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Резюме 
 

Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в 

българското общество, приета от правителството на България през април 1999 

г., предвижда десегрегация на ромските училища. Тя се налага поради 

унаследената от миналото фактическа сегрегация на ромското образование, 

която след падането на тоталитарния режим бе засилена от прогресиращата 

социална изолация на ромите. Десегрегацията се предполага да внесе иновация 

не само в образованието на ромските деца, но и в цялостния живот на 

общността, подобрявайки нейните социални перспективи. В този, както и в 

останалите си пунктове обаче Рамковата програма остана само на хартия вече 

повече от три години и половина след приемането си. Никакви мерки не бяха 

предприети от българските власти за започване на подкрепяна от държавата 

десегрегация на ромските училища. Едва през септември 2002 г. 

Министерството на образованието и науката издаде своето Указание за 

интегриране на децата и учениците от малцинствата, с което препотвърждава 

своите ангажименти по Рамковата програма. Указанието обаче не е обвързано с 

ефективни мерки за неговото прилагане. 

През учебната 2000-2001 г. една неправителствена организация започна 

процес на десегрегация на ромското училище в град Видин чрез записване на 

ромски деца в останалите училища на града. През следващата учебна година 

процесът се разрасна в още пет града на България. Тези проекти бяха 

подкрепени от Програмата за ромско учестие на Института “Отворено 

общество”, Будапеща. Моделът за десегрегация чрез неправителствени 

инициативи, който бе наложен първоначално във Видинския проект, а 

впоследствие и в проектите на другите неправителствени организации в 

останалите пет града, включваше: 

1. Осигуряване на педагогическо ръководство на проекта от специално 

наети педагози, които самостоятелно или чрез консултации с другите 

участници в проекта и с ръководствата на приемните училища определят 

стратегията на записването, нуждата от допълнителна педагогическа 

работа, формите на извънкласна работа и упражняват надзор върху 

работата на наставниците; 

2. Записване на ромски деца в колкото е възможно повече приемни 

училища извън ромските квартали; 

3. Осигуряване на политическата и обществената подкрепа на проекта от 

ръководните фактори в образованието, сред ромската общност и НПО и 

сред политическите сили в населеното място; 

4. Назначаване на специално наети наставници, обикновено по един за 

всяко от приемните училища, които посрещат нуждите на записаните 

деца и на техните учители и осъществяват всекидневната връзка между 

училището, ръководството на проекта и родителите; 

5. Транспортиране на учениците от ромския квартал с автобуси, които са 

специално закупени от неправителстваната организация за целите на 

проекта и са по съответен начин обозначени; 
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6. Организиране на допълнителни часове за изоставащите деца от 

учителите в приемните училища или от специално наети за целта 

педагози. Това включва също така осигуряване на допълнителна работа с 

децата през летните и ваканционни месеци; 

7. Осигуряване на възможности за допълнително квалифициране на 

учителите от приемните училища с особен акцент върху 

мултикултурното образование; 

8. Провеждане на извънкласни мероприятия – чествания, екскурзии, лагери 

и др. с ясно изразен мултикултурен характер с привличане на деца и 

родители – роми и българи; 

9. Осигуряване на подкрепата на местните образователни и общински 

власти, както и на неправителствените организации и медиите; 

10. Осигуряване на учебни помагала и на закуски за нуждаещите се, а в 

някои случаи и на дрехи и обувки; 

11. Подпомагане на ромските родители при участието им в родителските 

срещи в приемните училища и периодично организиране на родителски 

срещи на участниците в проекта, както и полагане на други усилия за 

информиране и привличане към работата на проекта на родителите-роми. 

Този модел бе приспособен към особеностите на местната среда в 

зависимост от етнодемографията, социалното положение на ромските родители 

и деца-участници в проекта, капацитета на неправителствената организация, 

която го осъществява и подкрепата, която проектът получава от местните власти 

и общественост. Общият брой на завършилите с проектите ромски деца през 

учебната 2001-2002 г. бе 1191 като повече от половината от тях са от Видин. 

