според Белбин (B��lbin) тези ключови роли са: изпълнител, ко-
ординатор, оформител, новатор, търсач на възможности, контрольор (оце-
нител), колективист и довършител (перфекционист).  (Ако искате да научите 

1  Белбин разграничава екипните роли от професионалните роли наБелбин разграничава екипните роли от професионалните роли на 
членовете.
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повече за екипните роли, в “Склада” има нещо за вас – вж. �). Балансът на 
екипните роли се постига чрез приноса на всеки от участниците в съот-
ветствие с личностните му характеристики и като се използват силните 
му страни. 

За да се превърне в ефективен екип групата преминава през определени 
етапи на развитие:

1 етап – Формиране. Това е период на ориентиране. Членовете на групата се опитват да изяснят 
своите задачи и начините на тяхното изпълнение, от какви ресурси се 
нуждаят за тази цел и т.н. Те се интересуват от формите на взаимна за-
висимост и търсят онова поведение, което е подходящо за тях. През този 
период се наблюдава засилено внимание към властта и лидерството в 
групата с оглед по-добро ориентиране в ситуацията.

2 етап – Сблъсък. Това е етапът на вътрешните конфликти. Мненията около ключови меж-
дуличностни проблеми се поляризират. Хората като че ли се стремят да 
изявят собствената си индивидуалност и се съпротивляват срещу влия-
нието на групата. Наблюдава се емоционална реакция на груповите изиск-
вания за изпълнение на трудовите задачи, особено когато тези изисквания 
се разминават с личностните ориентации.

3 етап – Нормиране. Групата се сплотява. Членовете й приемат, че са част от истинската група, 
която желаят да поддържат и развиват. Очертават се и се възприемат нови 
стандарти и роли. Налице е стремеж към уеднаквяване на усещанията 
за организационната реалност. Конфликтните страни на съвместната 
дейност се избягват.

4 етап – Представяне. Структурата на вътрешните групови взаимоотношения е изградена, 
поради което вниманието се насочва към трудовите задачи. Правят се 
опити за конструктивно решаване на проблемите и изпълнение на тру-
довите задачи.

Става ясно, че за да се изгради като ефективен екип групата трябва да 
премине през определени етапи на развитие. Това изисква време и целенас-
очени усилия. Всяка значима промяна в/за групата може отново да “завърти” 
този цикъл.

задача 14. а сега нека си представим, че искаме да реализираме 
проекта “аз се разхождам (бос) по вълните на Черно море”. искам 
да сформирам подходящ екип за реализирането на този проект. 
Какви хора да привлека в екипа?

Ако искате да разберете с какви въпроси се сблъсках, когато решавах тази 
задача, погледнете в “Склада” – там има нещо за вас- вж. 4)

задача 15. Вашият клас е група от хора, но дали сте добър работен 
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екип? Отговорете на този въпрос като оцените последователно: 
имате ли общи, споделени цели; каква е работната атмосфера; 
може ли да се говори за ясно определени задачи и правила, приети 
от всички като справедливи и т.н.

Методическа бележка. При желание можете да използвате един от на-
личните инструменти за определяне на предпочитаните роли в екипа. Всеки 
човек обича да научава за себе си нови неща. Опитът ни показва, че това е 
вълнуващо преживяване, което кара учениците да се питат: Наистина ли това 
съм аз? Какво означава, че най-предпочитаната ми екипна роля е…? А коя е 
твоята най-силно изявена екипна роля? Това добре ли е или е зле? Какво оз-
начава, че добрият екип се нуждае от баланс на ролите? и т.н.

10. Какво трябва да направим, та постигнатите резултати да 
са устойчиви?

Има проекти, за които е важно да помислим как да запазим и възпроиз-
ведем ценния резултат, който сме постигнали. Ако благодарение на нашия 
проект сме излекували зависим от алкохола човек, си струва този ценен ре-
зултат многократно да се възпроизвежда в полза и на други нуждаещи се. 
Ако в резултат от проекта сме убедили някого, че е по-ценно да работи за 
България, отколкото за друга страна, сигурно си струва да помислим как този 
резултат може да се масовизира?!

Въпросът за устойчивостта на постигнатите резултати има множество из-
мерения. Когато разглеждаме целите (резултатите) на проекта като промяна 
(напр. промяна в съзнанието на учениците за това какво означава гражданин 
и гражданско поведение), ние трябва да се питаме как трябва да закрепим 
тази полезна (ценна) промяна.

При постигането на устойчиви резултати, ние имаме по-голямо основание 
да твърдим, че ресурсите, инвестирани в проекта, са използвани ефективно. 

задача 16.   да се върнем към проекта “Училище на бъдещето”. 
Какви резултати постигнахме с реализирането на този проект? 
Кога ще твърдим, че тези резултати са устойчиви?

11. Как ще отчитаме напредъка на проекта?

Вие сте преподаватели с опит. Авторът на този текст умишлено не ви 
предлага готови отговори на този въпрос. Ами сега?

задача 17. Като имате предвид казаното за проектното 
поведение, проекта, неговите основни елементи, проектния 
цикъл и т.н., как ще отговорите на въпроса “а как да отчитаме 
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напредъка по проекта?”
12. Как ще управляваме проекта?
Управлението на проекта включва дейностите: планиране, организиране, 

ръководство, контрол. Това са дейности, необходими на всеки етап от жиз-
нения цикъл на проекта (в склада има нещо за вас - Примерен жизнен цикъл 
на проекта - вж. № 6). Чрез тези дейности осигуряваме добър баланс (съот-
ветствие) между отделните елементи на проекта. Умелото управление води 
до постигане целите на участниците в проекта по ефективен начин. Доброто 
управление може да се оприличи с ролята на добрия диригент - под вещото 
му ръководство множеството отделни изпълнители зазвучават като строен 
оркестър.

задача 18.    Под Ваше ръководство група от петима ученика 
трябва да разработи проекта “изработване и въвеждане в 
действие на етичен кодекс на класа”. Като имате предвид, че 
управлението включва: планиране, организиране, ръководство, 
контрол, опишете как си представяте процеса на управление на 
съвместната работа.  

задача 19. някои смятат, че българия се нуждае от по-добро 
управление. Какво означава това? напишете кратко съчинение на 
тема: “ето какво трябва да се направи!”

Къде във Вашето съчинение говорите за планиране, организиране, ръководство, 
контрол?

КаКВО иМа В сКЛада?

(това е в склада)

1 Обобщено работно определение за проект. Проектът 
предполага:

• Идея, замисъл В процеса на разработване на проекта идеята се развива и конкре-
тизира. Постепенно тя придобива проектна форма.

• Цел (цели) Това са резултатите, които искаме да постигнем чрез реализирането 
на проекта, промяната (по отношение на настоящия момент), която 
искаме да осъществим.
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• Задачи, дейности Чрез тяхното изпълнение следва да постигнем желаните цели (ре-
зултати). за да определим правилно задачите (дейностите) ние 
трябва да си изясним подхода и стъпките, чрез които ще вървим към 
целта, технологията на дейността, която искаме да осъществим.

• Времеви граници (начало, 
край, разположение във 
времето)

Както проектът като цяло, така също конкретните задачи (дей-
ности) трябва да имат определена продължителност - начало и край, 
да са разположени по подходящ начин във времето.

• Цялостно планиране на 
подготовката и реализи-
рането на замисъла 

Това означава ясно да се определят целите и задачите; да се по-
сочат хората, които ще реализират необходимите дейности; времето 
(начало, край), през което дейностите трябва да се осъществят. В 
плана могат да се посочат необходимите ресурси за реализирането 
на всяка задача и как те ще бъдат осигурени, а така също начина за 
координиране на съвместната дейност.

• система за управление 
на дейностите

да управляваме означава: да планираме, да организираме, да ръко-
водим, да контролираме. Управлението е средство за ефективно об-
вързване на различните дейности в ефективно работеща система.

• Отчитане на трудно-
стите и рисковете, 
които може да срещнем 
при реализиране на 
проекта

Предварителното проучване на възможните трудности и рискове 
ще ни помогне по-добре да се подготвим за преодоляването им в 
процеса на работата.

Проектът е съвкупност от планирани, взаимосвързани дейности, насочени 
към постигане на определени цели. С други думи, при съставянето на проекта 
ние трябва да отговорим на следните въпроси:

• Каква е нашата идея, замисъл? идея, замисъл

• Какво искаме да постигнем чрез нейното реали-
зиране?

Цели, резултати

• По какъв начин ще вървим към постигане на же-
ланите цели?

Подход, стъпки, технология, задачи, дей-
ности

• Как ще управляваме подготовката и реализи-
рането на проекта?

Планиране, организиране, ръководство, 
контрол

• Какви трудности и рискове можем да срещнем 
при подготовката и изпълнението на проекта?

Трудности, рискове
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2 ето как отговорих на въпроса “Кой е най-значимия проект, 
който сте реализирали през последните месеци? разкажете за 
него.”

Най-значимия проект, който реализирах през последните месеци, беше 
написването и издаването на учебника “Управление на организациите”. 
Всъщност това не е точно учебник, а учебен комплект. В Университета чета 
курсове по управление, които правят този учебник необходим за обучението 
на студентите. Исках да направя съвременен и интересен учебник, така че 
студентите да учат докато се забавляват. Затова учебният комплект включва 
два самостоятелни свитъка – учебник и работна тетрадка. С нетърпение 
очаквам мнението на студентите и колегите, за да разбера как съм се справил 
със задачата.

А сега отново ще разкажа за своя най-значим проект, но ще се съобразя с 
разгърнатото работно определение за проект.

• Идея, замисъл Чета курсове по управление и студентите се нуждаят от някакво 
учебно помагало. Трябваше да направя нещо, за да отговоря на 
тази нужда.

• Цел (цели) Тъй като имам известен опит в писането на учебни помагала, 
реших да напиша учебник (по-скоро учебен комплект), който да 
подпомогне студентите при изучаването на дисциплините “Основи 
на управлението” и “Фирмено управление”.

• Задачи, дейности 1. Трябваше да уточня съдържанието на учебните програми по 
тези дисциплини. 2. да разработя подходяща структура (учебни 
единици, отделни уроци) на учебника. 3. да реша в каква форма 
да поднеса учебния материал. 4. да проуча необходимите инфор-
мационни източници и да напиша необходимите текстове. 5. да ги 
“разиграя”, така че да станат ясни и по-лесни за възприемане. 6. да 
съставя учебни задачи, които да включа в работната тетрадка. 7. да 
получа предварителна обратна връзка (чуждо мнение) за това добре 
ли са написани текстовете. 8. да нанеса необходимите корекции. 
9. Текстът да бъде редактиран и прегледан от коректор. 10. да се 
направи предпечатната подготовка. 11. да намеря подходяща пе-
чатница. 12. да осигуря пари за неговото отпечатване.

• Времеви граници (начало, 
край, разположение във 
времето)

Подготовката на учебника започнах през лятото на 2002 г. 
Първоначално исках учебникът да бъде готов  за началото на 
зимния семестър (2002-2003 учебна година). не успях. след това 
се стремях да е в ръцете на студентите за началото на летния се-
местър. Пак не успях. Учебникът излезе на 20 април 2003 г.
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• Цялостно планиране на 
подготовката и реализи-
рането на замисъла 

за предварителната работа и написването на учебника разчитах 
единствено на себе си (вж. задачи №№ 1-7). за предварителната 
обратна връзка, редактирането и коректорската работа – на 
съпругата ми. Като информационни източници използвах относи-
телно богатата си лична библиотека, множество художествени про-
изведения, практически казуси (имам добри приятели в бизнеса). 
за предпечатната подготовка отговаряше приятелят ми Венци. 
избрах печатницата на иК “сиеЛа”. Що се отнася до парите… 

• система за управление на 
дейностите

Тъй като в работата бяха ангажирани сравнително малко хора, уп-
равлението на съвместната работа не беше сложно. Всички знаеха 
какво искаме да постигнем (интересен и съвременен учебен ком-
плект, с добро съдържание и добър външен вид). Всеки знаеше 
за какво отговаря, какво точно се очаква от него, в какви срокове.  
имаше ясно разпределение на работата и добра координация на 
усилията. По необходимост играех ролята на ръководител – давах 
указания кой какво и как трябва да направи, но същевременно 
се вслушвах в мнението на другите. на всяка стъпка от подго-
товката на учебника проверявахме (контрол) какъв резултат сме 
постигнали. По този начин се опитахме да обвържем различните 
дейности в ефективно работеща система.

• Отчитане на трудно-
стите и рисковете, които 
може да срещнем при ре-
ализиране на проекта

При планирането на проекта подозирах следните трудности и 
рискове: тъй като трябва да се занимавам с много неща, времето 
няма да ми стига (това се оказа вярно). Това може да доведе до реду-
циране на предварителните ми намерения (поради липса на време 
се отказах от подготовката на един важен урок – този за властта). 
Ще трябва да положа доста усилия за осигуряване на пари за изда-
ването (и това се оказа вярно). 

В тази таблица се опитах да разкажа за моя проект като следвах струк-
турата на разгърнатото работно определение за проект.

� Описание на екипните роли (според белбин).

• Изпълнителят проявява усет към нещата, обещаващи реален ре-
зултат. При наличие на ясен план, той го следва целенасочено и е в 
състояние добре да организира неговото изпълнение. Интересно му 
е да намира практически ориентирани решения.  

• Координаторът открива ценното за групата и насърчава хората да 
го споделят. Той подпомага деликатно подемането на добрите идеи 
и е в състояние да съгласува различните гледни точки за предпри-
емане на общи действия. Разбира с какво може да бъде най-полезен 
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всеки от членовете на екипа и в съответствие с това се стреми да 
дозира индивидуалния принос.

• Оформителят е енергичен човек, загрижен за напредъка на начи-
нанията. Готов е да поеме инициативата, ако усети, че нещата бок-
суват. Не се колебае да се противопостави на другите и да защитава 
собствената си гледна точка, стига това да е в интерес на работата 
и да обещава успех. Отклоненията от поетата посока го дразнят, 
затова е нетърпелив към хората, които пречат на напредъка. 

• Новаторът е талант в даването на идеи. Има хъс към неочакваното. 
Автор е на оригинални предложения. Обича да се занимава с неща, 
които развихрят въображението му. Склонен е да се увлича от 
идеите и да забравя за реалността. 

• Търсачът на възможности следи с интерес най-новите събития и 
идеи. Контактите му са ориентирани към хора, които могат да пред-
ложат нещо наистина ново. Склонен е да провокира дискусии, стига 
това да раздвижи нещата и да стимулира раждането на нови идеи. 
Бързо открива новите възможности и се възползва от тях. 

• Контрольорът (оценител) вярва в способността си да прави обек-
тивни преценки и да помага за вземането на добри решения. Обича 
да анализира и  изследва различните възможности. Оценява безпри-
страстно алтернативите за действие и прави аргументирани предло-
жения. 

• Колективистът умее да работи добре с най-различни хора. Лесно 
се влияе и му е трудно да ръководи, но винаги е готов да подкрепи 
доброто предложение в името на общия интерес. Заради добрите ра-
ботни отношения се стреми да опознава колегите си и да подкрепя 
градивното им поведение. Заради групата дори е склонен да прави 
компромиси със собствените си идеи. 

• За довършителя (перфекционист) да работиш добре означава да 
довеждаш нещата докрай, да влагаш частица съвършенство във 
всяка работа, с която се захващаш. Чувства се добре, когато може 
да посвети цялото си внимание на задачата. Другите смятат, че 
прекалено много се тревожи за  дреболии, но неговата бдителност 
помага да се предотвратят пропуски и грешки. 
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4 Това са въпросите, на които трябваше да отговоря, за да 
реша кои хора да поканя за членове на проектния екип.

• Колко човека ми трябват, за да работи екипът ефективно?

• еднакви или различни хора да търся? (защо?) В какво да се различават? а в какво да бъдат 
еднакви?

• Какъв списък от знания и умения трябва да покрият членовете на групата? (какво да знаят, 
какво да могат)

• Кое е по-добре – да търся хора с повече опит, или хора с по-малко опит? Кои са плюсовете и 
минусите на двата варианта? 

• В групата трябва ли да има хора, работили като ръководители? 

• Кой е човекът, който ще поеме реално лидерските функции? Що за човек трябва да бъде?

• Трябва ли да се интересувам от мотивацията на хората – защо искат/не искат да участват в 
този проектен екип?

• Поканих иван за член на екипа, но той иска да дойде заедно с приятелката си. да приема ли 
този вариант?

• Когато поканих Мария, тя ме попита кого още съм поканил. Трябва ли да й кажа предвари-
телно, или това си е моя тайна?

• В “урока” се твърди, че “за изграждането и функционирането на ефективен работен екип е не-
обходимо членовете на екипа да развият и редовно да осъществяват определени екипни роли.”  
Мога ли да разбера предварително кои са предпочитаните групови роли на хората, които 
искам да поканя? 

• Какво още…

5 ето ресурсите, за които се сетих.

• Пари (финансови средства)

• Материални средства – сгради, обзавеждане, техника, оборудване, 
…

• Технологично познание (за това какво и как се произвежда в “учи-
лището на бъдещето”)
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• Управленски познания, умения, опит. 

• Информация (информационни източници)

• Специалисти (експерти), които мога да привлека (да се по-
съветвам)

• Контакти (напр. в Министерството на образованието, в Европейското 
правителство, в професионалната общност на преподавателите, …)

• Подходящи хора (които знаят, могат и искат), добър работен (про-
ектен) екип

• Обществена подкрепа

• Достатъчно време

• Добър проект

6 ПриМерен жизнен ЦиКъЛ на ПрОеКТа

• Подготвителен етап • Това е етапът на раждане и развитие на идеята, изясняване на про-
блемите, които ще решим и възможностите, които ще използваме. 
Тук формулираме целите и желаните резултати; определяме це-
левата група (групи). изясняваме въпросите за подхода и страте-
гията. Определяме технологията на изпълнение, вкл. дейностите 
(задачите). дефинираме времевите измерения. Планираме нужните 
ресурси. изясняваме въпроса за проектния екип. Мислим за устой-
чивостта на резултатите. Обсъждаме начините за отчитане на на-
предъка. Обосноваваме модела на управление на проекта.

• реализационен етап • Това е етапът на практическото изпълнение (реализиране) на 
проекта. От добре разработена идея проектът се превръща в дейс-
твителност. Като правило в хода на реализиране на проекта опре-
делени негови елементи могат да се развиват и променят. 

• Последващ етап • Проектът е завършен. Целите са постигнати. ние сме удовлет-
ворени. дошъл е моментът да отговорим на много въпроси, които са 
възникнали пред нас по време на подготвителния и реализационния 
етапи. Правилно ли определихме целите на проекта? Можехме ли да 
ги определим (обосновем) по-добре? Това ли беше най-добрата стра-
тегия за постигане на целите? Можехме ли да разработим по-добра 
стратегия? Каква? добре ли подбрахме проектния екип? наистина 
ли това беше добър проектен екип? Можехме ли бъдем още по-добри? 
Как?… Въпроси, въпроси… Отговорът на тази въпроси ни помага 
да станем още по-добри в създаването и развитието на проекти, в 
тяхното реализиране и управление. 
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ОЩе ПО-дОбри ПрОеКТи. 

УсПех!
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VІІ. УЧиЛиЩе за идеи

Униформата в училище като интегриращ фактор?
източник: Par la redac’, vendredi 16 janvier 2009 a 11:46 - Canal Cher    -  

Canal Auvergne -  Canal Limousin -  Canal Nievre - #1105  - rss

При посещение в Англия, министърът на об-
разованието на Франция Ксавие Darcos вижда 
ученици в униформа, концепция, от която е при-
влечен. Така той отново споделя идеята, вече 
изразена от него и през 2003 г. за връщането 
на униформата. Не навсякъде, но в “училища с 
висок социален микс”, уточнявайки: “Това не е 
връщане към сивата рокля, а тениска с лого, която 
показва принадлежността към училището.” Той 
припомня, че тази система вече съществува в от-
въдморските територии. 

Според него, отстраняването на “видими социални или  имуществени раз-
личия” е “допълнителен фактор за интеграция”, тъй като учениците са на 
равна нога. 