През учебната 2002-2003 г. броят на записаните в шестте десегрегационни 

проекта бе почти два пъти по-голям. 

Основният мотив на ромските родители да запишат децата си в смесените 

училища е ниското качество на образованието, което те получават в 

сегрегираните ромски училища и желанието за интегриране в националната 

образователна система. Ниското качество на образованието, което ромските 

деца получават в сегрегираните училища направи възможно записването в 

десегрегационните проекти предимно на деца от началната степен. Такива са 

около 80% от записаните в тях ученици-роми. Различните проекти избраха 

различни стратегии на записване, като някои акцентираха в по-голяма степен на 

записване в началния курс от други. Във всички случаи ръководствата на 

ромските училища оказаха съпротива срещу записването на ромски деца в 

приемните училища. В някои случаи проектите не получиха необходимата им 

подкрепа от органите на местната власт и на ръководството на образованието. 

Опитът на десегрегационните проекти показва, че успехът на десегрегацията 

е силно зависим от допълнителната педагогическа помощ, която ромските деца 

получават в приемните училища. Нейният размер е обусловен от редица 

фактори, сред които са социалното положение на ромските родители и деца-

участници в проекта, възрастта на децата и преобладаващият в местната ромска 

общност език на общуване в семейството. Успехът на проектите зависи също 

така и от успешното осъществяване на връзката между приемното училище и 

семейството, както и от материалната помощ, която ромските родители 

получават, за да компенсират допълнителната социална тежест в резултат от 

записването на техните деца в приемните училища. Различните проекти се 

справиха успешно с тези предизвикателства, макар и в различна степен. 
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Наред с дейностите по осигуряване на педагогическата и социална подкрепа, 

проектите се ангажираха и с извънкласна дейност, която, особено когато бе 

осъществявана на мултикултурна основа, подпомогна чувствително успешното 

интегриране на ромските деца в новата среда. Тези дейности включваха зимни и 

летни лагери, съвместни чествания на общи празници, съвместно участие в 

музикални и театрални постановки и др. В някои от тях, наред с ромските и 

българските деца, бяха включени и ромски и български родители. 

Най-сериозният успех на десегрегационните проекти бе в демонстрацията на 

бързото приспособяване на ромските деца към образователната среда и към 

живота и нормите в смесеното училище. Като по правило, след първоначалните 

напрежения и обиди, положението в приемните училища се успокояваше с 

течение на времето и още към края на първия срок в тях се установяваше 

нормална комуникация между децата от различните етноси. Това ставаше 

толкова по-бързо, колкото по-енергична бе намесата на наставниците и 

ръководствата на приемните училища в случаи на възникнали инциденти. 

Проектите се превърнаха в убедителна демонстрация на възможността българи 

и роми да се учат и социализират заедно. 

Успехът на неправителствените десегрегационни проекти трасира пътя за 

по-нататъшното продължаване на процеса на десегрегация на ромското 

образование при активното участие на българската държава. За целта е нужно тя 

да започне да координира своята политика в областта на десегрегацията и да 

предприеме действия за финансиране на процеса чрез заделяне на специален 

фонд под управлението на Министерството на образованието и науката, в който 

да кандидатствуват с десегрегационни проекти неправителствени организации, 

училища, общини и др. Нужно е също така държавата да обвърже изпълнението 

на Указанието на МОН за интегриране на децата и учениците от малцинствата с 

финансовото подпомагане на образователните институции, както и да положи 

усилия за организиране на часове по ромски език като майчин в приемните 

училища. 
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Увод – предмет, задачи и методология на оценката 
 

 През юли 2002 г. Български хелзинкски комитет (БХК) получи 

възможност да направи оценка на текущите проекти за десегрегация на 

ромското образование, управлявани от неправителствени организации в 

България. Тази възможност бе любезно предоставена чрез дарение от 

Програмата за ромско участие на Институт Отворено общество – Будапеща. 

Оценката се концентрира върху шестте десегрегационни програми, подкрепяни 

от Институт Отворено общество – Будапеща, но тя неизбежно взе предвид и 

цялостния исторически, политически и социален контекст, в който тези 

програми функционират. Оценката бе извършена от екип от трима души: д-р 

Красимир Кънев, председател на БХК и хоноруван преподавател по социология 

в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, г-жа Калинка Николаева, 

ромска активистка, изпълнителен директор на фондация “Равен достъп” и г-жа 

Юлиана Методиева, главен редактор на списание “Обектив”, бивша учителка с 

петгодишен педагогически стаж и журналистка с осемгодишен стаж в две 

педагогически периодични издания. Активната работа по оценката бе 

извършена в месеците юли – септември, когато екипът посети всичките шест 

града, в които се провеждаха десегрегационните проекти – Видин, Плевен, 

Монтана, Сливен, Хасково и Стара Загора. В работата си обаче екипът взе 

предвид и многобройните предишни посещения, както и участието в семинари, 

конференции и кръгли маси по темата, на които екипът като цяло или отделни 

негови членове участвуваха още от самото стартиране на проектите през лятото 

на 2000 г. По време на посещенията си в шестте града екипът на БХК бе 

ангажиран в: 

 Събиране на всякакви свързани с проектите документи (оценки, 

описания на проектите, доклади пред донори, текущи доклади на 

членове на екипа, доклади на регионалните ИО на МОН, научни 

публикации, информационни брошури, публикации в медиите и др.); 

 Интервюта с ръководителите на проектите и с членовете на екипите 

на проектите; 

 Интервюта с представители на ИО на МОН и на общинските служби 

за управление на образованието; 

 Интервюта с родители на ромски деца, които са записани в 

програмата; 

 Интервюта с ромски деца, които са записани в програмата; 

 Интервюта с родители на ромски деца, които не са записани в 

програмата; 

 Интервюта с директори и учители от приемните училища; 

 Интервюта с директори и учители от ромските училища; 

 Интервюта с български родители на деца от приемните училища; 

 Интервюта с неправителствени организации, работещи в сферата на 

ромското образование; 

 Интервюта с ромски активисти и роми, заемащи служби в държавната 

и общинска администрация; 
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 Интервюта с правителствени експерти. 

В допълнение, екипът на БХК проучи законодателството, отнасящите се 

към темата официални документи, както и достъпните му статистически, 

научни и всякакви други публикации. Събирането на възможно по-пълна и 

сравнима информация за отделните проекти стана върху основата на 

предварително изработен въпросник (виж Приложение №2). След изготвянето 

на част ІІ от доклада, третираща основните факти за десегрегационните 

проекти, екипът на БХК предостави тази част за предварителен коментар на 

екипите на проектите и на други заинтересовани лица и институции. Техните 

коментари бяха взети предвид при окончателното редактиране на доклада. 

Настоящият доклад бе написан от д-р Красимир Кънев с активното 

сътрудничество на останалите членове на екипа на БХК. Екипът изказва 

благодарност на всички, които съдействуваха за осъществяването на проекта и 

преди всичко на екипите на десегрегационните проекти в шестте града на 

България. Отговорността за коректното изложение на фактите и за направените 

оценки е изцяло на БХК. 
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І. Исторически, политически и социален фон  
 

А. Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в 

българското общество и десегрегацията на ромските училища  

 

 На 22 април 1999 г. българското правителство прие “Рамкова програма за 

равноправно интегриране на ромите в българското общество” (по-надолу в 

текста “Рамкова програма”). Рамковата програма бе изработена от експерти 

роми и нероми през есента на 1997 г. През зимата на 1998 г. започна кампанията 

за натиск от страна на ромските организации върху държавните институции за 

нейното приемане. Тази кампания се координираше от Проект “Права на 

човека”, неправителствена организация за защита на правата на ромите. 