ВъПрОси, задаЧи, УПражнения

1.  Можем ли да се съгласим, че въвеждането на униформи („връщане 
към униформите”) може да бъде полезно за интеграцията на раз-
личните в училище? Формулирайте ясна теза; подкрепете я с аргу-
менти.

2. При какви условия е смислено да се въведат униформи в училище? 
Кога този акт ще има повече отрицателни последици?

3. Опонирайте на твърдението, че униформите са „история”, „минало, 
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което не бива де се завръща”.

4. Представете си че сте моден дизайнер. Каква униформа бихте 
предложили за момчетата и момичетата от началното и средното 
училище, така че те страшно много да искат да имат / носят тази 
униформа?

5. А сега помислете за учителите – жени и мъже. Какво бихте пред-
ложили за тях?

6. Дали представителите на различните етнически и културни об-
щности биха спорили за това каква да бъде униформата? Защо?

7. Можем ли да въвлечем всички в училище в проект „Това са дрехите, 
които искаме да носим”? Оформете тази идея като проект.  

размисъл върху образование на ромите в европа2 
(със съкращения)

Dossier d’actualité n° 30 – octobre 2007 La scolarisation des Roms en Europe : élé-
ments de réflexion et analyse comparative 

Източник: http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/30_octobre2007.htm

Думата “ром” се отнася до групи в Източна Европа и на Балканите, но тя се 
използва и от организации (напр. Международния ромски съюз, Национален 
ромски конгрес). Използва се от политически лидери и интелектуалци 
като общ термин за да обхване всички тези, известни локално като цигани, 
кале, синти и роми (Рот, 2003, стр. 13-14). Тук “ром” също се използва като 
родово понятие.  

След Първия световен ромски конгрес през 1971 г., международните ромски 
организации предявиха иск за нация без държава, без географски ограничения 
за своя суверенитет. Ромите имат флаг, химн (G��l’��m G��l’��m) и парламент, 
който обединява и представлява по-голямата част от ромските организации. 
Международните ромски организации претендират за признаването на “неком-
пактна територия” от европейски органи, някои призовават за статута на транс-
национално европейско малцинство (Рот, 2003, стр. 19-20). 

Противно на популярните убеждения, 90% от ромите в Европа са неми-
гриращи (Courthiad��, 1995, стр. 18). В тези европейски страни, където но-
мадите са най-многобройни - във Франция или Великобритания, две трети 
от тях са немигриращи и полумигриращи – те се местят само в определени 

2 Заглавието е на съставителя
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периоди по професионални, семейни или религиозни причини (Рот , 2003, 
стр. 15). 

социална организация 

 • Семейство

Основна структура в ромската общност е семейството и по-точно про-
стата семейна клетка, която е независима. Ромското семейство се обединява с 
други „семейни клетки” само когато има нужда от консолидация - например 
за извършване на съвместна работа, необходима  за оцеляването на всички. 
Семейната солидарност най-често е пълна: всеки е зависим и ангажиран 
(Rothéa, 2003, p. 20-21). 

Очаквания на ромската общност по отношение на училището 

В ромската култура детето разполага със значителна свобода и се научава 
по подразбиращ се начин като наблюдава другите и участва в дейностите им. 
Във възрастта на пубертета момчета са интегрирани в професионалните за-
нимания на възрастните и смятат за свой приоритет да помагат на семейс-
твото. До тази възраст семействата и ромските деца по принцип не се проти-
вопоставят на посещаването на училище – това им позволява да придобият 
основни умения, включително да четат и пишат. Интересът към училището е 
предимно функционален и отговаря на нуждите на общността. За да се ори-
ентира, детето трябва да умее да чете табелите; обявите в пресата - за да 
извършва търговия; цените и етикетите в магазините, административните до-
кументи и др. - за да се информира. Всеки, който може да чете или пише, го 
прави за цялата общност, тъй като това е предимство пред устната традиция. 
Това е и случаят с полезните знания и практики, които обикновено не се 
ползват с добро име и са малко познати в училище. Въпреки че по-голямата 
част от възрастните остават неграмотни или неуки, те са наясно с необходи-
мостта младите да се научат да четат и пишат, да бъдат в училище, за да при-
добият някои основни умения. Смятането (по-общо казано, математиката) е 
по-малко уважавано, защото децата се научават да смятат извън училище и 
от рано имат здрава връзка с парите - някои са в състояние да използват пари, 
без наистина се знаят да смятат. 

Първите години в училище са трудни за ромските деца заради бедността, 
изолацията и дискриминацията. През този период това те се чувстват за-
щитени и се развиват предимно благодарение на семейството и общностното 
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си обкръжение. Все още в много европейски страни училищната система 
не насърчава откритостта към културното многообразие, а учителите не 
гледат на ромската култура позитивно. Дискриминирани, ромските деца са 
затруднени  да развиват чувството си за самооценка, свързани с  тяхната 
култура и самоличност (УНИЦЕФ, 2007, стр. 45-46). Някои ромски се-
мейства се колебаят да изпращат децата си на училище пред страха от за-
губата на културната идентичност, особено когато тя не е призната и целта 
на училището е асимилацията на учениците от друга култура (FSG, 2006, 
стр. 76-77). 

Стратегиите, прилагани от ромите за приспособяване към различни соци-
ополитически среди, са все по-малко ефективни и това прави трудно оцеля-
ването им като културно малцинствена група. В среда, където писмеността 
и нейното използване са банална необходимост, неграмотността става не-
трайно, но също и неудобно средство за защита срещу хегемонията на други 
култури в училищната институция. Заедно с това, с намаляването на раз-
ходите за публични услуги, разходите за адаптирано образование остават по-
ниски от тези за социално подпомагане. За ромите, които понякога от гордост 
отказват да разчитат на социални услуги, посещаването на училище е начин 
да бъдат независими. То може да им даде възможност да придобият умения, 
за да се адаптират към променящата се среда. Това е и едно от средствата да 
се защитят от асимилационни практики. Промяната на условията на същес-
твуване и упражняване на професия стимулират желанието на ромите да из-
пращат децата си на училище, но в адаптирани училища, благоприятстващи 
интеграцията на децата, а не асимилацията, маргинализирането или отхвър-
лянето им. 

Мерките, свързани с интеркултурното образование и практиките, про-
изтичащи от него, позволяват адаптирането на образованието за ромските 
деца, опирайки се на техните умения и опит. Същевременно се насърчават 
различните култури Те едновременно преодоляват негативния и стереотипен 
образ, който другите социокултурни групи имат за ромската общност, но също 
така участват в борбата срещу нетолерантността, отхвърлянето, стигмата и 
– понякога – ксенофобията (Liég��ois, 1997, стр. 18-19). 

Днес много от ромите желаят училището да не посяга на образователните 
прерогативи на тяхната общност. За разлика от повечето други общности, те 
не приемат, че училището е ангажирано с нещо повече извън академичното 
учене, напр. със социално и културно обучение. Ромската общност държи да 
осигури и да приеме образованието в това му качество, но приема че обуче-
нието е подчинено на ходенето на училище. Тя напълно отхвърля понятието 
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“родители на ученици” и предпочита понятието “родители на деца”. 

Образователната ситуация на ромите в европа 

Ромите в Европа са между 8 и 10 милиона. Те са най-многобройното ет-
нокултурно малцинство, което се характеризира с голямо разнообразие. 
Ромите живеят предимно в страните от Централна и Източна Европа: 2 млн. 
в Румъния, около 1 млн. в България и бивша Югославия, в Унгария – 800 000; 
500 000 - в Словакия, Чехия, Русия, Турция; 1,5 млн. са разпределени не-
равномерно в Западна Европа, от които 600 000 в Испания и 450 000 във 
Франция. От тях 95% са немигриращи (R��yni��rs, 2003, стр. 2). 

През 80-те години на ХХ век се появи европейското законодателство, което 
се отнася до тяхното записване в училище: резолюцията за образованието на 
децата, чиито родители нямат постоянно жилище (ЕС, 1984), резолюцията 
за неграмотността и обучението на деца, чиито родители нямат постоянно 
жилище (ЕС, 1989a) и резолюцията за записването в училище на децата на ци-
ганите и пътуващите (ЕС, 1989b). Препоръката (ЕС, 2000) определя мерките, 
отнасящи се до образованието на ромските деца, които следва да се прилагат 
от всички държави-членки. 

Достъпът до образование на ромите остава нисък: две от пет ромски деца 
не посещават начално училище (един на всеки двадесет за мнозинството); 
двама от всеки трима не завършват началното училище (един на седем при 
мнозинството). Всеки четвърти ром остава неграмотен. Момичетата са още 
по-засегнати: три от четири не завършват основното училище и всяко трето е 
неграмотно (един на всеки двадесет при мнозинството). Ромските деца пре-
карват два пъти по-малко време в училище, в сравнение с другите (съответно 
4,5 и 10 години) (ПРООН, 2006, стр. 29-30). 

Ромските ученици са обект на дискриминация и форми на сегрегация в 
училищата, но в последните години започват да се възползват от опитите в 
някои държави за развитието на междукултурни подходи в областта на обра-
зованието на малцинствата и имигрантите (ВКЕС, 2006a, стр. 5-6). Въпреки 
това, образователното равнище на ромското население в Европа все още е 
по-ниско от това на всяка друга социокултурна група. Възрастните масово 
са неграмотни (по-често жените). Това поставя сериозни проблеми по отно-
шение на достъпа до професионално обучение и, впоследствие, до трудова 
заетост. Присъствието на ромската история и култура в учебните планове и 
учебниците остава ограничено; често такова присъствие няма. Отношенията 
между ромските семейства и училището често са трудни или такива отно-



90

бъдеЩе за нашиТе деЦа

шения не се поддържат. Към края на задължителното образование (12-16 
години), повечето ромски деца, които все още са в училище, го напускат 
окончателно. Без квалификация и образователни възможности, които да ги 
подготвят за достъп до пазара на труда, те са в критична ситуация (FSG, 2006, 
стр. 5-6). 

Някои държави започнаха да приемат мерки за насърчаване на равните 
възможности, като, например, предоставят стипендии за ромски ученици в 
средното училище и университетите. Такъв е случаят на Португалия, където 
са обучени посредници (медиатори) – те познават ромската култура и подпо-
магат училищата, които приемат ромски деца, в следното: как ромската култура 
да присъства в училищата, как да се изграждат връзките между семействата 
и училището, как да се развива междукултурният диалог. Организирани са 
курсове за “диверсификация”, за да се даде възможност на ромските ученици 
да завършат основно образование или да завършат обучението си. Тези мерки 
са довели до намаляване на отпадането и подобряване на постиженията в 
училище (FSG, 2006, стр. 36-37). 

Практики на сегрегация

В контекста на политиката на асимилация, интеграцията чрез „хандикап”3 
продължава да бъде силна тенденция в училищното институционализиране 
на ромите. Фактическите основания за сегрегация обикновено са: различията 
в майчиния език (преобладаващата част от децата в конкретното училище 
са с различен майчин език); поведение, което се смята за необичайно за 
обикновен клас; възрастта на детето не съвпада с тази на другите деца. Тези 
деца, считани за “социално увредени” са присъединявани към децата със 
“забавено” умствено или физическо развитие въз основа на резултати от 
тестове, напълно неподходящи за тези ученици. Случва се родителите роми 
да приемат произвола на тези решения с аргумента, че децата им са по-за-
щитени в такива структури. Впрочем, техният напредък в тези класове фак-
тически е ограничен - нивото или дипломата, която могат понякога да при-
добият, не биха им позволили достъп до следващо обучение (още по-малко до 
работа). В много европейски държави – и на запад, и на изток - делът на ром-
ските деца, насочени към такива класове, е много по-висок от дела на другите 
деца (понякога достига до 80% от ромските деца, обхванати в училище). 

В края на ХХ в. системната сегрегацията на ромските ученици в обра-
зователната политика на страните от Европейския съюз е с тенденция към 
изчезване. Въпреки това сегрегационните практики все още съществуват, 

3  Английската дума handicap означава буквално спънка или пречка.
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най-често индиректни. Те са резултат от политики на конкретни училищни 
директори и обучителни практики. Значение има и пространственото раз-
деляне - например, ромските деца може да са поставени заедно в едната част 
от класа, или да се обучават по намалена програма в друга стая, запазена за 
тях. Виждайки различните потребности на тези ученици или приемайки, че 
те имат затруднения в ученето или поведенчески проблеми, образователните 
органи и училищата могат да решат да ги отделят, дори да ги преместят в 
“специални училища” за психически увредени. Това се отнася за някои дъ-
ржави като Унгария, Чехия,  Словакия, България, Румъния. Въпреки това, 
постепенно навлизат процедурите на тестване и определяне на мястото на 
децата, като се вземат предвид стандартите, практиките и културните цен-
ности на ромските деца (ВКЕС, 2006a, стр. 7/8). Въз основа на информация от 
хуманитарни организации за тези “специални училища”, Европейският съюз 
призова засегнатите страни да приведат законодателство си в съответствие с 
международните закони за правата на човека и да вземат конкретни мерки за 
постигане на измерими резултати по отношение на десегрегацията (ERRC, 
2007, стр. 8/9). Когато се прилагат мерки за десегрегация чрез смесени па-
ралелки, това може да предизвика негативна реакция сред не-ромските ро-
дители – част от тях се стремят да запишат децата си в училища, отдалечени 
от ромските общности. Такива практики са регистрирани в доста държави: 
Унгария, Словакия, Чехия, Кипър, Испания (ВКЕС, 2006a, стр. 9). 

Педагогически подходи 

В повечето европейски страни ромски деца ползват два езика (майчин 
език и официален език на страната). Те често ползват три или четири езика 
(езиците на съседните страни). Тази отвореност и тези езикови умения, обаче, 
като цяло са считани за недостатъци в образователната институция. Статусът 
на ромския език е наистина много нисък в повечето страни. Исторически пог-
леднато, говоренето на романи е осъдено от много държави през XVI и XVII 
век, и е последвано от експулсиране или мъчения. В Унгария кралица Мария 
Тереза задължава ромите да променят имената си. В Испания и Финландия 
срещу ромите са предприемани драстични мерки, за де не говорят ромски. 
През двадесети век, в редица страни под съветско господство (напр. България) 
използването на ромски на обществени места е било забранено. Ромските 
имена (а също и мюсюлманските) са сменени и заклеймяването - включи-
телно в училище – кара тези ученици да се срамуват от принадлежността 
си към малцинствата и да използват майчиния си език (Кючуков, 2000, стр. 
273-274). 
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 Обучение на учители 

Обучението по ромски език, култура и история на учителите, които  обу-
чават ромски деца, е необходимо. Тези познания и умения създават добри 
педагогически възможности. Идеята е да се насърчи запознаването с разли-
чията в мултикултурната класна стая чрез използването на тези исторически 
и културни знания. Така всеки ученик може по-добре да осъзнае елементите 
на своята идентичност, ситуирайки се по-отношение на другите. 

Езикът романи не може да се отнесе към една компактна територия и 
поради това неговото признаване и използването му  в училище често се 
отрича. Под натиска на европейските институции някои държави започнаха 
да издават учебници и учебни материали, базирани върху културата, исто-
рията и езика на ромите. Същевременно възниква въпросът за стандартиза-
цията на романи, тъй като  в резултат на диалектизацията той се отнася за 
някои лингвистично хомогенни групи от различни страни. За регионалните 
или по-локализирани групи трябва да се вземат конкретни решения. 

За разпръснатите общности се оказва подходящо дистанционното обу-
чение. В някои страни тези курсове за дистанционно обучение се използват 
за създаване на персонал от асистенти роми, предоставящи обучение на 
романи или подпомагащи предучилищните учители по-добре да разбират и 
защитават ромските деца, но също така и за подпомагане на преподаватели, 
които насърчават интеграцията им в училище. Обучението и наемането на 
тези служители за подкрепа вече съществува в няколко държави след като 
европейските програми ги направиха приоритетни. 

• Към междукултурно образование? 

Взаимодействието между училището и децата, носители на друга култура, 
е двустранно. Приемането на деца – носители на друга култура, влияе върху 
цялостния образователния процес; същевременно училището дава на тези 
деца средствата, чрез които да се приспособят към обществото, в което 
живеят. Но това е сложно взаимодействие – интегрирането не трябва да бъде 
за сметка на противопоставяне на семейството или общността. Допълване, а 
не противопоставяне. 

Препоръчителните решения целят да се премине към плуралистична пе-
дагогика, училището да се отвори за участието на родителите-роми, да се 
вземе предвид общата ситуация, да се развиват глобалните междукултурни 
политики с педагогическите средства, които им съответстват (Liég��ois, 2007, 
стр. 194). Те имат за цел да обогатяването на учениците чрез взаимно раз-
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бирателство, чрез обучение на базата на културната същност на всеки. Това 
интеркултурно образование, разработено за една транснационална общност 
без държава, но съществуваща във всички европейски държави, се превърна 
в източник на размисъл за Съвета на Европа и Европейския съюз. 

Европа се характеризира с културно многообразие, малцинства, развитие 
на мобилност, изискващи въвеждането на нови правни, социално-културни и 
миграционни пространства, където процесът на европейска интеграция над-
хвърля този на националната интеграция. Ромите могат да бъдат пионер в 
тази нововъзникваща Европа. 
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В община Луковит са разработени програма 
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(2009-2011) и план за образователна интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства и по-

специално от ромски произход 
(източник: http://www.lukovit.com/bg/lukovit.php?show=os-programi-2

„Процесът на интеграция чрез образование дава въз-
можност на учениците от различни етнически групи да 
получат необходимата подготовка, гарантираща им пълно-
ценно участие и реализация във всички сфери на живота 
в условията на пазарна икономика. Осигуряването на ка-
чествено и широкодостъпно образование на всички деца 
в Република България е държавна задача, за осъществя-
ването на която е необходимо да бъдат обединени уси-
лията на Общината и всички институции. Програмата се 
основава на общоприети ценности и принципи, произ-
тичащи от “Конвенцията на ООН за правата на детето“, 
законодателството на Република България, и е съобразена 
с ангажиментите на правителството и Общината по отно-
шение интеграцията в Европейския съюз.” 

ПрОбЛеМи. В община Луковит съществуват проблеми, 
които затрудняват равния достъп и качественото образование на 
децата и учениците от етническите малцинства (по - специално 
от ромското):

1. Затруднена адаптация на децата от ромски произход в детската 
градина и началното училище.

2. Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал 
поради недостатъчното владеене на български език.

3. Липса на учебници и учебни помагала по ромски език.

4. Няма квалифицирани учители, владеещи ромски език с познания за 
ромската култура.

5. Ниска степен на грамотност и квалификация на възрастните роми.

Ниският стандарт на живот е фактор за нередовно посещение в училище, 
непълноценно участие в учебно-възпитателния процес и отпадане на децата 
от подготвителна група в детската градина и учениците от училище.
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Основни принципи

• Равен достъп до образование 

• Партньорства на регионално и местно равнище

• Социална интеграция

• Подготовка за пълноценна реализация

• Самоорганизиране

идеи и проекти

Проект Община Луковит – преобразуване на инвестиции в знания за подобряване 
на образователната инфраструктура в района (ремонти, благоустрояване, топлоизо-
лация, енергийна ефективност; безопасни и здравословни условия за учебен процес; 
спортна дейност).

Проект създаВане на аУдиО-ВизУаЛни КЛУбОВе за деТсКи ФанТазии 
В нУ „инж. Г. ВъЛКОВ” и сОУ „а. КОнсТанТинОВ” (да направим училището 
привлекателно за младите хора: свободно време на децата, по-добри условия за раз-
витие на техния потенциал; конкурси между децата от двете училища…, забавно-
развлекателни дни за децата и родителите; социална интеграция; подготовка за со-
циална реализация; самоорганизация на учениците.