Кампанията продължи година и половина, през което време българското 

правителство се опитваше безуспешно да предложи две свои версии на 

програма за интегриране на ромите и да убеди ромските организации да ги 

приемат. В края на краищата правителството подписа програмата на 8 април 

1999 г. с “редакционни изменения”. Тези изменения, направени от смесена 

комисия, до известна степен влошиха качеството на програмата, но не засегнаха 

основните й цели и типовете мерки, които следва да се вземат, за да бъдат те 

постигнати.
1
 

Рамковата програма предвижда широк спектър от мерки в осем различни 

сфери на обществения живот, целящи “реално равноправие на ромите в 

България”.
2
 В основата на тези мерки е признанието, че “дискриминацията 

спрямо ромите в обществения живот предпоставя проблемите на общността в 

социално-икономически и културно-образователен аспект”.
3
 В сферата на 

образованието Рамковата програма предвижда шест типа мерки, насочени към 

преодоляване на дискриминацията и ефектите от нея: десегрегация на ромските 

училища, премахване на практиката нормално развити ромски деца да бъдат 

насочвани към помощни училища, противодействие срещу проявите на расизъм 

в класната стая, осигуряване на възможност за изучаване на ромски език в 

училище, подготовка на роми с университетско образование и създаване на 

програми за ограмотяване и квалификация на възрастни роми. 

                                                 
1
  За повече подробности за процеса на приемане на Рамковата програма виж: OSCE High 

Commissioner on National Minorities, Report on the Situation of Roma and Sinti in the OSCE Area, 

The Hague, 2000. За анализ на съдържанието и предприетите мерки за изпълнение на Рамковта 

програма виж: Monitoring the EU Accession Process: Minority Protection, Vol. I, An Assessment of 

Selected Policies in Candidate States, Budapest: CEU Press, 2002. 

2
  Рамковата програма не е публикувана официално от българското правителство. 

Окончателният й текст, приет след “редакционните изменения” от правителството, може да се 

намери в: Камелия Ангелова (ред.), Ромите и публичността, София, ППЧ и Фондация 

“Минерва”, 2000 г., откъдето се цитира в настоящия доклад. Той е достъпен също в интернет на: 

www.bghelsinki.org.  

3
  Пак там, с. 85. 

http://www.bghelsinki.org/


Първите стъпки 9 

Рамковата програма предвижда изработването на “дългосрочна стратегия 

за пълното премахване на обособените в ромските квартали училища, действени 

мерки за осигуряване на свободен достъп до “нормалните” училища, 

недопускане сегрегирането на ромските деца в обособени паралелки”.
4
 

Десегрегацията следва да е съпроводена от редица мерки, част от които са 

насочени към противодействие на проявите на расизъм там, където ромските 

деца се предполага да бъдат насочени. За целта Рамковата програма предвижда 

разработване и въвеждане на програми за обучение в толерантност на ученици, 

родители и учители, както и бързо и ефективно санкциониране на подобни 

прояви. 

В Рамковата програма са предвидени и редица конкретни и 

непосредствени мерки като: организиране на подготвителни класове за ромски 

деца; въвеждане на единни общообразователни програми там, където те не са 

въведени; отстраняване на “нередовните” учители и въвеждане на длъжността 

“помощник учител”. Всички тези мерки са свързани с крайната цел – 

десегрегацията на ромските училища.  

 

Б.  Генезис на сегрегираното ромско образование 

 

Рамковата програма обвързва необходимостта от десегрегацията с 

“наследената от предишния режим система на фактическа сегрегация на 

ромските деца в т.нар. “цигански училища” със засилено трудово обучение, 

която в по-ново време се пренася и в обособяване на сегрегирани ромски 

паралелки”.
5
 В действителност, нагласите и политиката към сегрегация на 

ромите в българското общество имат вековна традиция и в никакъв случай не се 

ограничават нито с комунистическия режим, нито с нагласите само на 

българите. През 20-ти век те могат да бъдат проследени в съпротивата на 

мюсюлманските вероизповедни общности в края на 20-те години да приемат 

роми за свои членове,
6
 както и в търсенето на възможности от властите по-

късно да обособят ромите в отделни квартали.
7
 Всъщност, комунистическата 

власт, следвайки своята асимилационна политика, положи известни усилия да 

разсредоточи ромските гета и свързаните с тях институции. През октомври 1978 

г. дори Секретариатът на ЦК на БКП прие своето Решение №1360, с което се 

предвижда постепенно премахване на обособените ромски квартали и 

недопускане на създаването на обособени ромски училища. Това решение обаче 

остана на хартия. На практика, широкообхватната система на обособените 

градски ромски училища се създаде тъкмо в периода на комунизма успоредно с 

формирането на големите градски ромски гета. Училищата в сегрегираните 

ромски квартали се установиха в резултат от районирането на образователната 

система, което прави свободният избор на училище невъзможен или най-

малкото труден, особено за хора изолирани от системата на полуофициалните 

                                                 
4
  Пак там, с. 93. 

5
  Пак там, с. 93. 

6
  За повече подробности виж Bilal Simsir, The Turks of Bulgaria (1878-1985), London, 

Rustem & Brother, 1988, pp. 89-90. 

7
  Виж например: Владимир Симеонов, “Циганските къщи и квартали всред населените 

места – извор на заразни болести: процедурата по изселването и уединяването на циганите с 

оглед на съществуващите законоположения по този въпрос”, Административно развитие, кн. 5 

и 6, ноември 1942. 



Първите стъпки 1

0 

партийно-държавно покровителство и непотизъм. Освен това, сегрегираните 

училища в ромските квартали се създадоха като училища за ученици “с нисък 

бит и култура”, чиято главна цел е “първоначалната грамотност и усвояването 

на трудови навици и умения”. 31 от тези училища бяха със “засилено трудово 

обучение”, които, наред с елементарната образователна програма, имат и 

спуснат производствен план за изработването на определени изделия.
8
 Въпреки 

това, официалната политика на комунистическите власти, записана в няколко 

партийно-държавни решения, бе за непрекъснато повишаване на качеството на 

образованието в ромските училища. 

Наред със сегрегираните ромски училища, под действието на политиката 

на комунистическите власти за откъсване на ромските деца от вредното влияние 

на ромската “битова изостаналост”, в България се разви мрежа от интернати, 

към която те бяха насочвани съзнателно или попадаха в тях по силата на редица 

социални фактори. Тези интернати бяха три типа: сиропиталища, в които бе 

възможно да се приемат и деца от социално слаби семейства; трудово-

възпитателни училища и социално-педагогически интернати за деца с 

противообществени прояви;
9
 и помощни училища-интернати.

10
 Във всички тях 

ромските деца бяха и продължават да са свръхпредставени, а някои са почти 

изцяло ромски.
11

 

Особен проблем е насочването на ромските деца към помощни училища 

за деца с лека форма на умствена изостаналост. Установяването на системата на 

тези училища по времето на тоталитарния режим е свързано с концепцията за 

необходимостта от специално подпомагане на децата с умствена изостаналост в 

обособени институции. По-голямата част от тях са интернати или 

полуинтернати, в които настанените деца живеят изолирани от обществото и от 

своите връстници. Няколкото публикувани изследвания показват, че ромските 

деца в тях са настанени не поради умствена изостаналост, а по социални 

причини и че голяма част от тях биха се справяли с учебната програма в 

общообразователните училища без проблем.
12

 

Учителите и възпитателите в сегрегираните училища в ромските 

квартали и в интернатите по времето на тоталитарния режим получаваха 

допълнения към заплатите си, за да се насърчава наемането на квалифицирани 

педагози. Въпреки това, в тях делът на “нередовните” учители, т.е. на тези без 

                                                 
8
  Елена Марушиакова, Веселин Попов, Циганите в България, София, Клуб 90, 1993 г., с. 

90-91. 