Проект ЦенТър за ПОдКреПа на ОбразОВаниеТО В ОбЩина ЛУКОВиТ: 
създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на ин-
теркултурно образование и възпитание; основна цел: да се подпомагане процесът на 
образование и интеграция на децата и учениците от ромското малцинство на възраст 
от 6 до 12 години на територията на община Луковит, подлежащи на подготвителен 
клас, начално и основно образование; за целта в гр. Луковит ще бъде обособен 
Център за подкрепа на образованието, чиято дейност ще включва подготовка на 
деца от предучилищна възраст от ромски произход със затруднено овладяване на бъ-
лгарски език и на ученици до 12 г. с оглед успешната им адаптация в приемното сОУ 
„ал. Константинов”. Ще се стимулира участието и ангажираността на родителите в 
процеса на образование на децата им. Ще се повишат знанията и уменията на учи-
телите да преподават в мултикултурна среда. Лятно училище - подготвителни и под-
крепящи индивидуални и групови занимания с учениците; обучение на 35 учители за 
работа с интерактивни методи на преподаване в мултикултурна среда; повишаване 
квалификацията на трима учители и един представител на неправителствена орга-
низация в департамента за информация и усъвършенстване на учителите; работа с 
родителите и семейни консултации под формата на „Училище за родители”. 
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насоки за работа / план

ръководствата на училищата и 
детските градини да  актуали-
зират и приемат на заседание 
на Педагогически съвет “План 
– програма  за прибиране и за-
държане на подлежащите на 
задължително обучение деца от 
ромски произход“.

В училищата да се провежда 
допълнителна индивидуална и 
групова работа за по-добра  мо-
тивация за образование както 
на  изостанали, така и талан-
тливи учениците от ромски  
произход, които да продължат 
образованието си в средни и  
висши учебни заведения.

Община Луковит да съдейства 
и подкрепя провеждането на 
квалификационни курсове на 
учители,  работещи с мултиет-
нически  класове, за работа по 
правата на детето и междукул-
турното разбирателство.

Педагогическите съветници в 
училищата да осъществяват 
специализирана дейност за 
улесняване на взаимната адап-
тация на ромските и другите 
ученици към образователната 
среда.

Привличане на родителите на 
децата и учениците от етни-
ческите малцинства и по– спе-
циално от ромски произход, за 
участие при изграждане на на-
стоятелства в детските градини 
и училищата.

При организиране на об-
щински спортни празници (ко-
лоездене, крос, подвижни игри 
и др.) активно да участват  
деца и ученици от различен 
етнически произход.

Община Луковит в сътрудни-
чество с дирекция “социално 
подпомагане” на базата на 
действащото законодателство, 
да търсят възможности за: 
а) социално подпомагане  на 
децата от ромски произход, на-
миращи се в неравностойно со-
циално положение; б) участие 
в  курсове за базова подготовка 
на помощник учители, предста-
вители на ромската общност.

Чрез кандидатстване и 
одобрение на проекти по 
националните програми на 
МОн  и към Центъра за образо-
вателна интеграция на децата 
и учениците от етническите 
малцинства в училищата да се 
разкриват и провеждат извън-
класни форми за обучение и  
сиП ”ромски фолклор”, чрез 
които да се  организират 
празници на ромските тра-
диции и фолклор.

Община Луковит да съдейства 
при подсигуряване на фи-
нансови средства за участие  
във фестивали в  други на-
селени места на групи от да-
ровити и талантливи деца 
– роми.

съществуващите проблеми на обхващането, задър-
жането, обучението и възпитанието на децата от ромски 
произход да се решават със съдействието на общинските 
власти, дирекция “социално подпомагане “ и отдел 
“закрила на детето” към  цитираната дирекция и реали-
зирането на следните мерки: а) ....; б) ..... в) провеждане на   
родителски срещи  и  предварителни  разговори с роди-
телите на децата, подлежащи на задължително обучение; 
г) лично да се връчат и подпишат от родителите писма, в 
които да бъдат уведомени за задължителната подготовка 
на децата една година преди постъпването им в първи 
клас, съгласно чл.20 ал.1от ззП.

Община Луковит да съдейства 
на бЧК за доставка на дарения 
и помощи  за социално слаби 
деца и ученици от ромски про-
изход.
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 ВъПрОси, задаЧи, УПражнения

• Какви резултати очаквате да бъдат налице при успешно реализиране 
на тази програма за пълноценна интеграция на децата – роми в учи-
лищната и социалната среда?

• Ако имате възможност да подскажете с какво може да се допълни 
тази амбициозна програма, какво бихте препоръчали на колегите от 
община Луковит?

• Разкажете за конкретен опит на местно и регионално равнище, за 
добра практика и идеи, които могат да бъдат от полза за изграж-
дането на благоприятна адаптирана среда за училищна и социална 
интеграция на деца от различни етноси и култури.   
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инОВаЦии В УПраВЛениеТО на ОбразОВаниеТО: 
 еФеКТиВнОсТ При Прибиране и задържане на 

УЧениЦиТе В УЧиЛиЩе Чрез изВънКЛасниТе 
деЙнОсТи Публикувано от NIOD на 2009/3/6 15:20:00 

Мария Михайлова, ОУ „Васил Левски”,  
с. Градище, общ. шумен

 Предполагам всички сте съгласни, че училището е огледало, в което се 
отразява обществото. Демократичните промени, настъпили в нашето об-
щество през последните 15-20 години, засегнаха в голяма степен и учи-
лището. Оформи се нов модел на детството – родителите работят в чужбина; 
децата растат без родителски контрол, отглеждани от баби, дядовци и да-
лечни роднини. 

Основен проблем за училището и учителите стана прибирането и за-
държането на учениците в училище. Учениците имат свободно време и то 
трябва да бъде осмислено. Училището трябва да възвърне своята привлека-
телност, да възстанови регламентираните извънкласни дейности и да ги из-
пълни с реален смисъл за учениците, съобразно с тяхната възраст, заложби, 
интереси и стремеж за самоусъвършенстване. През учебната 2005-2006 г. в 
ОУ „Васил Левски” беше проведено изследване на нивото на мотивация за 
учене у учениците от V-VІІІ клас във връзка с подготовката и провеждането 
на тематичен учителски съвет. Анкетата потвърди наблюденията на препо-
давателите, че малка част от учениците имат високо ниво на мотивация за 
учене. Педагогическият съвет реши, че ако се предвидят извънкласни дей-
ности, с които да накараме учениците да използват смислено и привлекателно 
свободното си време, ще повишим мотивацията им за учене, като им дадем 
възможност за изява. Необходимо е да се създадат условия за засилване на 
интереса на учениците към образователно-възпитателния процес с цел на-
маляване риска от отпадането им. Решихме, че тази извънкласна дейност 
ще създаде условия за откриване и подпомагане развитието на талантливи 
ученици. С нея ще се продължи традицията, прекъсната преди години. 

След като се роди идеята, беше подготвен и проектът по националната 
програма „Училището – територия на учениците” към модул „Развитие на из-
вънкласната и извънучилищната дейност”. Координатор на проекта стана ди-
ректорът на училището г-жа Румяна Панайотова. Бързо се сформира и екипът 
от преподаватели, като всеки намери ролята си в него. Описание на проекта, 
цели, резултати, продължение. Проектът беше на обща стойност 11 000 лв., 



102

бъдеЩе за нашиТе деЦа

като най-голяма беше сумата за оборудване – озвучителна техника, фотоа-
парати, касетофони, видеокамери и др. 

Обособихме три направления: театрална формация, група за български 
народни песни и танци и група за турски песни и танци и ромски танци. 
Поставихме си обща цел – уплътняване на свободното време на учениците 
със занимания, подпомагащи интелектуалното, духовното и нравственото им 
развитие и развитие на творческите им способности. Основни партньори на 
училището при изпълнението на проекта станаха Училищното настоятелство, 
НЧ „Отец Паисий” с. Градище и родители. 

Извършихме предварителна подготовка и проучване на интересите на 
децата. Проведохме анкета с родителите за проучване на тяхното мнение 
за работата по проекта, а с учениците – кастинг за подбор на участници в 
различните формации. Работата започна с голям ентусиазъм. Идеята за теат-
рална трупа ни подсказаха самите ученици. При посещение на училищната 
библиотека осмокласниците бяха насядали около голямата маса, а един от 
тях ораторстваше – имитираше кандидат за общински съветник. Друг от уче-
ниците му опонираше – имитираше човек от публиката. Приликата беше по-
разителна. Те бяха родени артисти – с чувство за хумор и мярка. Избрахме 
сценарий подходящ за възрастта на учениците – „Голият крал” по приказката 
на Андерсен „Новите дрехи на краля”. Колежките от начална степен също 
подбраха народни песни и танци за учениците от І-ІV клас. Материалите бяха 
размножени и всеки участник получи папка с текстовете. Групата за турски 
народни песни и танци направи подбор на подходящи песни и танци. Избрана 
беше и ромската музика за танците. 

Резултатите се появиха неочаквано бързо. Никой от участниците не от-
състваше безпричинно. А когато разбраха, че художник (Павел Друмев) из-
работва декори и ще им бъдат ушити театрални костюми, въодушевлението 
нямаше граници. Макар че текстовете за заучаване бяха доста обемни, децата 
се справиха отлично. Те даже знаеха репликите на всички герои, което поз-
воляваше да се заместват при нужда. Най-голям проблем се оказа липсата 
на време за репетиции. Участниците в театралното представление бяха от 
различни села и различни класове, затова събирането им за репетиция беше 
трудно. Репетираше се на „парче”, за кратко време, но това направи децата 
още по-отговорни и точни. А на тях точността като качество им липсваше 
– често преди се случваше да закъсняват за час или за автобуса. Финалът на 
проекта беше отбелязан с театрално представление и тържествен концерт, 
поднесени като поздрав към жителите на село Градище по случай Дните на 
селото и Денят на славянската писменост и българската култура. 
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Преди изявата на сцената се появи оная атмосфера на сценична треска, 
напрежение и суматоха, която съпътства всички концерти. Учениците се по-
чувстваха значими и важни – истински артисти, певци и актьори. След кон-
церта децата споделиха, че когато залата избухва в аплодисменти, са се по-
чувствали най-несигурни и объркани, но и най-щастливи. За Деня на селото в 
с. Струйно отново се представихме с концертната програма. Учениците бяха 
с по-високо самочувствие, по-спокойни и сигурни в себе си. Те вече сами 
искаха нови и нови изяви и единствено затруднения в транспорта попречиха 
да осъществим театралните гастроли. Но малките певци и танцьори позд-
равиха съучениците си от ОУ „Хр. Ботев” в с. Ивански по случай 100 го-
дишния му юбилей. Дори през лятната ваканция екипи от проекта участваха 
в културния живот на общината. На 28. VІІІ. танцьори и певци участваха в 
Дните на квартал Дивдядово под надслов „Различни, но заедно”. 

Работата по проекта продължава и сега. Реалните резултати надминаха 
очакваните. Дори най-песимистично настроените колеги отчетоха постиг-
натото. Броят на неизвинените отсъствия значително намаля. Изграденият по 
време на проекта естетически усет чрез докосване до театралното, танцовото 
и певческо изкуство намери израз и в положителната промяна в облеклото 
на учениците, в поведението им, в говорната техника (много от репликите на 
героите влязоха в активния речник на децата). Промениха се дисциплината и 
моделът им на поведение. Всички осмокласници намериха своята реализация 
в средни училища. 

Отчитайки добрите резултати от проекта по извънкласни дейности, педа-
гогическият съвет взе решение да кандидатстваме по нов проект – Карнавал 
на плодородието – Шумен 2008. Ръководител на проекта стана отново г-жа Р. 
Панайотова – директор на училището. Сценарист и организатор стана Мария 
Апостолова, ръководител на певческата група – Мария Михова, а отговорник 
за декорите и костюмите – Йорданка Василева. Идеята беше учениците от ОУ 
„В. Левски” да представят карнавална игра – танц на тиквите, многодетно се-
мейство тикви – символ на плодородието и подходяща песен, на фона на която 
да се танцува. Песента изпълниха певците от предходния проект. Така се про-
дължава започнатата традиция с проекта за извънкласни дейности. Това в 
голяма степен облекчи подготовката и реализацията на карнавалния проект, а 
крайният резултат беше награда DVD от община Шумен и, естествено, много 
карнавални емоции. Освен главната цел - подготовка и участие в Карнавал 
на плодородието – Шумен 2008, бяха реализирани и подцели: уплътняване 
на свободното време на учениците със занимания, подпомагащи интелекту-
алното, духовното и нравственото им развитие и развитие на творческите 



104

бъдеЩе за нашиТе деЦа

им способности. Постигнахме и друго: новодошлите ученици от ОУ „Н. Й. 
Вапцаров” - с. Новосел - много по-бързо намериха начин за адаптация към 
новите условия на учебен труд и училищен живот. Те първи бяха включени 
в карнавалния проект и се справиха чудесно. Така работата по проекти за 
извънкласни дейности помогна и на учители, и на ученици. Създава се една 
чудесна традиция, която връща отново привлекателния образ на училището, 
прави го територия желана за учениците, помага за утвърждаване на европей-
ските ценности.
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МинисТерсКияТ съВеТ ОдОбри дОКЛад за 
изПъЛнениеТО През 2008 Г. на иниЦиаТиВиТе ПО 

десеТиЛеТиеТО на рОМсКОТО ВКЛЮЧВане 

Април 2009

Правителството одобри Мониторингов доклад за 2008 г. за изпълнението 
на Националния план за действие по инициативата “Десетилетие на ромското 
включване 2005-2015 г.”. Документът отчита приноса и предприеманите 
мерки от страна на институциите, насочени към успешното интегриране на 
ромската общност в българското общество. Акцентите са поставени върху 
изпълнението на основните приоритетни области – образование, здравео-
пазване, жилищни условия, заетост, а така също защита от дискриминация и 
осигуряване на равни условия, и култура.

 Образование. През 2007/2008 г. в смесени училища са се обучавали 48 422 
ромски деца, от които 2282 са били обхванати в десегрегационни проекти във 
Видин, Монтана, Плевен, Сливен, Стара Загора, Хасково, София, Пловдив, 
Лом, Кюстендил, Ракитово и др. Осъществяването на тези проекти увеличава 
възможностите на децата от ромски произход да получат по-високо образо-
вание и успешно да се социализират. За сравнение, през учебната 2005/2006 
г. 43 091 ромски деца са се обучавали в интегрираща среда. За периода 2007-
2008 г. са закрити 5 помощни и 24 специални училища, като децата от тях са 
записани в общообразователни училища. През 2007/2008 г. 400 ученици са 
изучавали ромски като майчин език и е проведено обучение на 400 учители, 
директори, училищни психолози и педагогически специалисти в начален и 
прогимназиален етап за работа в мултикултурна среда. Изготвени са про-
грами за предотвратяване на отпадане от училище и за връщане в училище на 
отпадналите. За подкрепа на децата-жертви на трафик в страната са открити 
и функционират пет кризисни центъра – в с. Балван, община Велико Търново, 
и в градовете Пазарджик, Драгоман, Алфатар и Монтана. Подпомагат се над 
200 студенти от ромски произход като им се осигурява финансова подкрепа 
за учебни такси, учебна литература и др. 

По направлението “здравеопазване” дейностите през изминалата година 
са насочени към преодоляване и преустановяване негативните тенденции 
за здравето на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към ет-
нически малцинства и създаване на условия за подобрение. Основните дей-
ности са свързани с намаляване на детската и майчината смъртност, ограни-
чаване заболеваемостта от заразни и паразитни болести, подобряване на сек-
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суалното и репродуктивното здраве, извършване на профилактични прегледи 
с мобилни единици и др. През 2008 г. са направени 6328 акушеро-гинеколо-
гични прегледи и консултации в кабинети, действащи в близост до райони 
с компактно ромско население. С цел повишаване на информираността и 
здравната култура на ромите МЗ е провело 33 лекции, беседи и семинари 
с подрастващи и техните родители, свързани с начините за предпазване от 
нежелана бременност, както и 136 беседи с млади майки за значението на 
имунизациите. Провеждани са профилактични прегледи с мобилна техника в 
кварталите, населени с ромско население за профилактика, ранно откриване и 
своевременно лечение на туберкулозата, рака на млечната жлеза и на шийката 
на матката. През 2008 г. продължи успешната реализация на инициативата за 
назначаване на постоянна работа на здравни ромски медиатори.

 В третото приоритетно направление “жилищни условия” са включени 
дейности като преглед на действащото законодателство в областта на уст-
ройствено планиране и предприемане на мерки за адаптирането му, създаване 
на възможности за по-гъвкаво регулиране за жилищните територии с ком-
пактно ромско население, реконструкция и доизграждане на съществуваща 
и изграждане на нова техническа и социална инфраструктура в районите с 
ромско население и т. н. През 2008 г. е завършено строителството на обекти 
на техническата инфраструктура в районите с ромско население: 11 583 м во-
доснабдяване и 689 сградни водопроводни отклонения; 6270 м канализация 
и 750 сградни канални отклонения; 94 954 кв. м улична мрежа и 9234 кв. м 
благоустроени площи. 

 По направление “заетост” особено внимание е обърнато на мерки и 
дейности, свързани с повишаване на конкурентността на ромите на пазара 
на труда, насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление 
на собствен бизнес, изграждане на капацитет за насърчаване на социалния 
и граждански диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите и др. 
Значителен напредък се наблюдава при активирането и включването на пазара 
на труда на неактивни и обезкуражени лица. През годината са проведени 4 
специализирани трудови борси в райони с наличие на компактно ромско на-
селение в Нова Загора, Лом, Самоков и Казанлък. В системата на Агенцията 
по заетостта работят 13 служители от ромски произход за улесняване на об-
служването на безработни роми, а през 2008 г. са обучени 24 служители за 
работа с представители на ромската общност. Експертите на дирекциите 
„Бюро по труда” са провели 275 срещи с официални представители и нефор-
мални лидери на ромската общност по места за информиране и търсене на 
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тяхното съдействие за трудовата реализация на ромите. Осигурена е заетост 
на 22 133 души чрез включването им в различни програми, проекти и мерки 
за заетост.

 По приоритет “защита от дискриминация и осигуряване на равни ус-
ловия” се отчитат резултати, свързани с подобряване ефективността на ра-
ботата на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на 
стандартите по правата на човека, подобряване представителството на хора 
от ромската общност в публичната администрация на всички нива, обучение 
на социални работници от дирекции “Социално подпомагане” за работа в 
мултиетническа среда, отразяващо нуждата от усъвършенстване на знанията 
и практическите умения на служителите и др. Към момента в Столичната и в 
областните дирекции на полицията на различни длъжности работят 136 по-
лицейски служители от ромски произход. 

Основен аспект в изпълнението на приоритетно направление “Култура” 
е организирането и подпомагането на интеркултурни прояви и в духа на 
Европейската година на междукултурния диалог - 2008 г. През м. г. продължи 
процесът на разширяване на сътрудничеството с неправителствените органи-
зации, работещи в областта на културата, обществените библиотеки, музеи и 
галерии, театри и читалища за осъществяване на дейности и популяризиране 
на идеите в областта на културната интеграция. Проведени бяха поредица от 
експертни консултации и подпомагане разработването на проекти, целящи 
развитието на диалога между културите.

 Източник: http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0175&n=
4621&g=



108

бъдеЩе за нашиТе деЦа



109

VІІІ. ПриЛОжения

ПриЛОжение 1.  
нОрМаТиВни дОКУМенТи

КОнсТиТУЦия на реПУбЛиКа бъЛГария

(дВ, бр. 56/13.07.1991 г.; в сила от 13.07.1991 г.)
(извадки; част от текстовете са преразказани)

Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събрание, 
в стремежа си да изразим волята на българския народ, като обявяваме вер-
ността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, 
справедливост и търпимост; като издигаме във върховен принцип правата на 
личността, нейното достойнство и сигурност; като съзнаваме неотменимия 
си дълг да пазим националното и държавното единство на България, про-
гласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална 
държава, за което приемаме тази КОНСТИТУЦИЯ.

Глава първа: ОснОВни наЧаЛа

Чл. 1.  (1) България е република с парламентарно управление. (2) Цялата 
държавна власт произтича от народа… Чл. 2. (1) Република България 
е единна държава с местно самоуправление. В нея не се допускат ав-
тономни териториални образувания. (2) Териториалната цялост на 
Република България е неприкосновена.

Чл. 3.  Официалният език в републиката е българският.

Чл. 4.  (1) Република България е правова държава. Тя се управлява според 
Конституцията и законите на страната. (2) Република България га-
рантира живота, достойнството и правата на личността и създава ус-
ловия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.



110

бъдеЩе за нашиТе деЦа

Чл. 6.  (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и 
права. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат 
никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, 
народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, об-
разование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обще-
ствено положение или имуществено състояние. Чл. 7. Държавата 
отговоря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на 
нейни органи и длъжностни лица.

Чл. 8.  Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и 
съдебна. Чл. 9. Въоръжените сили гарантират суверенитета, сигур-
ността и независимостта на страната и защитават нейната терито-
риална цялост.

Чл. 10.  Изборите …се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко изби-
рателно право с тайно гласуване. Чл. 11. (1) Политическият живот в 
Република България се основава върху принципа на политическия 
плурализъм. (2) Нито една политическа партия или идеология не 
може да се обявява или утвърждава за държавна. (4) Не могат да 
се образуват политически партии на етническа, расова или верска 
основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено за-
вземане на държавната власт. Чл. 12. (1) Сдруженията на граж-
даните служат за задоволяване и защита на техните интереси. (2) 
Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат 
да си поставят политически цели и да извършват политическа 
дейност, присъщи само на политическите партии.

Чл. 13.  (1) Вероизповеданията са свободни. (2) Религиозните инсти-
туции са отделени от държавата. (3) Традиционна религия в 
Република България е източноправославното вероизповедание. (4) 
Религиозните общности и институции, както и верските убеждения 
не могат да се използват за политически цели.

Чл. 14.  Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и 
обществото.

Чл. 15.  Република България осигурява опазването и възпроизводството на 
околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа 
и разумното използване на природните богатства и ресурсите на 
страната.

Чл. 16.  Трудът се гарантира и защитава от закона. Чл. 17. (1) Правото на 
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собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона. (2) 
… (3) Частната собственост е неприкосновена. (4) … (5) …

Чл. 18.  (1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републи-
канските пътища, както и водите, горите и парковете с национално 
значение, природните и археологическите резервати, определени 
със закон, са изключителна държавна собственост. (2) …(3) …(4) … 
(5) … (6) Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес 
на гражданите и на обществото.

Чл. 19.  (1) Икономиката на Република България се основава на свободната 
стопанска инициатива. (2) … еднакви правни условия за стопанска 
дейност (предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната 
конкуренция и защитава потребителя). (3) Инвестициите и стопан-
ската дейност … се закрилят от закона. (4) … коопериране и други 
форми на сдружаване на гражданите и юридическите лица за пос-
тигане на стопански и социален напредък.

Чл. 20.  Държавата създава условия за балансирано развитие на отделните 
райони на страната и подпомага териториалните органи и дейности 
чрез финансовата, кредитната и инвестиционната политика.

Чл. 21.  (1) Земята е основно национално богатство, което се ползва от осо-
бената закрила на държавата и обществото.

Чл. 23.  Държавата създава условия за свободно развитие на науката, обра-
зованието и изкуствата и ги подпомага. Тя се грижи за опазване на 
националното историческо и културно наследство.

Чл. 24.  (2) Основни цели на външната политика на Република България са 
националната сигурност и независимостта на страната, благоде-
нствието и основните права и свободи на българските граждани, 
както и съдействието за установяване на справедлив международен 
ред.

Глава втора: ОснОВни ПраВа и задъЛжения на 
ГражданиТе

Чл. 25.  (1) Български гражданин е всеки, на когото поне единият родител е 
български гражданин, или който е роден на територията на Република 
България, … (2) … (3) Български гражданин по рождение не може да 
бъде лишен от българско гражданство. (4) Гражданин на Република 
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България не може да бъде изгонен от нея или предаден на друга дъ-
ржава. (5) Българските граждани, пребиваващи в чужбина, са под 
закрилата на Република България. (6) … Чл. 26. (1) Гражданите на 
Република България, където и да се намират, имат всички права и 
задължения по тази Конституция. (2) Чужденците, които преби-
вават в Република България, имат всички права и задължения по 
тази Конституция с изключение на правата и задълженията, за които 
Конституцията и законите изискват българско гражданство.

Чл. 27.  (1) Чужденците, които пребивават в страната на законно основание, 
не могат да бъдат изгонвани от нея или предавани на друга държава 
против тяхната воля, освен при условията и по реда, определени 
със закон. (2) Република България дава убежище на чужденци, пре-
следвани заради техните убеждения или дейност в защита на меж-
дународно признати права и свободи. (3) … 

Чл. 28. Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот 
се наказва като най-тежко престъпление. Чл. 29. (1) Никой не може 
да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или уни-
жаващо отношение, както и на насилствена асимилация. (2) Никой 
не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити 
без неговото доброволно писмено съгласие. 

Чл. 30.  (1) Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност. (2) Никой 
не може да бъде задържан, подлаган на оглед, обиск или на друго 
посегателство върху личната му неприкосновеност освен при усло-
вията и по реда, определени със закон. (3) В изрично посочените 
от закона неотложни случаи компетентните държавни органи могат 
да задържат гражданин, за което незабавно уведомяват органите 
на съдебната власт. В срок от 24 часа от задържането органът на 
съдебната власт се произнася по неговата законосъобразност. (4) 
Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането 
му или на привличането му като обвиняем. (5) Всеки има право да 
се среща насаме с лицето, което го защитава. Тайната на техните 
съобщения е неприкосновена. 

Чл. 31.  (1) Всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на 
съдебната власт в законно определения срок. (2) Никой не може да 
бъде принуждаван да се признае за виновен, нито да бъде осъден 
само въз основа на неговото самопризнание. (3) Обвиняемият се 
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смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила 
присъда. (4) Не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, 
надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието. 
(5) На лишените от свобода се създават условия за осъществяване 
на основните им права, които не са ограничени от действието на 
присъдата. (6) Наказанието лишаване от свобода се изпълнява 
единствено в местата, определени със закон. (7) Не се погасяват по 
давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието 
за престъпления против мира и човечеството. 

Чл. 32.  (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право 
на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и 
срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име. 
(2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, за-
писван или подлаган на други подобни действия без негово знание 
или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от 
закона случаи. 

Чл. 33.  (1) жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му 
никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, из-
рично посочени в закона. (2) Влизане или оставане в жилището без 
съгласие на неговия обитател или без разрешение на съдебната власт 
се допуска само за предотвратяване на непосредствено предстоящо 
или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както 
и в случаите на крайна необходимост. 

Чл. 34.  (1) Свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съоб-
щения са неприкосновени. (2) Изключения от това правило се до-
пускат само с разрешение на съдебната власт, когато това се налага 
за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления. 

Чл. 35. (1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, 
да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните 
предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита 
на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите 
на други граждани. (2) Всеки български гражданин има право да се 
завръща в страната. 
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Чл. 36.  (1) Изучаването и ползването на българския език е право и задъ-
лжение на българските граждани. (2) Гражданите, за които бъл-
гарският език не е майчин, имат право наред със задължителното 
изучаване на българския език да изучават и ползват своя език. (3) 
Случаите, в които се използва само официалният език, се посочват 
в закона. 

Чл. 37.  (1) Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на ве-
роизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са нена-
кърними. Държавата съдейства за поддържане на търпимост и ува-
жение между вярващите от различните вероизповедания, както и 
между вярващи и невярващи. (2) Свободата на съвестта и вероизпо-
веданието не може да бъде насочена срещу националната сигурност, 
обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и 
свободите на други граждани. 

Чл. 38.  Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си 
поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуж-
даван да дава сведения за свои или чужди убеждения. 

Чл. 39.  (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез 
слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг 
начин. (2) Това право не може да се използва за накърняване на 
правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена 
промяна на конституционно установения ред, към извършване на 
престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над лич-
ността. 

Чл. 40.  (1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни 
и не подлежат на цензура. (2) Спирането и конфискацията на пе-
чатно издание или на друг носител на информация се допускат само 
въз основа на акт на съдебната власт, когато се накърняват добрите 
нрави или се съдържат призиви за насилствена промяна на консти-
туционно установения ред, за извършване на престъпление или за 
насилие над личността. Ако в срок от 24 часа не последва конфис-
кация, спирането преустановява действието си. 

Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява инфор-
мация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено 
срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу 
националната сигурност, обществения ред, народното здраве и 
морала. (2) Гражданите имат право на информация от държавен 
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орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях за-
конен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена 
от закона тайна или не засяга чужди права. 

Чл. 42.  (1) Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените 
под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, 
имат право да избират държавни и местни органи и да участват в 
допитвания до народа. (2) … 

Чл. 43.  (1) Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на 
събрания и манифестации. (2) … (3) За събрания на закрито не се 
изисква разрешение. 

Чл. 44.  (1) Гражданите могат свободно да се сдружават. (2) Забраняват се 
организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, тери-
ториалната цялост на страната и единството на нацията, към раз-
палване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, 
към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и ор-
ганизации, които създават тайни или военизирани структури, или се 
стремят да постигнат целите си чрез насилие. (3) … 

Чл. 45.  Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до дъ-
ржавните органи. 

Чл. 46.  (1) Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Законен е само 
гражданският брак. (2) Съпрузите имат равни права и задължения в 
брака и семейството. (3) … 

Чл. 47. (1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им 
е право и задължение на техните родители и се подпомага от дъ-
ржавата. (2) жената майка се ползва от особената закрила на дъ-
ржавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, 
безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други со-
циални помощи. (3) Децата, родени извън брака, имат равни права с 
родените в брака. (4) Децата, останали без грижата на близките си, 
се намират под особената закрила на държавата и обществото. (5) 
Условията и редът за ограничаване или отнемане на родителските 
права се определят със закон. 

Чл. 48.  (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване 
на условия за осъществяване на това право. (2) Държавата създава 
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условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически 
и психически увреждания. (3) Всеки гражданин свободно избира 
своята професия и място на работа. (4) Никой не може да бъде за-
ставян да извършва принудителен труд. (5) Работниците и служи-
телите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на 
минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо 
на извършената работа, както и на почивка и отпуск, при условия и 
по ред, определени със закон. 

Чл. 49.  (1) Работниците и служителите имат право да се сдружават в син-
дикални организации и съюзи за защита на своите интереси в об-
ластта на труда и социалното осигуряване. (2) Работодателите имат 
право да се сдружават за защита на своите стопански интереси. Чл. 
50. Работниците и служителите имат право на стачка за защита на 
своите колективни икономически и социални интереси… 

Чл. 51.  (1) Гражданите имат право на обществено осигуряване и социално 
подпомагане. (2) … (3) Старите хора, които нямат близки и не могат 
да се издържат от своето имущество, както и лицата с физически 
и психически увреждания, се намират под особена закрила на дъ-
ржавата и обществото. 

Чл. 52. (1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо 
им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на ме-
дицинско обслужване … (2) … (3) Държавата закриля здравето на 
гражданите и насърчава развитието на спорта и туризма. (4) Никой 
не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни 
мерки освен в предвидените от закона случаи. (5) Държавата осъщес-
твява контрол върху всички здравни заведения, както и върху про-
изводството на лекарствени средства, биопрепарати и медицинска 
техника и върху търговията с тях. 

Чл. 53.  (1) Всеки има право на образование. (2) Училищното обучение до 
16-годишна възраст е задължително. (3) Основното и средното об-
разование в държавните и общинските училища е безплатно. При 
определени от закона условия образованието във висшите държавни 
училища е безплатно. (4) Висшите училища се ползват с акаде-
мична автономия. (5) Граждани и организации могат да създават 
училища при условия и по ред, определени със закон. Обучението в 
тях трябва да съответства на държавните изисквания. (6) Държавата 
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насърчава образованието, като създава и финансира училища, под-
помага способни ученици и студенти, създава условия за професи-
онално обучение и преквалификация. Тя упражнява контрол върху 
всички видове и степени училища. 

Чл. 54.  (1) Всеки има право да се ползва от националните и общочовешките 
културни ценности, както и да развива своята култура в съответствие 
с етническата си принадлежност, което се признава и гарантира от 
закона. (2) Свободата на художественото, научното и техническото 
творчество се признава и гарантира от закона. (3) Изобретателските, 
авторските и сродните на тях права се закрилят от закона. 

Чл. 55.  Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна 
среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са 
длъжни да опазват околната среда. 

Чл. 56. Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или за-
страшени негови права или законни интереси. В държавните учреж-
дения той може да се явява и със защитник. 

Чл. 57.  (1) Основните права на гражданите са неотменими. (2) Не се до-
пуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то на-
кърнява права или законни интереси на други. (3) При обявяване на 
война, на военно или друго извънредно положение със закон може 
да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на 
гражданите с изключение на правата, предвидени в чл. 28, 29, 31, ал. 
1, 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и чл. 37. 

Чл. 58.  (1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и 
законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на 
другите. (2) Религиозните и другите убеждения не са основание за 
отказ да се изпълняват задълженията, установени в Конституцията 
и законите. 

Чл. 59.  (1) Защитата на Отечеството е дълг и чест за всеки български 
гражданин. Измяната и предателството към Отечеството са най-
тежки престъпления и се наказват с цялата строгост на закона. (2) 
Изпълнението на войнските задължения, условията и редът за ос-
вобождаването от тях или за замяната им с алтернативна служба се 
уреждат със закон. 
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Чл. 60.  (1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени 
със закон, съобразно техните доходи и имущество. (2) Данъчни об-
лекчения и утежнения могат да се установяват само със закон. 

Чл. 61.  Гражданите са длъжни да оказват съдействие на държавата и обще-
ството в случай на природни и други бедствия при условия и по ред, 
определени със закон.

Глава трета: 
нарОднО 
събрание

Глава четвърта:
ПрезиденТ на 
реПУбЛиКаТа

Глава пета:
МинисТерсКи 

съВеТ

Глава шеста:
съдебна ВЛасТ

Глава седма: 

МесТнО 
саМОУПраВЛение 

и МесТна 

адМинисТраЦия

Глава осма: 
КОнсТиТУ-

ЦиОнен съд

Глава девета: 
изМенение и 

дОПъЛнение на 
КОнсТиТУЦияТа. 

ПриеМане на 
нОВа КОнсТи-

ТУЦия

Глава десета:  Герб, 
ПеЧаТ, знаМе, 

хиМн, сТОЛиЦа

ВъПрОси, задаЧи, УПражнения.

1. Кои са основните текстове в Конституцията, които предоставят на 
всички ученици равни права?

2. Кои текстове в Конституцията са основание за равни изисквания 
към всички ученици?

3. Кои са основните права и свободи на българските граждани, гаран-
тирани от Конституцията?

4. Кои са основните задължения на българските граждани?

5. Кои от гарантираните права се нарушават? Посочете примери (вкл. 
от вашето училище). 
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6. Какво трябва да направим когато констатираме нарушаване на някое 
конституционно гарантирано право?

7. Кои свои задължения гражданите не изпълняват както трябва? 
Приведете примери (вкл. от вашето училище).

8. Какво трябва да направим когато установим, че конкретен граж-
данин не изпълнява свое конституционно задължение?

9. А ако този гражданин сте Вие?

10. Като имате предвид собствения си опит, кои от правата и задълже-
нията на гражданите учениците познават добре? Кои от тях не поз-
нават?

11. Посочете поне три подходящи форми за изучаване / разясняване 
на Конституцията в училище. За целта бихте ли използвали диску-
сионен клуб “Дебати”?
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КОнВенЦия на ООн за ПраВаТа на деТеТО

(Приета от Общото събрание на ООн на 20.11.1989 г. 
ратифицирана с решение на Внс от 11.04.1991 г., дВ бр. 32 от 
23.04.1991 г. В сила от 03.07.1991 г.)

(извадки; части от текста са посочени точно, други части са преразказани 
обобщено; източник: www.ncedi.government.bg)

Държавите, подписали Конвен-
цията… зачитат и осигуряват 
правата (предвидени в тази 
Конвенция) на всяко дете … без 
каквато и да е дискриминация, 
независимо от расата, цвета на 
кожата, пола, езика, религията, 
политическите или други въз-
гледи, национален, етнически или 
социален произход, имуществено 
състояние, инвалидност, рож-

дение или друг статут на детето, на неговите родители / законни на-
стойници.

Във всички действия, отнасящи се до децата, най-доброто осигуряване 
интересите на детето са първостепенно съображение. Във връзка с това - 
зачитане на правата и задълженията на родители (законните настойници). 
Отговорните за отглеждането и възпитанието на детето го насочват по под-
ходящ начин за упражняване на неговите права. Осигуряване на безопасност 
и здравеопазване. 

Право на живот. Да се осигурят в максимална степен оцеляването и разви-
тието на всяко дете.

Право на самоличност. Детето следва да се регистрира незабавно след 
раждане и от рождение има право на име, правото да придобие гражданство 
и, … правото да познава и да бъде гледано от своите родители. Помощ и за-
крила за запазване / възстановяване на самоличността на детето. Детето да не 
се разделя от родителите си против тяхната воля. Грижи и подкрепа за дете, 
което е отделено от единия или от двамата си родители, да поддържа редовно 
лични отношения и пряк контакт с двамата си родители. Събиране на раз-
делено семейство.

Мерки за борба с незаконния трансфер и невръщане на деца от чужбина.
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Право на детето свободно да изразява своите възгледи по всички въпроси, 
отнасящи се до него. На тези възгледи следва да се придава значение, съот-
ветстващо на възрастта и зрелостта на детето. Детето трябва да се изслушва 
при съдебни и административни процедури, отнасящи се до него.

Свобода на изразяване на мнение. Свобода да търси, получава и споделя 
информация и идеи. Достъп до информация за подобряване на неговото со-
циално, духовно и морално благосъстояние, физическо и умствено здраве. 
Зачитане на езиковите нужди на детето, принадлежащо към малцинствена 
група или към местното население. Защита на детето от информация и мате-
риали, вредни за неговото благосъстояние.

Свобода на мисълта, съвестта и религията.

Свобода на сдружаване и на мирни събрания.

Право на защита срещу произволна или незаконна намеса в неговия личен 
живот, семейство, дом или кореспонденция, незаконни нападки срещу не-
говата чест и добро име.

Признаване на принципа, че двамата родители носят обща отговорност 
за отглеждането и развитието на детето. Тяхна основна грижа е най-доброто 
осъществяване на интересите на детето. Да се помага на родителите да реа-
лизират  тази отговорност. Внимание към децата на работещите родители.

Закрила срещу физическо или умствено насилие, нараняване или зло-
употреба, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или екс-
плоатация, включително сексуални престъпления. Програми за подкрепа на 
детето и на онези, които се грижат за детето. Предотвратяване и разкриване, 
докладване, отнасяне за разглеждане, разследване и проследяване на слу-
чаите на малтретиране на деца.

Дете, лишено от семейна среда  - право на специална закрила и помощ 
от държавата. Алтернативни грижи, като се осигурява приемствеността в 
отглеждането на детето и се отчитат етническите, религиозни, културни и 
езикови особености на средата, от която то произхожда.

При осиновяване на дете - най-доброто осигуряване на интересите на 
детето.

Децата – бежанци. Подходяща защита, помощ и грижа. Издирване на ро-
дителите или членове на семейството.

Дете с умствени или физически недостатъци трябва да се радва на достоен 
живот. Условия, които осигуряват достойнството му, поощряват самостоятел-
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ността и улесняват активното му участие в обществото. Цел: възстановяване 
и най-пълната възможна социална интеграция и индивидуално развитие. 
Помощ и грижи за ефективен достъп и получаване на образование, обучение, 
здравни грижи, отдих. Подготовка за трудова дейност. 

Право на най-високия достижим стандарт на здравословно състояние и 
улеснения за лечение на заболяванията и възстановяване на неговото здраве. 

Дете, настанено в специално заведение от компетентните власти с цел 
грижи, защита или лечение на неговото физическо или умствено здраве. 
Периодичен контрол върху провежданото лечение на детето, както и върху 
всички други обстоятелства относно неговото настаняване.