9
  Широкото дефиниране на последното понятие и произвола при прилагането на закона 

дава възможност за насочване към тези, най-проблемни от всички образователни институции в 

България, на деца предимно от малцинствата. Виж по-подробно: Български хелзинкски комитет, 

Социално-педагогически и възпитателни училища интернати, София, 2001 г. 

10
  БХК ще обобщи наблюденията си на системата на помощните училища и на мястото на 

малцинствените деца в тях в началото на 2003 г. 

11
  В последния доклад на Европейската комисия за прогреса на България в процеса на 

присъединяване неточно се твърди, че ромите са 32% от децата в специалните училища и 21% 

от децата във възпитателните училища-интернати. Виж: 2002 Regular Report on Bulgaria’s 

Progress towards Accession, p. 32-33, available at: 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/bulgaria/index.htm. Оценката на БХК за дела на ромските 

деца във възпитателните училища-интернати е между 70 и 80%. Виж: Български хелзинкски 

комитет, Социално-педагогически и възпитателни училища интернати, с. 391. 

12
  Виж например: School Success for Roma Children: Step by Step Special Schools Initiative, 

Interim Report, Budapest, OSI, December 2001. 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/bulgaria/index.htm
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необходимото образование и квалификация, бе драстично по-висок от този в 

останалите училища. Поради по-нисък родителски интерес и поради 

официалното пренебрежение към образованието в ромските училища 

инспекциите на органите по управление на образованието бяха много редки, а 

резултатите от тях – никакви. Поради своята маргиналност, материалните 

условия в много от ромските училища бяха плачевни. 

 

В.  Етническата дискриминация, образователната сегрегация и 

проблемите на ромското образование днес 

 

 Равенството пред закона на практика никога не е било определящ фактор 

в българската политика. Почти всички етнически групи в страната по едно или 

друго време са били обект на дискриминация, а в някои случаи и на по-сериозни 

посегателства над тяхното съществуване и самобитност.
13

 Негативните 

етнически предразсъдъци и социалните дистанции сред българите са високи 

спрямо всички етнически малцинства, но особено спрямо ромите. Серия 

изследвания от 90-те години показаха равнище на предразсъдъците и 

социалните дистанции у българите спрямо ромите, съизмеримо с това у белите 

американци от южните щати на САЩ спрямо чернокожите от края на 50-те – 

началото на 60-те години на 20 век.
14

 Етническата дискриминация спрямо 

ромите днес е сериозен проблем, който прониква всички сфери на българския 

обществен живот, включително наемането на работа, жилищното осигуряване, 

социалните и други публично организирани услуги, здравеопазването, 

участието в политическия живот и системата на наказателното правораздаване. 

Факти в тази насока са обилно документирани от местни и международни 

наблюдатели на правата на човека.
15

  

Ромските квартали са средоточие на дискриминация и социална 

изолация. Според едно последно изследване около 70% от сградите в тях са 

построени незаконно и съществуват като “незаконно строителство” от 

десетилетия. Състоянието на много от самите сгради е плачевно, а някои от тях 

са истински бордеи. Големи части от ромските квартали не са включени в 

градоустройствените планове на своите населени места, което прави 

невъзможно предоставянето на общински услуги. Така, докато част от ромите са 

включени в общинското почистване на населените места, в много от ромските 

квартали никога не е изхвърляна сметта.
16

 

 Други изследвания от последните години разкриват равнище на 

безработица сред ромското население от около 60-75% от трудоспособното 

                                                 
13

  Виж по-подробно: Красимир Кънев, “Законодателство и политика към етническите и 

религиозните малцинства в България”, в Анна Кръстева (ред.), Общности и идентичности в 

България, София, Петекстон, 1998 г. 

14
  Виж: Krassimir Kanev, “Changing attitudes towards the ethnic minorities in Bulgaria and the 

Balkans, 1992 – 97, in: Thanasis Sfikas and Christopher Williams (eds.) Ethnicity and Nationalism in 

East Central Europe and the Balkans, Ashgate, Aldershot etc., 1999; също: Krassimir Kanev, “Ethnic 

Identity, Interethnic Attitudes and Religiosity among Bulgarian Jews”, in: Baruh, Emmy (ed.). Jews in 

the Bulgarian Lands, Sofia, IMIR, 2001. 