Правото на подходящ жизнен стандарт, съответстващ на физическото, умс-
твено, духовно, морално и социално развитие на детето (условия на живот, 
изхранване, облекло, жилище, финансова издръжка и др.). Право на социални 
придобивки (социални осигуровки).

Право на образование. Началното образование - задължително, безплатно и 
достъпно за всички. Да се насърчава развитието на различни форми на средно 
образование, включително общо и професионално. Достъпност. Безплатно 
образование. По-добри финансови възможности. Достъпна образователна 
информация (вкл. за професионално обучение и ориентация). Редовното при-
съствие в училищата и намаляване на отпадналите. Спазване на училищна 
дисциплина, съвместима с човешкото достойнство на детето. Премахване 
на невежеството и неграмотността в целия свят. Улесняване на достъпа до 
научни и технически знания и съвременни методи на преподаване. 

Насоченост на образованието - към: а) развитие на личността, талантите, 
умствените и физически способности до най-пълния им потенциал; б) раз-
витие на зачитането на човешките права и основните свободи и на принципите, 
въплътени в Устава на Организацията на обединените нации; в) развитие на 
чувството на уважение към родителите на детето, на неговата собствена кул-
турна самоличност, език и ценности, на националните ценности на страната, 
в която живее, на страната, от която произхожда детето и на цивилизации, 
различни от неговата собствена; г) подготовка на детето за отговорен живот в 
свободно общество, в духа на разбирателство, мир и толерантност, равенство 
между половете и дружба между всички народни, етнически, национални и 
религиозни групи и коренно население; д) развитие на чувството на уважение 
към природната среда.

Дете, което принадлежи към етническо / религиозно малцинство или про-
изхожда от коренното население на дадена страна. Право (заедно с другите 
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членове на неговата семейна група) да се ползва от собствената култура, да из-
повядва или практикува собствената религия, да използва собствения език.

Право на детето на отдих и почивка, участие в игри и дейности за отмора, 
свободно участие в културния живот и изкуствата, в културния и художествен 
живот. Равни възможности.

Защита от икономическа експлоатация и от извършване на каквато и да 
било работа, която крие опасност за образованието на детето, или от нанасяне 
на вреди на неговото здраве, на физическото, умствено, духовно, морално 
или социално му развитие.

Закрила на децата от незаконна употреба на наркотични вещества и пси-
хотропни средства, и за предотвратяване използването на деца в незаконното 
производство и трафика на такива вещества.

Защита от сексуална експлоатация и от сексуални злоупотреби. 
Предотвратяване на отвличането, продажбата и търговията с деца в каквато 
и да било форма и с каквато и да било цел. Закрила от всички други форми 
на експлоатация, засягащи какъвто и да е аспект на благосъстоянието на 
детето.

Предотвратяване на / защита от мъчения или друго жестоко, нечовешко 
или унизително отношение или наказание. За нарушения, извършени от лица 
под 18-годишна възраст, да не се налага нито смъртно наказание, нито дожи-
вотен затвор без възможност за освобождаване. Никое дете да не се лишава 
от свобода незаконно или произволно. Арестуването, задържането или 
осъждането на лишаване от свобода на дете следва да бъде в съответствие 
със закона и да се използва само като крайна мярка и за най-краткия въз-
можен срок.

Дете, лишено от свобода. Хуманно третиране, зачитане на достойнството. 
Социална среда в негов интерес. Осигуряване на контакти с неговото се-
мейство. Незабавен достъп до правна и друга необходима помощ. Правото да 
оспорва законността на лишаването си от свобода.

Зачитане на норми на международното право, които се отнасят до децата, 
по време на въоръжени конфликти. Лицата, които не са достигнали 15-го-
дишна възраст, да не вземат пряко участие във въоръжени действия. Лице, 
ненавършило 15-годишна възраст, да не бъде призовавано във въоръжените 
сили… Разумни мерки за осигуряване закрила и грижи за децата, които са 
засегнати от въоръжен конфликт.
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Дете, жертва на липса на грижи, експлоатация, злоупотреби, изтезания, 
на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание - да се под-
помага неговото физическо и психическо възстановяване и социална реин-
теграция в среда, благоприятстваща укрепване на здравето, самоуважението 
и достойнството на детето.

Заподозряно, обвинено или осъдено дете. Да бъде третирано по начин, 
съвместим с чувството за достойнство и собствена стойност на детето, който 
укрепва зачитането от детето на основните права и свободи на човека и взема 
предвид възрастта на детето, нуждата от реинтеграцията му и поемането от 
детето на конструктивна роля в обществото. Детето да се счита за невинно до 
доказване, че е виновно в съответствие със закона. Да бъде информирано не-
забавно и пряко (както и неговите родители) за обвиненията против него. Да 
получи правна или друга подходяща помощ в подготовката и представянето 
на неговата/нейната защита. Случаят да бъде решен без забавяне от компе-
тентна, независима и безпристрастна власт в справедлив процес. Да се зачита 
напълно личния живот на детето на всички етапи от процеса.

Пояснения: 

1. Държавите - страни по Конвенцията, поемат ангажимент да осъщес-
твяват мерки за осигуряване / гарантиране на правата на децата в 
съответствие с националното законодателство и международните 
норми. 

2. Предвидените изключения от общите правила имат за цел следването 
на принципа за най-доброто осигуряване интересите на детето.

3. Когато се говори за родителите на детето, обикновено се имат 
предвид и законните настойници, а така също други лица, на които 
е възложено отглеждането и възпитанието на детето. 

ВъПрОси, задаЧи, УПражнения.

1. Кои са основните права на детето, които тази Конвенция про-
кламира?

2. Конвенцията изисква защита на детето от определени неблаго-
приятни за него явления. Кои са те?

3. Посочете най-ярките примери на добра грижа от страна на българ-
ската държава за ефективно реализиране правата на детето.
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4. Знаете ли случаи на нарушаване права на детето (според тази 
Конвенция)? Какво точно се случи? Вие какво направихте?

5. Проучете в каква степен учениците от вашия клас познават своите 
права според Конвенцията. Какво ще предприемете за по-доброто 
им информиране?

6. Фондация “Партньори - България” и фондът “Спасете децата” 
осъществиха мащабни проекти за запознаване на децата и учи-
телите с Конвенцията на ООН за правата на детето. Какво се случи 
във вашето училище по този проект?

7. Вероятно не всички родители познават добре изискванията на 
Конвенцията на ООН за правата на детето. Помогнете им.
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Конвенция на ООн за правата на детето4

(Адаптиран текст за деца)

Член 1  дефиниция за дете  

 “Дете” означава всяко човешко същество на възраст под 18 години. 

Член 2   зачитане на правата и недискриминация  

 Твоята държава зачита и осигурява правата по тази спогодба и те за-
криля от дискриминация и наказание, независимо от раса, пол, език, 
религия, произход, социално положение, имуществено състояние, 
инвалидност, мнения или друго положение, в което се намираш. 

Член 3   Висши интереси на детето  

 Твоите интереси са от първостепенно значение във всички действия 
насочени към теб. Държавата се грижи за твоята безопасност, здраве 
и благоденствие, като осигурява необходимите закони за това. 

Член 4   Осъществяване на правата  

 Твоята държава предприема всички необходими мерки за осъщест-
вяване правата на детето, признати от тази Конвенция (спогодба). 

Член 5 Ориентация на детето при упражняване на правата

 Държавата зачита правата, задълженията и отговорностите на 
хората, които се грижат за теб да осигуряват подходящи указания 
и ръководят упражняването на твоите права по начин, отговарящ на 
твоето развитие и твоите способности. 

Член 6   Право на живот и развитие  

 Ти имаш право на живот и твоята държава осигурява оцеляването и 
развитието ти по най-добрия начин. 

Член 7   име и гражданство  

 Ти имаш право на име, гражданство и отглеждане от твоите ро-
дители. Твоята държава се грижи за това. 

Член 8   закрила на самоличността  

4 За изучаване Конвенцията на ООН за правата на детето вж. “Моите 
права” (изд. на “Спасете децата”, Швеция). Превод и адаптация на български: 
фондация “Партньори - България”, 2000. 
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 Ти имаш право да запазиш своята самоличност, гражданство, име и 
семейни връзки. Твоята държава ти помага и те закриля, ако това не 
е спазено. 

Член 9   раздяла с родители  

 Ти имаш право да живееш с твоите родители, освен ако това не ти 
вреди. Ти и твоите родители имате право на мнение и участие във 
вземането на решение за раздяла между вас. Когато ти си отделено 
от единия или от двамата си родители, ти имаш право да поддържаш 
връзка с тях, ако това не вреди на твоите интереси. Когато някоя 
държава е причина за разделянето ви, ти и твоето семейство имате 
право на информация за местопребиваването на всеки член от се-
мейството и това не трябва да има лоши последствия за никой от 
вас. 

Член 10 събиране на семейството  

 Ако ти и твоето семейство живеете в различни държави, имате право 
да поискате да се съберете или да поддържате лични контакти без 
ограничения, стига това да е в рамките на закона и да не нарушава 
правата на другите. 

Член 11 незаконно прехвърляне и невръщане на деца от чужбина  

 Твоята държава трябва да се бори с незаконното прехвърляне (от-
вличане) на деца, както и с тяхното невръщане от чужбина. За да 
стане това възможно, държавата подписва споразумения и договори 
с други държави. 

Член 12 свобода на мнение  

 Ти можеш да изразяваш свободно своето собствено мнение по 
въпроси, които се отнасят до теб от момента, в който си способно 
на това. Държавата предоставя възможност за изслушване, като на 
твоето мнение се придава значение, съответстващо на възрастта и 
зрелостта ти. 

Член 13 свобода на изразяване и право на информация  

 Ти имаш право на свобода да изразяваш мнението си. Ти можеш да 
търсиш, получаваш и предаваш информация от всякакъв вид и под 
всякаква форма, стига това да не засяга правата на други хора, наци-
оналната сигурност, ред, здраве и морал. 
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Член 14   свобода на мисълта, съвестта и религията  

 Ти имаш право да изразяваш свободно мислите си, да изповядваш 
религията си, без да нарушаваш законите и правата на другите. 
Хората, които се грижат за теб имат правото и задължението да те 
ръководят по начин, съответстващ на развитието на твоите способ-
ности. 

Член 15 свобода на сдружаване  

 Ти имаш право да участваш в мирни събрания или да се сдружаваш 
по свой избор, като зачиташ закона и не нарушаваш правата на 
другите. 

Член 16 защита на личния живот  

 Никой няма право да се намесва незаконно в твоя личен живот, се-
мейство, дом и кореспонденция, както и да посяга на твоята чест и 
репутация. Ти имаш право на закрила против това. 

Член 17 достъп до полезна информация  

 Твоята държава осигурява достъп до полезна за развитието ти ин-
формация. Ти имаш право да получаваш информация и материали 
от различни културни, национални и международни източници чрез 
медиите и на твоя език. Твоята държава насърчава производството и 
разпространението на детски книги. Държавата те защитава от ин-
формации и материали, вредни за теб. 

Член 18 Отговорност на родителите 
 Твоите родители или настойници носят обща отговорност за твоето 

отглеждане и развитие, както и за закрила на твоите висши интереси. 
Държавата оказва подходяща помощ на родителите при отглеждане 
на децата, като създава служби и институции, които да бдят над 
теб. 

Член 19 закрила от насилие  
 Твоята държава те защитава от всички форми на физическо или умс-

твено насилие, от изоставяне или небрежно отношение, от посега-
телство или злоупотреба, от малтретиране или експлоатация, от сек-
суални престъпления, докато ти си под грижите на родители или 
други хора. Държавата създава защитни социални програми, за да те 
предпазва. Ако все пак нещо се случи, тя трябва да се грижи за теб. 
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Член 20 Грижи за деца, лишени от семейна среда  
 Твоята държава осигурява специална закрила и помощ в случай, че 

нямаш семейство или семейството не се грижи добре за теб. Тази 
помощ защитава твоите права и интереси. 

Член 21 Осиновяване  
 Ти имаш право на осиновяване, ако се запазват твоите висши ин-

тереси и след като са събрани всички гаранции и разрешения на 
хората, които отговарят за теб. 

Член 22 Права на деца – бежанци  
 Ти имаш право на специална закрила, ако трябва да напуснеш твоята 

страна (поради война, размирици, преследване или други причини), 
независимо дали си с родители или без тях. Ти имаш право на ин-
формация за семейството си и на помощ за неговото събиране. 

Член 23 деца с умствени или физически недостатъци  
 Твоята държава признава правото на пълноценен и достоен живот, 

на самостоятелност и активно участие в обществото на детето с фи-
зически или умствени отклонения. Такова дете получава специални 
грижи, ако е необходимо – безплатни, за осигуряване на образо-
вание, здравни грижи, възпитание, подготовка за трудова дейност и 
отдих. 

Член 24 здраве и право на достъп до здравни услуги  
 Ти имаш право на възможно най-добро здраве, на достъп до най-

добрите здравни услуги, най-висок стандарт на живот, екологична 
храна и питейна вода. Твоята държава ще се бори за премахване на 
традиционни практики, които са вредни за здравето на децата. 

Член 25 Контрол върху лечение и настаняване  

 Ако си настанено в специално заведение за лечение, ти имаш право 
на периодичен контрол върху начина на лечение и обстоятелствата 
по настаняването ти. 

Член 26 Обществено осигуряване  

 Ти имаш право да се ползваш от обществени осигуровки и застра-
ховки, съобразно твоите разходи и положение, както и на отгова-
рящите за теб лица. 
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Член 27 жизнен стандарт  

 Ти имаш право на най-добър начин на живот, който да отговаря на 
нуждите на твоето физическо, умствено, духовно, морално и со-
циално развитие според способностите и финансовите възможности 
на отговарящите за теб. Ти имаш право на издръжка от родителите 
(настойниците), независимо къде се намират те. 

Член 28  Право на образование  

 Ти имаш право на образование. Твоята държава дава равен шанс на 
всички, като осигурява безплатно и задължително начално, достъп 
(според способностите) до различни форми на средно и висше обра-
зование, както и достъп до научни и технически знания. Училищната 
дисциплина трябва да се спазва по начин, запазващ човешкото до-
стойнство и не нарушаващ правата по тази Спогодба. 

Член 29 Цели на образованието  

 Твоето образование трябва да е насочено към развитие на личността, 
таланта, умствените и физически способности; към зачитане на чо-
вешките права и свободи; към развитие чувството на уважение към 
родители, самоличност, национални ценности, различни цивили-
зации и към природната среда. 

Член 30 деца на малцинства или на коренно население  

 Ако принадлежиш към етническо, езиково или религиозно мал-
цинство, или произхождаш от коренното население, ти имаш право 
свободно да говориш езика си, да ползваш собствената си култура и 
да изповядваш религията си. 

Член 31 Право на отдих, почивка, културна и творческа дейност  

 Ти имаш право на отдих и почивка, участие в подходящи за възрастта 
ти игри и забавни дейности и на свободно участие в културния 
живот и изкуствата. 

Член 32 защита от експлоатация  

 Твоята държава те предпазва от всички форми на незаконно полагане 
на труд в полза на други хора, като създава закони за установяване 
на минималната възраст за започване на работа, за подходящи ус-
ловия на работа и следи за спазването им с цел да подпомага твоето 
развитие. 
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Член 33 закрила от наркотици  

 Твоята държава те закриля с всички мерки от незаконната употреба, 
участието в производство и в продажба на наркотици и други ве-
щества, вредни за твоето здраве. 

Член 34 защита от сексуално насилие и експлоатация  

 Никой няма право да те насилва, експлоатира сексуално или да те 
ползва за производство на порнографски материали и представ-
ления. 

Член 35 Предотвратяване на отвличане и на търговия с деца  
 Никой няма право да те отвлича, продава или търгува с теб в каквато 

и да е форма и с каквато и да е цел. 

Член 36 закрила от всички форми на експлоатация  

 Твоето благосъстояние не трябва да се нарушава от никакви форми 
на експлоатация. 

Член 37 закрила от изтезания и лишаване от свобода  

 Твоята държава осигурява да не те наказват, изтезават, унижават, да 
не ти налагат смъртно наказание или доживотен затвор; да не те 
лишават незаконно и произволно от свободата ти. Ако все пак си 
лишено от свобода, трябва да се зачита достойнството ти, нуждите 
на възрастта ти и правото на правна и друга помощ. 

Член 38 закрила при въоръжен конфликт  

 В случай на въоръжен конфликт ти имаш право на закрила и грижи 
от твоята държава. Ако не си навършил 15 години, не трябва да 
вземаш пряко участие във въоръжени действия и не трябва да те 
призовават в армията. 

Член 39 Грижи за физическо и психическо възстановяване  

 Ако някой се е отнесъл към теб жестоко, нечовешки и унизително, ти 
имаш право на грижи, които да подпомогнат физическото и психи-
ческото ти възстановяване. Ти имаш право и на условия, благоприятни 
за укрепване на твоето здраве, самоуважение и достойнство. 

Член 40 закрила при нарушаване на наказателния закон  

 Твоята държава признава правото на всяко дете, което е заподозряно, 
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обвинено или признато за виновно в нарушаване на Наказателния 
закон, да бъде третирано по начин, запазващ достойнството и ос-
новните човешки права и свободи. 

Източник: Таушанова, С. Моите права са мои отговорности. 

Изд. фондация “Култура, изкуство, деца”
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заКОн за заКриЛа на деТеТО
Обн. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Август 2002г., изм. ДВ. 

бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.36 от 18 Април 2003г., изм. ДВ. бр.63 от 
15 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 
2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. 
ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.38 
от 9 Май 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 
2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г.

Глава първа 
ОбЩи ПОЛОжения

• Предмет на закона (Чл. 1. Този закон урежда правата, принципите 
и мерките за закрила на детето,…) (1) Този закон урежда правата, 
принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата 
и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дей-
ностите по закрила на детето, както и участието на юридически 
лица и физически лица в такива дейности. Държавата защитава и 
гарантира основните права на детето във всички сфери на обще-
ствения живот за всички групи деца съобразно възрастта, соци-
алния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, 
като осигурява на всички подходяща икономическа, социална и 
културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност. 
(3) Държавната политика за закрила на детето се осъществява 
въз основа на приета от Народното събрание по предложение на 
Министерския съвет Национална стратегия за детето, изградена 
върху принципите на този закон. В изпълнение на националната 
стратегия Министерският съвет приема Национална програма за за-
крила на детето, предложена от министъра на труда и социалната 
политика и председателя на Държавната агенция за закрила на 
детето. (4) Държавните органи в рамките на своята компетентност 
провеждат държавната политика за закрила на детето и създават 
подходящи условия за неговото развитие.

 ...

• Определение за дете (Чл. 2. Дете по смисъла на този закон е всяко 
физическо лице до навършването на 18 години)

• Принципи на закрила  (Чл. 3. 1.зачитане и уважение на личността 
на детето; 2.отглеждане на детето в семейна среда; 3. осигуряване 
най-добрия интерес на детето; 4. специална закрила на дете в риск; 
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5.насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата 
на детето; 6.подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по 
закрила на детето, съобразно…; 7.временен характер на ограничи-
телните мерки; 8. незабавност на действията по закрила на детето; 
9. грижа в съответствие с потребностите на детето; 10. осигуряване 
развитието на дете с изявени дарби; 11.насърчаване на отговорното 
родителство; 12. подкрепа на семейството; 13. превантивни мерки 
за сигурност и закрила на детето; 14. контрол по ефективността на 
предприетите мерки)

• Мерки за закрила (Чл. 4. 1.съдействие, подпомагане и услуги в се-
мейна среда; 2.настаняване в семейство на роднини или близки; 
3.осиновяване; 5. предоставяне на социални услуги - резидентен 
тип; 6. настаняване в специализирана институция; 7. полицейска за-
крила; 8. специализирана закрила на обществени места; 9. инфор-
миране за правата и задълженията на децата и родителите; 10. оси-
гуряване на превантивни мерки за сигурност и защита на детето; 11. 
осигуряване на правна помощ от държавата; 12. специални грижи 
за децата с увреждания; 13. вземане на временни мерки за закрила 
на дете в случаите и при условията на чл. 12 от Конвенцията за ком-
петентността, приложимото право, признаването, изпълнението и 
сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките 
за закрила на децата, съставена в Хага на 19 октомври 1996 г. (ра-
тифицирана със закон - ДВ, бр. 9 от 2006 г.) (ДВ, бр. 15 от 2007 г.), 
наричана по-нататък “Конвенцията от 1996 г.”)