15
  Виж едно от последните обобщения на фактите в: Наблюдение на процеса на 

присъединяване към ЕС: Защита на малцинствата, Будапеща, Институт “Отворено общество”, 

2001г., с. 96-114. 

16
  Ina Zoon, On the Margins: Roma and Public Service in Romania, Bulgaria and Macedonia, 

Open Society Institute, New York, 2001, p. 99. 
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население.
17

 Голяма част от ромите в състояние на трайна безработица са 

принудени да разчитат на системата на социалното подпомагане. Скорошни 

изследвания показват, че за около 64% от ромските домакинства социалната 

помощ е от съществено значение.
18

 Социалното подпомагане в България обаче 

също дискриминира ромите чрез многобройните формални и неформални 

изключващи механизми.
19

 

 Здравеопазването е друга защитна сфера, от която ромите бяха 

прогресивно изключени в годините на демократичните промени. Достъпът до 

медицинско обслужване за ромите стана особено сериозен проблем след 

началото на здравната реформа през 1999 г., която въведе всеобщо здравно-

медицинско осигуряване. Поради проблемите със заетостта и изключването от 

системата на социалното осигуряване, както и поради невъзможността да платят 

минималната потребителска такса, голяма част от ромите са изключени от 

достъп до здравна помощ. Според едно скорошно изследване тези от тях, които 

нямат достъп до първична медицинска помощ, достигат 48%.
20

 Други 

изследвания от последните години регистрираха дискриминационни практики 

спрямо ромските пациенти от общопрактикуващите лекари
21

 и от спешната 

медицинска помощ.
22

 

След началото на демократичните промени от 1989 г. всички проблеми 

на сегрегираните ромски училища останаха, а някои от тях се задълбочиха. 

Допълнителното заплащане за учителите отпадна и това автоматично 

допълнително снижи качеството на преподаването и възможностите за набиране 

на квалифициран педагогически персонал. В средата на 90-те години бяха 

отменени специалните образователни програми за някои от ромските училища, 

но неофициално тази практика продължи да съществува.
23

 

 В едно публикувано през октомври 2001 г. изследване на фондация 

“Отворено общество” – България се рисува мрачна картина на състоянието на 

това образователно гето в страната. Според публикацията, общият брой на 

училищата, в които делът на ромските ученици е между 50% и 100% е 419. От 

тях 60 са начални, 350 са основни и 9 са средни.
24

 За материалното състояние и 

качеството на обучението в тях говорят красноречиво следните факти:
25

 

 5% от учениците в тези училища имат “далечен шанс” да завършат 

средно образование; 

                                                 
17

  Изследване на ИЦСБ/СИСВООН, 2000 г., с. 32. Виж също PACE, Honoring of 

Obligations and Commitments by Bulgaria, Information Report from 7 July 1998, CRI (2000) 3, §43. 

18
  Пак там, с. 27. 

19
  Наблюдение на процеса на присъединяване към ЕС: Защита на малцинствата, с. 107. 

20
  Изследване на ИЦСБ/СИСВООН, 2000 г., с. 28. 

21
  Здравните проблеми на ромите – същност, следствия и пътища за тяхното 

преодоляване, София, Фондация “Отворено общество”, 2002 г., достъпно също на: www.osf.bg. 

22
  Ina Zoon, On the Margins: Roma and Public Service in Romania, Bulgaria and Macedonia, 

р. 99. 

23
  OSCE High Commissioner on National Minorities, Report on the Situation of Roma and Sinti 

in the OSCE Area, p. 70. 

24
  Dimitar Denkov, Elitsa Stanoeva, Vassil Vidinski, Roma Schools – Bulgaria 2001, Sofia, 

OSF, 2001, p. 10. Публикацията е достъпна също на български и английски в интернет на: 

romaschools.osf.bg.   