• Специална закрила (Чл. 5. Осигурява се на дете в риск; Чл. 5а. 
Закрилата на деца с изявени дарби; Чл. 5б. Специализирана закрила 
на деца на обществени места)

• Органи за закрила на детето (Чл. 6. Държавна агенция за закрила 
на детето; дирекции “Социално подпомагане; министъра на труда и 
социалната политика, министъра на вътрешните работи, министъра 
на образованието и науката, министъра на правосъдието, министъра 
на външните работи, министъра на културата, министъра на здраве-
опазването и кметовете на общини. Подробно са разписани и отго-
ворностите на органите за закрила.)

• Задължение за съдействие (Чл. 7. (1) Лице, на което е станало из-
вестно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми 
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дирекция “Социално подпомагане”. (2) Същото задължение има и 
всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражня-
ваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с 
професионална тайна. (3) При постъпване на сигнал в Държавната 
агенция за закрила на детето, че дете се нуждае от закрила, пред-
седателят й го препраща незабавно в отдел “Закрила на детето” в 
дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес на детето. (4) 
При постъпване на информация по ал. 1, която се отнася до дей-
ността на друга институция, се изпраща към нея по компетентност. 
(5) Централните и териториалните органи на изпълнителната власт 
и специализираните институции за деца са задължени своевременно 
да оказват съдействие и да предоставят информация на Държавната 
агенция за закрила на детето и дирекции “Социално подпомагане” 
при изпълнение на служебните им задължения при условия и по 
ред, определени в Закона за защита на личните данни.)

• Права и задължения на родителите, настойниците, попечителите 
или другите лица, които полагат грижи за дете (Чл. 8. Всеки ро-
дител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за 
дете  (1) може да иска и да получава съдействие от органите по този 
закон;(2) ... имат право да бъдат информирани и консултирани за 
всички мерки и действия, предприемани по този закон (с определени 
изключения - чл. 13); имат право да поискат промяна на мерките при 
изменение на обстоятелствата; (3) ... са длъжни да го придружават 
на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-го-
дишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, 
но не е навършило 18-годишна възраст. (4) ... са длъжни да осигурят 
пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени 
места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 
18-годишна възраст. (6) ... са длъжни да изпълняват предприетите 
по този закон мерки и да съдействат при осъществяването на дей-
ностите по закрила на детето. (7) ... удостоверява качеството на при-
дружителя на детето по ал. 4 по ред, определен с наредбата по чл. 
5б, ал. 2. (8) ... са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 
12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физи-
ческо, психическо и нравствено развитие.

• Участие на юридически лица с нестопанска цел (Чл. 9.)
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Глава втора  
ПраВа на деТеТО

• Право на закрила (Чл. 10. (1) Всяко дете има право на закрила за 
нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално раз-
витие и на защита на неговите права и интереси. (2) Не се допускат 
никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, 
народност, етническа принадлежност, пол, произход, имуществено 
състояние, религия, образование и убеждения или наличие на ув-
реждане.)

• Закрила срещу насилие (Чл. 11. (1)… (2) Всяко дете има право на 
закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на въз-
питание, физическо, психическо или друго насилие и форми на 
въздействие, противоречащи на неговите интереси. (3) … закрила 
срещу използване за просия, проституция, разпространяване на пор-
нографски материали и получаване на неправомерни материални 
доходи, както и срещу сексуално насилие. (4) … закрила срещу във-
личане в политически, религиозни и синдикални дейности; 

• Закрила на личността на детето Чл. 11а. (1) Сведения и данни за 
дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или за-
конни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1. (2) В случаите, 
когато спрямо дете е предприета мярка за закрила, не могат да бъдат 
разгласявани сведения и данни за детето без писмено становище на 
органа за закрила, предприел мярката. (3) Когато детето е навършило 
14 години, се взема и неговото съгласие за разгласяване на сведения 
и данни.

• Право на изразяване (Чл. 12. Всяко дете има право свободно да из-
разява мнение по всички въпроси от негов интерес. То може да търси 
съдействие от органите и лицата, на които е възложена закрилата му 
по този закон.)

• Информиране и консултиране (Чл. 13. Всяко дете има право да бъде 
информирано и консултирано от органа за закрила на детето и без 
знанието на родителите му или на лицата, които полагат грижи за 
отглеждането и възпитанието му, ако това е необходимо с оглед за-
щитата по най-добър начин на неговите интереси и уведомяването 
им би засегнало тези интереси.)
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• Защита на религиозни убеждения (Чл. 14. (1) Отношението на деца 
до 14 години към религията се определя от техните родители или 
настойници, а на деца от 14 до 18 години - по съгласие между тях и 
родителите или попечителите им. (2) Когато такова съгласие не се 
постигне, детето може да се обърне за решаване на спора чрез ор-
ганите по този закон към районния съд.)

• Участие в процедури (Чл. 15. (1) Във всяко административно или 
съдебно производство, по което се засягат права или интереси на 
дете, то задължително се изслушва, ако е навършило 10-годишна 
възраст, освен ако това би навредило на неговите интереси. (2) 
Когато детето не е навършило 10-годишна възраст, то може да 
бъде изслушано в зависимост от степента на неговото развитие. 
Решението за изслушване се мотивира. (3) Преди изслушване на 
детето съдът или административният орган трябва: 1. Да осигури 
необходимата информация, която да му помогне да формира мне-
нието си; 2. да го уведоми за евентуалните последици от неговите 
желания, от поддържането от него мнение, както и за всяко решение 
на съдебния или административен орган. (4) Съдебните и админис-
тративните органи осигуряват подходяща обстановка за изслушване 
на детето, съобразена с неговата възраст. На изслушването и консул-
тирането на детето задължително присъства социален работник от 
дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето, а 
при необходимост - и друг подходящ специалист. (5) Съдът или ад-
министративният орган разпорежда изслушването да се извършва и 
в присъствието на родител, настойник, попечител, друго лице, което 
полага грижи за детето, или друг близък, когото детето познава, с 
изключение на случаите, когато това не отговаря на интереса на 
детето. (6) При всяко дело съдът или административният орган уве-
домява дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на 
детето, като за уведомлението от съда се прилагат разпоредбите на 
Гражданския процесуален кодекс, а за уведомлението от админис-
тративния орган се прилагат разпоредбите на Административноп
роцесуалния кодекс. Дирекция “Социално подпомагане” изпраща 
представител, който изразява становище, а при невъзможност пре-
доставя доклад. (7) Дирекция “Социално подпомагане” може да 
представлява детето в случаите, предвидени в закон. (8) Детето има 
право на правна помощ и жалба във всички производства, засягащи 
негови права или интереси.) 
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• Зачитане на родителите и спазване на обществения морал  Чл. 15а. 
При упражняване на правата си детето трябва да зачита и уважава 
правата на своите родители, настойници, попечители, на другите 
лица, полагащи грижи за отглеждането му, както и на другите 
членове на обществото, да спазва обществения ред, морала и изиск-
ванията за опазване на общественото здраве.

• Тайна на информацията (Чл. 16. (1) Всички сведения, получени в ад-
министративни или съдебни производства, засягащи детето, не могат 
да бъдат разгласявани без съгласието на родителите или законните 
представители, а ако детето е навършило 10-годишна възраст - и без 
негово съгласие. (2) Съдът може да разреши на органите по този 
закон ползване на сведенията по ал. 1 и без съгласието на лицата по 
ал. 1, ако това се налага от интересите на детето и за предприемане 
на мерки в негова защита. (3) Социалните работници и длъжнос-
тните лица се задължават да спазват нормативните изисквания за 
защита на личните данни, станали им известни при или по повод 
осъществяване на мерките за закрила на детето, както и да зачитат 
честта и достойнството на личността. )

Глава трета  
ОрГани за заКриЛа на деТеТО

• Държавна агенция за закрила на детето (Чл. 17. Специализиран 
орган на МС за ръководство, координиране и контрол в областта 
на закрилата на детето е председателят на Държавната агенция за 
закрила на детето)

• Правомощия на председателя на държавната агенция за закрила на 
детето Чл. 17а. Ключови изрази: разработва държавната политика 
за закрила на детето; разработва и контролира изпълнението на 
национални и регионални програми; наблюдава и анализира про-
веждането на държавната политика; дава методически указания; 
наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца; 
издава лиценз; може да представлява държавата в международни 
организации и програми; проекти и на нормативни актове; създава 
и поддържа национална информационна система, подпомага дей-
ността на юридическите лица; организира и провежда научноиз-
следователска и образователна дейност;  разработва правилник за 
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структурата, организацията и дейността; организира и ръководи 
дейността на Националния съвет; организира проверки за спазване 
правата на детето; извършва наблюдение и контрол; организира 
проверки за спазване на стандартите за социални услуги; изгражда 
и поддържа хармонизиран телефонен номер; предоставя ежегодно в 
Министерския съвет доклад...

• Национален съвет за закрила на детето (Чл. 18. Междуведомствен 
орган с консултативни и координационни функции; изгражда се към 
Държавната агенция за закрила на детето)

• ОТМЕНЕН  Функции на агенцията (Чл. 19. 

• Дирекция “Социално подпомагане” (Чл. 20. (1) Специализиран 
орган за провеждане на политиката за закрила на детето в общината 
е дирекция “Социално подпомагане”, в която се създава отдел за 
закрила на детето. (2) Дирекция “Социално подпомагане” работи 
в сътрудничество и координация с държавни органи и физически и 
юридически лица, които имат за предмет на дейност закрилата на 
детето.)

• Комисия за детето Чл. 20а. (1) Към всяка община се създава Комисия 
за детето с консултативни и координационни функции ...

• Функции на дирекция “Социално подпомагане” (Чл. 21. Ключови 
изрази: текуща практическа дейност по закрила на детето в об-
щината; конкретни мерки; проверки по жалби и сигнали - предпи-
сания за тяхното отстраняване; съвети и консултации; информация 
за услуги, съдействие, помощ; регистри; сътрудничество; профе-
сионална ориентация и квалификация на децата; подбор, обучение 
и консултация на приемни родители; сигнализира; предложения 
за…; проучва кандидати за осиновители, подготвя документация…; 
участва в дела…; доклади и становища; определя представители…; 
финансова помощ)

• Сътрудничество с органа по настойничество и попечителство (Чл. 
22.)
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Глава трета „а” 
Производство за връщане на дете или за упражняване на 
правото на лични отношения по хагската конвенция за 
гражданските аспекти на международното отвличане на деца 
(Чл. 22а- 22ж.) 

Глава трета „б” 
Особени правила за признаване и допускане изпълнението на 
решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни 
органи, свързани с родителските права и мерките за закрила на 
(Чл.22з – 22н)

Глава четвърта  
МерКи за заКриЛа на деТеТО

• Мерки за закрила в семейна среда (Чл. 23. Ключови изрази: пе-
дагогическа, психологическа и правна помощ…; насочване към 
центрове за социална рехабилитация и интеграция; консултиране 
и информиране на детето…; консултиране на родителите (лицата 
с родителски функции)…; … съдействие за подобряване на со-
циално-битовите условия; … улесняване на връзките между деца 
и родители…; … насочване на детето към подходящо учебно заве-
дение; … устройване на детето на подходяща работа; съдействие 
на осиновители… защита на правата на детето при прекратяване на 
осиновяване)

• Предоставяне на мерки за закрила в семейна среда (Чл. 24.)

• Основания за настаняване извън семейството (Чл. 25. (1) Може да 
бъде настанено извън семейството дете, 1. чиито родители са по-
чинали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито роди-
телски права са ограничени; 2. чиито родители, настойници или 
попечители без основателна причина трайно не полагат грижи за 
детето; 3. чиито родители, настойници или попечители се намират 
в трайна невъзможност да го отглеждат; 4. което е жертва на на-
силие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане 
на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и 
социално развитие; 5. в случаите по чл. 11 от Конвенцията от 1996 
г. (2) Настаняването на детето извън семейството се налага като 
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мярка за закрила след изчерпване на всички възможности за закрила 
в семейството освен в случаите, когато се налага спешното му из-
веждане.)

• Настаняване извън семейството (Чл. 26.)

• Временно настаняване по административен ред (Чл. 27.)

• Настаняване по съдебен ред (Чл. 28.)

• Основания за прекратяване на настаняването (Чл. 29.)

• Ред за прекратяване на настаняването (Чл. 30.)

• Приемно семейство (Чл. 31. (1) Приемно семейство са двама съпрузи 
или отделно лице, при което се настанява дете за отглеждане и въз-
питание съгласно договор по чл. 27. (2) Приемното семейство може 
да бъде и професионално. (3) Професионалното приемно семейство 
трябва да притежава и допълнителна квалификация за отглеждане 
и възпитание на деца, придобита по реда на наредбата по ал. 6. 
Професионалното приемно семейство сключва трудов договор с до-
ставчика на социална услуга “приемна грижа” по Кодекса на труда. 
(4) Условията и редът за финансиране на професионалното приемно 
семейство се определят в правилника за прилагане на закона. (5) 
Съпрузите или лицето от приемното семейство не са носители на 
родителските права и задължения. (6) Условията и редът за канди-
датстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и наста-
няване на деца в тях се определят с наредба на Министерския съвет 
по предложение на министъра на труда и социалната политика.

• Лица, които не могат да кандидатстват за приемно семейство (Чл. 
32.)

• Отношения с родителите по произход (Чл. 33.)

• Изразяване на мнение (Чл. 34.)

• Приемна грижа (чл. 34а)

• Настаняване в специализирани институции (Чл. 35.)
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• Контрол (Чл. 36.)

• Полицейска закрила (Чл. 37.)

• Основания (Чл. 38.)

• Мерки за полицейска закрила (Чл. 39.)

• Уведомяване (Чл. 40.)

• Срок (Чл. 41. Полицейска закрила се предоставя за срок до 48 
часа.)

• Издирване на изчезнало дете (Чл. 42. Действията по издирване на 
изчезнало дете се предприемат незабавно.)

• Наредба (Чл. 43.)

 ...

Глава четвърта „а” 

Лицензиране (Чл. 43б – Чл.43з Лиценз; Условия за издаване на 
лиценза; издаване на лиценз; Отнемане на лиценза; Обжалване; 
Такси; Вписване в регистър )

Глава пета 
Финансиране на деЙнОсТиТе 

ПО заКриЛа на деТеТО
• Източници на финансиране (Чл. 44.)

• Фонд ”Подпомагане на деца” (Чл.44 а)

Глава шеста 
адМинисТраТиВнОнаКазаТеЛни 

разПОредби
• Санкции (Чл. 45.)
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• Приходи от наложени санкции (Чл.45а)

• Производство (Чл. 46.)

• ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА За нуждите на този закон 
се определят следните понятия: СЕМЕЙНА СРЕДА, УСЛУГИ, 
ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО, СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНСТИТУЦИЯ, 
ДЕТЕ В РИСК, ДЕТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, “Закрила на детето”, 
“Сведения и данни за личността на дете”,  “Други лица, които полагат 
грижи за детето”, “Хармонизиран телефонен номер с национално 
покритие за информиране, консултиране и помощ на деца”,”Най-
добър интерес на детето”, “Превенция” ,”Реинтеграция” “Настоящ 
адрес на дете”, “Повторно нарушение”, “Специализирана закрила 
на обществени места”, “Годност”

• ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Министерския съвет създава ДЪРжАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА 
НА ДЕТЕТО; издават се необходимите подзаконови нормативни 
актове

ВъПрОси, задаЧи, УПражнения.

1. Кои са основните права на детето, които се закрилят в съответствие 
със ЗЗД? (вж. Глава втора)

2. Кои са основните принципи на закрила? (чл. 3 – ЗЗД)

3. Кои са органите за закрила на детето на местно равнище? Какви са 
техните задачи?

4. Какво трябва да направите, ако научите / разберете за нарушаването 
права на дете (закриляни от този закон)? Кои текстове в ЗЗД изискват 
от вас определени действия?

5. Познавате ли института на приемното семейство? При какви ус-
ловия дете може да бъде настанено за отглеждане и възпитание в 
приемно семейство?

6. С кого бихте се консултирали, за да научите повече за ЗЗД и прак-
тиката на неговото прилагане?
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раМКОВа КОнВенЦия за заЩиТа на 
наЦиОнаЛниТе МаЛЦинсТВа

(ратифицирана от 38 народно събрание със закон, приет на 
18-02-1999 г. (дВ, бр. 18/1999); издадена от Министерството на 
външните работи, обн. В. дВ, бр. 78/03-09-1999); в сила в република 
българия от 01-09-1999.

(извадки; част от текстовете са предадени дословно, друга част са преразказани 
обобщено;

Източник: www.ncedi.government.bg/2.frameworkconvenciq1.htm) 

Ключови послания на преамбюла: единство; защита и развитие на правата 
на човека и основните свободи; защита на съществуването на национални мал-
цинства на територията на отделните държави като важно условие за стабил-
ността, демократичната сигурност и мира на континента; зачитане на етни-
ческата, културната, езиковата и религиозната идентичност в съответствие с 
принципите на плурализма и демокрацията - условия за изразяване, запазване 
и развитие на идентичността; търпимост и диалог: културното многообразие 
- източник и фактор за обогатяване на обществото; трансгранично сътрудни-
чество между местни и регионални власти при зачитане на конституционното 
устройство и териториалната цялост на всяка държава; зачитане на междуна-
родните договорености; ефективна защита на националните малцинства и на 
правата и свободите на лицата, принадлежащи към тези малцинства, при за-
читане върховенството на правото, териториалната цялост и националния су-
веренитет на държавите. Адекватни мерки на държавите за ефективно осигу-
ряване на принципите и договореностите в Рамковата конвенция. 

раздел І

Член 1  Защитата на националните малцинства и на правата и свободите 
на лицата, принадлежащи към тези малцинства, е неделима част от 
международната защита на правата на човека и като такава пред-
ставлява област от международното сътрудничество.

Член 2  Разпоредбите на тази Рамкова конвенция се прилагат добросъвестно, 
в дух на разбирателство и търпимост и в съответствие с принципите 
на добросъседство, приятелски отношения и сътрудничество между 
държавите.

Член 3  1) … свободен избор на малцинственото лице дали да бъде тре-
тирано като такова; от този избор и упражняването на правата, 
свързани с него, не могат да произтекат каквито и да било небла-
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гоприятни последици; 2) Лицата, принадлежащи към национални 
малцинства, могат да упражняват правата и да се ползват от сво-
бодите, произтичащи от Рамковата конвенция, както индивидуално, 
така и съвместно с други лице.

раздел ІІ

Член 4  1) … равенство пред закона и равна защита от закона; … забрана на 
дискриминация, основана върху принадлежност към национално мал-
цинство; 2) мерки за пълно и ефективно равенство между лицата, при-
надлежащи към национални малцинства, и тези от мнозинството във 
всички области на икономическия, социалния, политическия и кул-
турния живот; 3) тези мерки не се считат за проява на дискриминация;

Член 5  1) … условия за лицата, принадлежащи към национални малцинства 
(ЛПНМ) да поддържат и развиват своята култура, да съхраняват най-
важните елементи на своята идентичност - религия, език, традиции, 
културно наследство; 2) въздържане от политика или дейности, на-
сочени към асимилиране на ЛПНМ против тяхната воля; защита от 
действия, насочени към асимилация; 

Член 6  1) … да се насърчава духа на търпимост и диалог между различните 
култури; … взаимно уважение, разбирателство, сътрудничество 
между хората на една територия, независимо от тяхната етни-
ческа, културна, езикова или религиозна идентичност (образование, 
култура, средства за масово осведомяване); 2) … защита от заплахи 
или действия към лица, поради тяхната етническа, културна, езикова 
или религиозна идентичност; 

Член 7  … ЛПНМ - свобода на мирни събрания, на сдружаване, на изра-
зяване, на мисълта, съвестта и вероизповеданието;

Член 8  … ЛПНМ - право да изповядва своята религия или убеждения, да 
създава религиозни институции, организации, сдружения;

Член 9  1) Правото на свобода на изразяване на ЛПНМ включва свободата 
да изразява мнение, да получава и разпространява информация и 
идеи на езика на малцинството без намеса на държавата и неза-
висимо от границите…; … ЛПНМ да не бъдат дискриминирани по 
отношение на достъпа до средства за масово осведомяване (СМО);  
2)  … 3) … за ЛПНМ да не се препятства създаването и изпол-
зването на печатни СМО; … възможност да създават и използват 
свои собствени СМО; 4) … за насърчаване на търпимостта и кул-
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турен плурализъм - улесняване достъпа на ЛПНМ до средствата за 
масово осведомяване. 

Член 10  1) … ЛПНМ - право свободно и без намеса да се използва езика 
на неговото малцинство в обществения живот както устно, така и 
писмено; 2) … условия за ползване на езика на малцинството в от-
ношенията между тези лица и административните органи (при оп-
ределени условия); 3) … ЛПНМ - право да бъде уведомено в най-
кратък срок на разбираем за него език за причините за арестуването 
му, за естеството и основанието на предявеното срещу него обви-
нение, както и правото да се защитава на този език, като ползва при 
необходимост безплатни услуги на преводач.

Член 11  1) признаване правото на всяко ЛПНМ да използва своето фамилно 
(бащино) име и лични имена на езика на малцинството и правото 
на тяхното официално признаване в съотв. със законодателството; 
2) … правото да излага публично на езика на неговото малцинство 
обозначения, надписи и друга информация от частен характер; 3) 
(при определени условия) - … на езика на малцинството - надписи 
за традиционни местни наименования, имена на улици и други то-
пографски обозначения с обществено предназначение…

Член 12  1) … насърчаване познанията за културата, историята, езика и религията 
на националните малцинства и мнозинството чрез мерки в областта на 
образованието и научноизследователската дейност; 2) … обучение на 
преподаватели и достъп до учебници, улесняване на контактите между 
ученици и преподаватели от различните общности; 3) … равни възмож-
ности за достъп до образование на всички степени за ЛПНМ;

Член 13  1) В рамките на своите образователни системи страните признават 
на ЛПНМ, правото да създават и управляват свои собствени частни 
учебни заведения за образование и професионално обучение; 2) …

Член 14  1) … право за ЛПНМ да изучава езика на своето малцинство; 2) (при 
определени условия) … възможност да се изучава езика на малцинс-
твото или да бъдат обучавани на този език; 

Член 15  Страните се задължават да създават необходимите условия за ефективното 
участие на ЛПНМ в културния, социалния и икономическия живот, както 
и в обществените дейности, по-специално онези, които ги засягат.

Член 16  Страните се въздържат от мерки, които, променяйки съотношението 
на населението в области, населени с ЛПНМ, целят ограничаване на 
правата и свободите, произтичащи… от Рамковата конвенция;  
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Член 17  1) … за ЛПНМ - да не се създават препятствия да установяват и 
поддържат, свободно и безпрепятствено, контакти през границите с 
лица, законно пребиваващи в други държави, и по-специално с тези, 
с които те имат обща етническа, културна, езикова или религиозна 
идентичност или общо културно наследство;  2) да не се създават 
препятствия за участието на ЛПНМ в дейността на неправителс-
твени организации на национално и международно ниво.

 …
Член 20  … всяко ЛПНМ зачита националното законодателство и правата на 

другите, в частност правата на лицата, принадлежащи към мнозинс-
твото или към други национални малцинства;

Член 21  Никоя от разпоредбите на тази Рамкова конвенция не може да се 
тълкува като предполагаща каквото и да е право на лице да пред-
приема дейност или да извършва действие, противоречащи на ос-
новните принципи на международното право и в частност на суве-
ренното равенство, териториалната цялост и политическата незави-
симост на държавите.

 …
ВъПрОси, задаЧи, УПражнения.

1. Кои са основните права на ЛПНМ съгласно тази Конвенция?

2. Какъв тип защита гарантират държавите - страни по Конвенцията?

3. Кои от правата на ЛПНМ в нашата страна са осигурени добре (ефек-
тивно)? Посочете примери

4. Кои от правата на ЛПНМ в нашата страна не са осигурени добре? 
Посочете примери. 

5. Съществува твърдението, че ефективното осигуряване на някои от 
тези права представлява опасност за българското мнозинство, це-
лостта и неделимостта на България? Споделяте ли такива опасения? 
Приведете аргументи.

6. Посочете примери от вашето училище, които показват, че защитата 
на ЛПНМ се осъществява ефективно.

7. Откривате ли противоположни случаи? Разкажете за тях. Каква 
беше личната Ви позиция?
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раМКОВа ПрОГраМа за раВнОПраВнО 
инТеГриране на рОМиТе В бъЛГарсКОТО 
ОбЩесТВО (ПриеТа ОТ Мс на реПУбЛиКа 

бъЛГария на 22 аПриЛ 1999 Г.)

Част първа: Основа за създаване на рамков документ

Философия на програмата: диалог между ромската общност и правител-
ството; основни принципи за цялостна държавна стратегия за реално равно-
правие на ромите в България; премахването на дискриминацията на ромите 
- политически приоритет, създаване на държавни механизми; реални пред-
поставки за пълноценна интеграция на ромите в обществото; пълноправно 
присъствие на ромите на всички нива в държавните институции; времеви хо-
ризонт на програмата - 10 години.

Част втора 

І. защита от дискрими-
нация

- Промяна на действащото законодателство за защита от дискри-
минация. Прецизиране на съществуващите и създаване на нови 
специални разпоредби - наказателен кодекс,закони за образова-
нието, здравеопазването, териториалното устройство, спорта.

- създаване на държавен орган за предотвратяване на дискрими-
нацията. 2.1. създаване на специална подкомисия по въпросите 
на ромите към Парламентарната комисия по правата на 
човека.

ІІ. икономическо развитие

- Трудова заетост. адекватни програми за квалификация и 
трудова заетост. създаване на фонд за стимулиране наемането на 
роми. запознаване на ромите с основните принципи на трудово-
правните отношения.

- социално подпомагане. 

- Оземляване. стимулиране процеса на оземляване. Приемане на 
ромите в съществуващи кооперации. създаване на самостоя-
телни ромски кооперации.

ІІІ. здравеопазване

- да се засили санитарния контрол върху основните параметри на 
жилищната среда на ромското население.

- да се интензифицират програмите за здравно образование и да 
се стимулира участието в тях на ромите.
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ІV. Териториално ус-
тройство на ромските 
квартали

- Промени в закона за териториално и селищно устройство. 
Олекотена процедура за узаконяване на жилища въз основа на 
принципа за минимална намеса в съществуващото положение. 

- Подпомагане за изграждане на жилища.

- благоустрояване на ромските квартали.

V. Образование 

- десегрегация на ромските училища. Пълно премахване на обо-
собените в ромските квартали училища; свободен достъп на 
ромските деца до “нормалните” училища; недопускане сегреги-
рането на ромските деца в обособени паралелки. Подпомагане 
и стимулиране изучаването на български език от ромски деца. 
единни общообразователни програми и премахване на ранното 
професионално-трудово обучение. Подобряване на качествения 
състав на учителите. Помощник-учители от ромската общност. 
информация, застъпничество, консултиране за семействата с 
ниски доходи и лоши битови условия (получаване на храна от учи-
лищните столове, учебни помагала, книги, учебни пособия и др.).

- Премахване на практиката нормално развити деца от ромски 
произход да бъдат насочвани към специални помощни 
училища.

- Противодействие срещу проявите на расизъм в класната стая. 
Програма за възпитание на учителите по етническа толеран-
тност. Обучение за противодействие на проявите на расизъм в 
училище за учениците, учителите и родителите. санкциониране 
проявите на расизъм. 

- Осигуряване на възможност за изучаване на ромски език в 
училище. ромският език да стане свободно избираем предмет 
в рамките на задължителната учебна програма. Подготовка 
на учители. Условия за специализиране на кадри от образова-
нието. 

- Подготовка на кадри с университетско образование. Осигуряване 
на условия за прием на роми във ВУз.

- Програми за ограмотяване и квалификация на възрастни 
роми.

VІ. защита на етническата 
специфика и културата на 
ромите в българия

- Подпомагане развитието на културата на ромите като специ-
фична етнокултура и същевременно част от българската на-
ционална култура. ромската история и култура (в контекста 
на българската история и култура) - в учебниците. Читалища 
в ромските квартали. равноправно участие във фолклорните 
фестивали. Помощ за запазване и развитие на автентичния 
фолклор. Възстановяване на ромския театър. ромски печатни 
издания.
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VІІ. Присъствие на ромите 
в националните медии

- Подкрепа на участието на роми в българската национална теле-
визия и националното радио. ромски предавания. Включване на 
роми - журналисти в други предавания.

VІІІ. ромската жена

- Формиране култура на равнопоставеност сред ромските жени за 
пълноценно индивидуално, социално и икономическо участие в 
обществения живот. стимулиране на обучението и достъпа на 
ромски жени до средно и висше образование. информация и про-
фесионално ориентиране за облекчен достъп до работни места. 
Облекчен режим при сключване на договори или осигуряване 
на допълнителни помощи. Програми за консултиране на ромски 
жени за самостоятелна стопанска дейност. 

…
Източник: www.ncedi.government.bg/2.rprirbobg1.htm

ВъПрОси, задаЧи, УПражнения

1. Представете обобщено философията на тази програма. Кои са 
нейните основни черти?

2. Познавате ли добре антидискриминационните норми в българското 
законодателство? Защо са необходими промени в тази посока?

3. Как си представяте един държавен орган за защита от дискрими-
нация? Какви могат да бъдат основните му задачи?

4. Как, според вас, трябва да се подпомогне икономическото развитие 
на ромското население? Приведете аргументи.

5. Какви са личните ви впечатления от здравословното състояние на 
децата в училище? Съществуват ли различия в зависимост от етни-
ческата принадлежност?

6. Кои са най-важните мерки за десегрегация на ромските училища?
7. Кои от посочените в програмата мерки са актуални за вашето 

училище? Какво предприемате за равноправното интегриране на 
ромските деца в училищните общности?

  Забележка: развитие – вж. ПРОЕКТ на Рамкова програма за равноправно 
интегриране на ромите в българското общество      

източник: http://ethnos.bg/index.php?TPL=2&MID=89&SID=89
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деКЛараЦия 
на европейските министри на образованието 

по въпросите на интеркултурното образование в новия 
европейски контекст

(приета на 21-а сесия на Постоянната конференция на 
министрите на образованието на 48-те страни - членки на 

съвета на европа (10-12 ноември 2003 г., атина)

…

(10) Приканваме съвета на европа:

- да отреди по-голяма роля на образованието като цяло и, опирайки 
се върху богатия си опит в тази област, да следва неотклонно ра-
ботната си програма, свързана преди всичко с образователните по-
литики, преподаването на история, лингвистичните политики и об-
разованието за демократично гражданство; (…)

- да насочи работната си програма преди всичко към върху пови-
шаване качеството на образованието като отговор на предизвика-
телствата, произтичащи от многообразието на нашите общества, и 
превръщането на демократичното и интеркултурното образование в 
ключови елементи на образователните политики; (…)

Във връзка с това е необходимо:

А)  Да се подпомогне изграждането на разбиране за европейските из-
мерения на образованието в контекста на глобализацията чрез при-
нципите за зачитане на човешките права, многообразието, отворе-
ността към другите култури, диалога между религиите и “Евро-
арабски диалог”;

Б)  Да се ускори работата в областта на методите за обучение и дидакти-
ческите помощни средства с цел предоставяне на страните-членки 
на образователен инструментариум, благодарение на който ще бъде 
взето под внимание интеркултурното измерение в учебния план и 
учебните програми;

В)  Да се развиват аналитични инструменти и да се проучват и разп-
ространяват добрите практики на интеркултурни и плуралистични 
подходи в учебниците;
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Г) Да се разработват програми, насочени към общуването и взаимното 
разбирателство, особено чрез изучаването на езици (…)

Д) Да се окуражават страните-членки да въвеждат интеркултурното об-
разование с цел осъществяване на диалог между отделните култури; 
(…)

Е)  Да се подкрепят инициативите и практиките за демократично уп-
равление в училищата, по-специално чрез партньорство, участие на 
младежите, сътрудничество с общностите, родителите и граждан-
ското общество; (…)

ж)  Да се осъзнава потенциалът на информационните и компютърни 
технологии като средство за осъществяване на интеркултурното об-
разование в един глобален контекст;

З)  Да се развиват образователни стратегии и методи за работа за под-
готовка на учителите да управляват новата ситуация в училищата, 
възникваща в резултат на дискриминацията, расизма, ксенофо-
бията, сексизма и маргинализацията, и да решават по мирен път 
конфликтите;

И)  Да се окуражават страните членки да гледат на управлението на 
многообразието не като на проблем в отделните училища, а като на 
нещо, което засяга цялото общество (…)

(12)  Призоваваме съвета на европа да организира европейска 
година на гражданството чрез образование (2005) (…)

 …

(15)  сме решени да направим необходимото за да превърнем 
интеркултурното образование във важен компонент на 
образователните ни политики, което включва съответни мерки на 
ниво учебен план и учебни програми, управление на училището 
и подготовката на учителите.

Източник:  //www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/europeinte-
gration/info/declaration.html
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ВъПрОси, задаЧи, УПражнения.

1. Светът се глобализира. Какво означава това? По какъв начин про-
цесът на глобализация се отразява върху българското образование? 
А върху вашето училище? А лично върху Вас?

2. Кои са новите изисквания / предизвикателства пред българското об-
разование след присъединяването към Европейския съюз? Кои от 
тези изисквания / предизвикателства сте готови да посрещнете?

3. Какво разбирате под интеркултурно образование? Кои са неговите 
характерни черти?

4. Съвместното обучение на деца от различни културни общности 
предполага умения за управление на многообразието? Посочете 
най-важните от тези умения.

5. Докажете, че културното многообразие може да бъде източник на 
богатство за обществото.

6. Как тълкувате израза “демократично гражданство”, употребен в 
Декларацията?

7. Разкажете за училище, в което е налице демократично управление 
чрез “партньорство, участие на младежите, сътрудничество с об-
щностите, родителите и гражданското общество”. Какво още трябва 
да направите, за да разкажете същото за вашето училище?

8. Взели сте решение да осъществите проект, насочен срещу “диск-
риминацията, расизма, ксенофобията, сексизма”. Разкажете за своя 
проект (вж. “Да сътворим проект”)
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ПриЛОжение 2.  
еТниЧесКа и сОЦиаЛна инТеГраЦия В 

УЧиЛиЩе  
(КраТъК реЧниК)

а 
• Авторитет
• Агенция за закрила на детето (вж. Държавна агенция за закрила на детето)
• Азбука
• Ангажираност
• Асимилиране (политика на …; вж. РКЗНМ);
• Аутсайдер

б 
• Безработица (сред различните етно-културни общности)
• Благотворителност
• Благоустрояване (на ромските квартали)
• Бедност (богатство; … вж. “Факти. Изводи. Препоръки”)
• Бог  
• Богатство (бедност; …)

В 
• Вестник (за ромска култура - “Дром дромендар”, “Акана”)
• Взаимоотношения (междуетнически, културни, …)
• Взискателност (родители-деца-учители-институции-…)
• Визия (обща, споделена, …; за…)
• Всеотдайност
• Вяра (вярвания)

Г 
• Генерация (поколение)
• Гето (култура на гетото; …)
• Глобализация
• Гражданин (български; на Европа; граждански контрол върху…)
• Гражданско общество
• Грижа (родители-деца-учители-институции-…)

д 
• Дебат (публичен; …)
• Дейност/и (съвместна, извънкласна  - ролята й за учебния процес и психологическата 

среда в училище; като средство за интегриране на малцинствените деца в училищните 
общности; …)



• Демокрация (училищна; демократични институции; принципи на …; … про-
цедури;…)

• Десегрегация (сегрегация) (на ромските училища; инициативи за…; готовност; обща 
политика и философия на…; трудности, свързани с процеса на …;…)

• Дете (права на детето - вж. ЗЗД)
• Диалог (междукултурен, междуетнически, междурелигиозен; култура на …)
• Дискриминация (практики; защита от …; държавен орган за защита от …; антидиск-

риминационни правила / практики)
• Дистанция (социална…; нарастване - намаляване; държа (се) на разстояние; държа 

(се) настрана от…; …)
• Добри практики (за интегриране на малцинствените деца в училищата със смесен 

състав…; добър опит, добри образци)
• Доверие / недоверие (взаимно, едностранно, …)
• Достъп до - достъпност на (качествено образование; социални услуги; …)
• Другият (другостта - как я възприемаме, тълкуваме, оценяваме, …; толерантност 

към…; зачитане / незачитане на …; …)
• Държава (роля, задължения, права, …)
• Дълг
• Държавна агенция за закрила на детето  - специализиран орган на МС за ръководство, 

координиране и контрол в областта на закрила на детето (ЗЗД). Институция (взаимо-
действие с институциите)

• Дух (екипен; на толерантност, уважение, разбирателство, …)

е 
• Европейски съюз (същност; България и…; изисквания на… към…; директиви на… 

за…)
• Еднакви (и различни; …)
• Език (български, свой, друг, роден, майчин, официален; едноезиков, двуезиков, …; 

изучаване на езици; изучаване на български език от ромските деца;…)
• Единство
• Екип (екипна работа; изграждане на…; многокултурни, смесени,…)
• Експертност (специализирани знания и умения; …)
• Емоционалност (сходство в …; различия в …)
• Етнос (етническа група; …)
• Ефективност (на усилията, организацията, …)

ж 

з 
• Забрани (табута)
• Задължение (за…; …)
• Задължения (и права)
• Заедно (да учим, работим, …)
• Закон, законност



• Закрила (на детето; принципи на…; мерки за …; специално…; органи за … на детето; 
… срещу насилие; мерки за закрила в семейна среда (Закон за закрила на детето)

• Занаяти (типични за…; …)
• Занятие (професия)
• Записваемост (в училище) - вж. “Факти. Изводи. Препоръки”)
• Затвореност (отвореност)
• Защита (на интереси; физическа, духовна, нравствена; на съществуването на нацио-

нални малцинства - РКЗНМ)

и 
• Идеи  (обмен, разпространение, убеждаване…; нови; )
• Идентификация (самоидентификация)
• Идентичност (културна, национална, битова, религиозна, етническа, личностна, 

групова, колективна, …)
• Избор (информиран; обоснован; емоционален; …)
• Изисквания (родители-деца-учители-институции-общество…)
• Изкуство(а) (език на…; 
• Измерване (на резултати, напредък, …)
• Изолация (самоизолация) (интегриране)
• Изучаване (мнението на… за …)
• Име, имена (право на име като част от правото на самоличност)
• Инициатива (на, за, законодателна; полезна…)
• Институции (държавни, нестопански организации (НПО), бизнесорганизации; …)
• Интегриране (дезинтеграция)
• Интерес(и) (на заинтересовани лица и групи; защита, представяне, представляване, 

съобразяване с, …)
• Интеркултурно (образование; интеркултурен диалог; …)
• Информация (достъпна - недостъпна; публична /частна; достъп до…; криене на…; 

…)

Й 

К 

• Капацитет (развитие на …. за интеркултурно образование; …)
• Качество (на дейността, управлението; управление на качеството; …)
• Квалификация (равнище, необходимост, …)
• Кодекс (система от правила; морален, делови; …)
• Кодове (културни; …)
• Компетентност (професионална, гражданска, административна, обществена; за 

работа в многокултурна среда; …)
• Компютър (достъп до …; умения за работа с…; информационни технологии; инфор-

мационно общуство…)
• Комуникация (слаба - интензивна;, неограничена - ограничена; развита - неразвита; 



равностойна, …; с гражданите, бизнеса, нестопанските организации; вътрешна кому-
никация в училище; средства за …)

• Конкуренция (стимулиране / потискане на… с цел …; …)
• Конституция на Република България (права и задължения на гражданите
• Конструктивен (градивен) / (деструктивен - разрушителен) (идеи, политики, иници-

ативи, предложения; …)
• Конкурси (като форма на съвместна дейност в училище; …)
• Контрол (училищен, на родителите, на съучениците, административен, институцио-

нален, обществен…; самоконтрол, …)
• Конфликти (разрешаване, задълбочаване, управление; процедури за…)
• Ксенофобия 
• Култура (като система от ценности, норми, вярвания, убеждения…; … на диалога, 

взаимоотношенията; … на равнопоставеност; …)

Л 
• Легенди (като част от фолклора, културата, … общностното съзнание, …)
• Лидерство (ефективно; стил на лидерство; …)
• Литература (национална; на отделните етноси и култури; на малцинства; …)

М 
• Малцинство (мнозинство; права на национални малцинства - Рамкова конвенция за 

защита на националните малцинства; …)
• Маргинализация (маргинална група; …)
• Материална база (на на образованието; за извънкласни дейности; …)
• Медии (отразяване на живота в училище; проблеми на малцинствените деца; ме-

дийно присъствие - на тема, проблем, личност, …; локални медии - напр. в населено 
място, регион; …; училищни медии; …)

• Мерки (ефективни - неефективни; за…; …)
• Мнение (ученици - учители - родители - институции - общности - общество - …; изу-

чаване, представяне, защита, …)
• Многообразие (на обществата, етностите, културите; като източник на богатство; 

като източник на конфликти; …)
• Модернизиране (осъвременяване - на бита, културата, традициите, технологиите, 

манталитета, …)
• Мозъчна атака (група методи за генериране на идеи, идентифициране и разрешаване 

на проблеми; …; евристични методи - методи за откриване; …)
• Мотивация (за добро образование, записване в училище, задържане в училище, …; 

общуване с представители на друг етнос; …)
• Музика (вид изкуство; любима; …)

н 
• Навици (за учене, системна работа в училище, …)
• Нагласи (вкл. предпочитания; …)
• Национален съвет за закрила на детето (междуведомствен орган с консултативни 



функции; изгражда се към Държавната агенция за закрила на детето; институции, 
взаимодействие с институциите)

• Национален съвет по етнически и демографски проблеми (Институции, взаимо-
действие с институциите)

• Начин (на живот, мислене, действие, …)
• Неграмотност (равнище на неграмотност - по етно-културни общности - вж. “Факти. 

Изводи. Препоръки”)
• Нестопански организации (организации с идеална цел, неправителствени органи-

зации, организации от Третия сектор, организации на гражданите; фондации и сдру-
жения с идеална цел; институции, взаимодействие с институциите)

• Новости (новаторство, нововъведения; внедряване, прилагане, изучаване; … - вж. 
предприемачество; …)

• Норми (правила; законни, нравствени, на съжителство, …)
• Нормативи (стандарти; …)
• Нормативна основа (законова база; …)
• Нормативна система (система от норми, правила…)
• Неправителствени организации (вж. нестопански организации)
• Нрави (обичаи)

О 
• Обичаи (нрави)
• Облик (уникален; …)
• Обмен (идеи, практики, предложения; …)
• Обогатяване (взаимно; идейно, …)
• Образование (достъп до качествено образование; като ценност; равностойно / не-

равностойно; право на…; качество на …; равнище на образованост - на децата от 
мнозинството, на малцинствените деца; на ромите; интеркултурно; образователни 
политики; здравно; правно, …)

• Обреди (обредни практики, ритуали; …)
• Обучение (и развитие; учениците, учителите и родителите за противодействие на 

проявите на расизъм в училище; …)
• Общност (културна, етническа; …)
• Общуване (качество на…; умения за…, навици за…; …)
• Обхват (на децата в училище)
• Опит (добър - лош; индивидуален - групов; полезен - вреден; …)
• Особености (различия - възрастови, етно-културни, религиозни; етични, професио-

нални; …)
• Отпадане (от училище)
• Отвореност (към други(те) култури; обществена; споделена; на администрацията; на 

гражданите; на учителите; на учениците…)
• Откритост (затвореност)
• Отношение (равно / неравно; равнопоставено / неравнопоставено, …)
• Отхвърляне (на ценности, норми, практики, …; на някого от някаква общност;…) 



• Отчуждение (като вътрешно усещане; като социална практика)
• Очаквания (ученици-учители-родители-институции…-етнически общности-мал-

цинствени общности…)

П 
• Партньорство (изграждане, развитие,…)
• Патриархалност (патриархален ред, морал; …)
• Перспективи (на, за…)
• Песни (развитие на изкуствата; …)
• Писменост (азбука, …)
• Поведение (желано - нежелано; очаквано; забранено - санкционирано; …)
• Подкрепа (за децата, родителите, учителите… - професионална, морална, емоцио-

нална, приятелска, …; на инициатива, начинание; …)
• Подпомагане (социално, финансово…; на едни деца от други деца…)
•  Подходи (в образованието - интеркултурни, плуралистични, …)
• Познаване (непознаване; на бита и традициите на малцинствените деца; …)
• Позитивно (положително; негативно - отрицателно; възприемане на различията, на 

многообразието;…)
• Покровителство (политика на покровителстване;…)
• Помощ (социална, финансова, методическа, …; помощник учител…)
• Посещаемост (на училище; ниска - висока; достатъчна - недостатъчна;…)
• Послание (на, към…)
• Постижения (успехи; …)
• Потребности (нужди; ученици със специални образователни потребности; задово-

ляване на потребности - физиологични, от сигурност, социални, его-потребности, 
потребност от самоактуализация - вж. “пирамида на човешките потребности” на Е. 
Маслоу;…)

• Права (и задължения; на децата; човешки; на гражданите; гарантиране на конкретни 
права - напр. на култура, изразяване, здравеопазване …- вж. “Нормативни документи. 
Политически документи”)

• Право (нормативна система; средство за регулиране на обществени отношения; из-
точник на…)

• Правила (етични, професионални; обединени в кодекси; спазване - нарушаване;…)
• Правителство (изпълнителна власт; грижи на Правителството за…; …
• Празник(ци) (празнично-обредна система; …)
• Практика (добра практика, положителен опит; модел за сравнение; …)
• Предания (вж. легенди; …)
• Предложения (за, до, с цел…; …)
• Предприемачество (предприемаческо отношение; новост, новаторство, нововъве-

дения; …)
• Представителство (и защита на интереси; на малцинствена общност в…; …)
• Преживяване (групово, общо, екипно, индивидуално; …)
• Приспособимост (към условия, културни особености; …)



• Присъединяване (процес на присъединяване на България към ЕС - критерии, изиск-
вания, предизвикателства; сравнимост с други страни; …)

• Приятел/ство (отчуждение; класният ръководител като приятел; приятел от друг 
(същия) етност; приятелски взаимоотношения; …)

• Проблеми (на мнозинството, на малцинство; на учениците, учителите, родителите, 
…; решаване на проблеми; …)

• Програма (Рамкова програма за равноправно интегриране на малцинствата в 
Република България; програма (план) за реализиране проект; …)

• Проект (подготовка и реализиране на проект; кандидатстване с проект за финансова 
подкрепа; проект(и) за подобряване на училищната среда; проект за десегрегация…; 
…)

• Промяна (необходима промяна; смисъл и цел на промяната; механизми на промяната; 
…)

• Пространство (публично, частно; заето - свободно; …)
• Професионализъм (на учителите; стандарти за професионализъм; …)
• Професия (занятие; учителска професия; професионално ориентиране; професио-

нално образование; професионални взаимоотношения;…)

р 
• Работа (индивидуална - групова - екипна; в клас - извънкласна; …)
• Равенство (пред закона; равна защита от закона - вж. РКЗНМ; неравенство; …)
• Разбиране (неразбиране)
• Разбирателство (дух на взаимно разбирателство; …)
• Развитие (икономическо, социално, нравствено; личностно - колективно; …)
• Различия (общо и различно) (същност; източник на богатство от идеи, практики, …, 

предимства…, източник на проблеми; етнически, религиозни, културни, … различни 
и еднакви)

• Разнообразие (културно, етническо, …)
• Расизъм (расова търпимост - нетърпимост; … антирасистки мерки, правила, практики; 

…
• Резултати (желани, търсени; измерване на…)
• Ритуал/и (обреди)
• Родина (отечество; прародина; …)
• Родители (права - задължения; отговорност за отглеждане и възпитание на децата в 

семейството; партньори на учителите и училището; предпочитания на родителите 
относно образованието на техните деца; вж. ЗЗД)

• Ром (ромски творец; …)

с 
• Сайт (полезни сайтове; …)
• Самоопределение (право на …; )
• Самосъзнание
• Светоглед
• Свобода(и) (защита на…; … на мисълта, съвестта, религията - вж. КПД; на сдру-



жаване и на мирни събрания  - вж. КПД)
• Сегрегация (училищна - деца от една и съща малцинствена (етническа) група да учат 

в различни от мнозинството училища; …)
• Седмица на етническата толерантност
• Семейство
• Смъртност (равнище на; детска; за малцинствена / етническа група…)
• Социализация (училищна, семейна, общностна; развитие на социални умения; …)
• Справедливост (несправедливост) (социална)
• Среда
• Стандарт(и) (мярка за…, критерий за…; социални, здравни,…)
• Статус (положение)
• Старт (равен - неравен; справедлив - несправедлив; …)
• Стимул(и) (за интегриране на малцинствата; положителни - отрицателни стимули; 

механизми за стимулиране; …) 
• Стратегия (национална за равноправно интегриране на ромите в обществото - вж. 

Национален съвет по етнически и демографски въпроси към МС - НСЕДВ)
• Събрания (право на мирни събрания - вж. РКЗНМ)
• Съвет
• Съзнателност
• Съмишленици
• Сътрудничество (конкуренция)

Т 
• Табута (забрани)
• Танци (развитие на изкуствата; …)
• Творчество (на учениците, учителите; социално творчество; …)
• Технологии (новите технологии в образованието; информационни, комуникационни 

- средство за интеркултурно образование в глобален контекст; …)
• Толерантност (нетолерантност; междуетническа, междукултурна, междупоколен-

ческа; традиции на толерантното възпитание; …)
• Традиции (на българското общество за съвместно обучение…; …)
• Трансфер (борба с незаконния трансфер на деца - вж. “Конвенция на ООН за правата 

на детето”)
• Търпимост (нетърпимост; и диалог между различните култури - вж. “Рамкова кон-

венция за защита на националните малцинства”)

У 
• Убеждения (на кого, за какво)
• Удовлетворение
• Управление (демократизиране на управлението в училищата чрез партньорство, 

участие на младежите, сътрудничество с общностите, родителите, гражданското об-
щество - вж. Декларация на министрите на…)

• Условия (благоприятни - неблагоприятни; …)



• Успеваемост (в училище; успех; …)
• Успех (общ, екипен, индивидуален; успешна инициатива; …)
• Участие (неучастие; равноправно; изграждане /развиване култура на участие; на 

ромите в обществения живот; в Българската национална телевизия и Националното 
радио - вж. “Нормативни документи. Политически документи”, “Факти. Изводи. 
Препоръки”)

• Учебник (учебна документация, учебно помагало; учебник на майчин език; …)
• Училище (сегрегирано - десегрегирано; …)
• Учител (помощник учител; роли, права, отговорности, задачи…)

Ф 

х 

Ц 
• Цел(и) (устойчиви, дългосрочни; … на Рамковата програма за равноправно интег-

риране на ромите в българското общество; …)
• Ценност/и (важни, значими; йерархия на…; универсални, общностни, колективни, 

индивидуални, семейни, училищни, поколенчески, …)

Ч
• Честност
• Чувство (чувствителност)

ш 

Щ 

Ю 

я 

използвани съкращения:
ЗЗД - Закон за закрила на детето

РКЗНМ - Рамкова конвенция за защита на националните малцинства

КПД - Конвенция на ООН за правата на детето





ПриЛОжение 3. 
ПраВиТеЛсТВени и неПраВиТеЛсТВени 
МеждУнарОдни ОрГанизаЦии, КОиТО 

рабОТяТ за решаВане на ПрОбЛеМиТе на 
МаЛЦинсТВаТа 

сПраВОЧниК (ПОЛезна инФОрМаЦия) 

ОрГанизаЦия на ОбединениТе наЦии
Висш комисар за човешките права
Комисия за премахване на расовата дискриминация
страница на световната конференция срещу расизма, расовата 

дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетолерантност

съВеТ на еВрОПа
секретариат на съвета на европа по рамковата конвенция за защита на 

националните малцинства
Eвропейска комисия срещу расизма и нетолерантността
европейски съд за правата на човека
информационен център на съвета на европа, софия - документи за 

малцинствата
Комисариат по проблемите на човешките права в съвета на европа

еВрОПеЙсКи съЮз
Генерален директорат по заетостта и социалните проблеми на европейската 

комисия - направление “антидискриминация, основни социални права и 
гражданско общество

европейски парламент - човешки права и основни права
европейски център за наблюдение на расизма и ксенофобията
европейско бюро за по-малко използвани езици
Организация за сигурност и сътрудничество в европа - Висш комисар за 

националните малцинства
регионална страница на световната банка за ромите
Diversity Bulgaria-интернет страница на многообразието, инициатива на 

британския съвет в българия
Human Rights Network

наЦиОнаЛни инсТиТУЦии В сТрани ОТ еВрОПеЙсКия съЮз, 
заниМаВаЩи се с ПрОбЛеМиТе на дисКриМинаЦияТа

белгия - Център за равни възможности и противодействие на расизма



Великобритания - Комисия за расово равенство
Германия - Комисар на сената на берлин по въпросите на интеграцията и 

миграцията
датски борд за етническо равенство
датски институт за човешки права
ирландия - Комисия по равенството
Португалия - Висш комисариат по имиграцията и етническите 

малцинства
Франция - Група за изучаване и борба с дискриминацията
холандия - Комисия за равнопоставено третиране

нераВиТеЛсТВени МеждУнарОдни ОрГанизаЦии,  
рабОТеЩи с МаЛЦинсТВаТа

европейска мрежа срещу расизма
европейски ромски информационен офис
европейски център за проблемите на малцинствата
Eвропейски център за правата на ромите
Група за политики по миграцията
институт “Отворено общество” - страница за ромските програми на 

института в Югоизточна европа
интернет център антирасизъм - европа
Mайнорити райтс груп интернешънъл
ПаКиВ - европейски ромски фонд
Програма за наблюдение на присъединяването към ес
Федерален съюз на европейските етнически общности
Policing Minorities - Regional Network
Runnymede - независим британски мозъчен тръст по въпросите на 

етничността и културното разнообразие
UNITED - Обединени за интеркултурно действие
Galbeno-интернет сайт за ромско изкуство, история и език
Ethnocultural Diversity Resource Center - Romania
The resource center for roma communities - Romania
Interethnic Relations Research Center - Romania
Righting the Roma Foundation-Canada
Spolu International-The Netherlands (организация, подпомагаща инициативи 

за подобряване на социално-икономическото положение но ромските общности 
в Централна и източна европа)



  държаВни инсТиТУЦии
 съдържа информация за държавните органи, специфично насочени 

към проблемите на етническите малцинства като националният съвет по 
етнически и демографски въпроси и Областните съвети по етнически и 
демографски въпроси, както и информация за програмите и дейностите

нарОднО събрание
Комисия по правата на човека и вероизповеданията 
Комисия по въпросите на гражданското общество

МинисТерсКи съВеТ
• Национален съвет по етнически и демографски въпроси
• Министерства
• Ведомства
• Областни съвети по етнически и демографски въпроси

адМинисТраЦия на ПрезиденТа на реПУбЛиКа бъЛГария
съвет по етнически и религиозни въпроси - в процес на конституиране

УниВерсиТеТи
съдържа информация за университетски специалности, имащи отношение 

към малцинствената проблематика
• Американски университет в България - програма по антропология
• Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”  
 Бакалавърска програма по социални дейности
 Магистърска програма по социални дейности
 Магистърска програма по История (Европа и ислямският свят)
• Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” 
специалност етнология
специалност начална училищна педагогика и ромски език
Катедра “Политология, социология, култура”
• Нов български университет  
базисна програма по антропология

баКаЛаВърсКи ПрОГраМи
история на балканите и европа
история на културата
социална работа
социология
Управление и развитие на организацията

МаГисТърсКи ПрОГраМи
балканистика на модерното време



Eвропейска социална политика и социална работа
Културна и социална антропология
Политики в социалната защита и дейности с бежанци

сОЦиОЛОГия - диаГнОсТиКа, ПрОГнОсТиКа и ПрОеКТиране на 
ОрГанизаЦииТе

 • Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”  
 Специалности Етнология и социология към катедра “Етнология и социология”
• Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”
 Специалност Етнология
• Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград  
стратегия за развитие на Университета, акцентираща върху 

утвържадаването му като “академична общност, стимулираща развитието на 
обогатяващи и толерантни междукултурни взаимодействия в съответствие с 
националните, европейските и общочовешките норми и ценности.”

Център за междукултурни социални и образователни взаимодействия на 
Югозападния университет “неофит рилски”

Мисията на Центъра е да подпомага процесите на социална и образователна 
интеграция, съхраняване на етнокултурната идентичност на различни 
общности и обогатяване междукултурния диалог и сътрудничество.

наУЧни инсТиТУТи
 съдържа информация за научни институции, провеждащи изследвания в 

областта на проблемите на етническите малцинства.
българска академия на науките
етнографски институт с музей
институт за фолклор
институт по балканистика
институт по социология
Център за изследване на населението
нов български университет
Департамент по антропология
Център за антропологически по леви изследвания
Център за социални практики
Български институт за отношения между хората
софийски университет “св. Климент Охридски”
Катедра по етнология
Югозападен университет “неофит рилски”’
Център за междукултурни социални и образователни взаимодействия
 Мисията на Центъра е да подпомага процесите на социална и образователна интег-

рация, съхраняване на етнокултурната идентичност на различни общности и обога-
тяване междукултурния диалог и сътрудничество



научно-образователен център 21 Век. 
Факултет по педагогика. ЮзУ “неофит рилски”
европейски ромски информационен център (EUROPEAN ROMA 

INFORMATION OFFICE)   http://erionet.org/site/upload/pubblications/news-
letters/Summary%20Newsletter%20-%202-%20Bulgarian.pdf 

Международният център за изследване на малцинствата и културните 
взаимодействия (иМир)  http://ethnos.bg/index.php?TPL=2&MID=106&SID=106 

Eвропейски център по правата на ромите / http://www.errc.org/ H-1386 
будапеща № 62, ПК 906/93, Унгария, тел: +36 1 4132200 / Факс: +36 1 4132201 / 
електронна поща office@errc.org

КОМисия на еВрОПеЙсКиТе ОбЩнОсТи / брюксел, 2.7.2008 / COM 
(2008) 420 окончателен / съОбЩение на КОМисияТа дО еВрОПеЙсКия 
ПарЛаМенТ, съВеТа, еВрОПеЙсКия иКОнОМиЧесКи и сОЦиаЛен 
КОМиТеТ и КОМиТеТа на реГиОниТе / недискриминация и равни 
възможности: подновен ангажимент {SEC(2008) 2172}

сТанОВиЩе на европейския икономически и социален комитет относно 
„интеграция на малцинствата – роми“ (проучвателно становище) / брюксел, 9 
юли 2008 г. / 99 Rue Belliard - B-1040 Brussels - Тел. +32 (0)2 546 90 11 - Факс +32 
(0)2 513 48 93 - интернет адрес http://www.eesc.europa.eu

Център за междуетнически диалог и толерантност “амалипе”  http://am-
alipe.com/ 

европейска модулна програма за интеркултурно обучение при подготовката 
и квалификацията на учители (интеркултурна компетентност за начални 
учители) http://www.emil.ikk.lmu.de/bulgar/Brochure-exercises-BG.pdf 