25
  Ibid., p.10-11. 
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 не е чудно четвъртокласник да не може да чете и пише; 

 “няма компютри, няма кабинети, няма лаборатории, няма физкултурен 

салон, а ако има - няма уреди, учебни пособия, понякога няма черни 

дъски и тебешир”; 

 Само 0.3% от ромските ученици имат интерес към националните изпити 

за приемане в елитни училища след завършване на седми и осми клас; 

 В повече от 50% от ромските училища прозорците са покрити с 

шперплат вместо със стъкло; 

 “всеотдайни, мисионерско-аскетично настроени учители, отказващи се 

от надбавки заради храна на децата, се сблъскват с досадата на свои 

колеги, приемащи пребиваването си в “такова” училище за наказание и 

съответно наказващи децата (навсякъде)”; 

Ромски и правозащитни организации са документирали многобройни случаи 

на отказ на ръководства на български училища и детски градини да запишат 

ромски деца, оправдавайки се с районирането, а понякога и с факта, че те 

представляват заплаха за здравето на “белите” деца.
26

 

Ромските деца понастоящем не упражняват правото си да изучават своя 

майчин език, за разлика от децата от други етнически общности. За кратък 

период от време преподаване на ромски език като майчин бе организирано в 

началото на 90-те години. Максималният брой деца, които изучаваха ромски, 

достигна 4000.
27

 Поради несистемен начин на организиране на обучението и 

липса на учебни пособия преподаването постепенно замря, за да изчезне 

напълно. 

  

Г. Проблемите пред десегрегационните усилия от последните години 

 

 От времето на нейното приемане през април 1999 г. досега Рамковата 

програма остана основно на хартия. В нито едно от направленията не бяха взети 

нито една от предвидените мерки.
28

 Никакво усилие на правителството или на 

местните власти не беше направено, за да се започне десегрегация на ромските 

училища където и да било в България. Съответно, никакви средства не бяха 

предвидени нито в национални, нито в местни бюджети за тази цел. 

 Правната рамка, третираща районирането на образователната система, не 

се промени. Чл. 9, ал. 1 от Закона за народната просвета дава право на всеки 

гражданин на образование “в избрано от него училище и вид обучение 

съобразно личните си предпочитания и възможности”. В закона никъде не се 

говори за райониране на училищата. Но в чл. 36, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за народната просвета се слагат сериозни ограничения 

върху избора на родителите: “Училището се избира от родителите или 

настойниците, като при по-голям брой желаещи с предимство се записват 

децата, живеещи в района на училището, определен от общината.” Тази 

разпоредба се използва за отхвърляне на молби на ромски родители когато те 

                                                 
26

  Наблюдение на процеса на присъединяване към ЕС: Защита на малцинствата, с.101-

102; Виж също: “Малцинствените деца – ничия територия”, Обектив, януари 2001 г. 

27
  Йосиф Нунев, Ромското дете и неговата семейна среда, София, МЦПМКВ, 1998 г., с. 

40. 

28
  За подробна оценка на изпълнението на Рамковата програма виж: Monitoring the EU 

Accession Process: Minority Protection, Vol. I, An Assessment of Selected Policies in Candidate States, 

Budapest: CEU Press, 2002. 
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искат да запишат децата си в училища извън ромския квартал. Както ще се види 

по-долу, подобна практика има и в градовете, в които действуват 

десегрегационните проекти. 

 Разпоредбата на очевидно противозаконния чл. 36, ал. 2 от ППЗНП става 

все по-ограничителна на фона на развитието на демографската ситуация в 

България от последните години. Според данни от последното преброяване на 

населението на България от 1 март 2001 г. населението на страната е намаляло с 

около 1 милион за последните 12 години.
29

 Това намаление се дължи на 

намалената раждаемост и на емиграцията и е особено драстично в ниските 

възрастови групи. Делът на лицата, самоидентифицирали се като роми от 

населението на България е 4.69%, което е увеличение с 1% в сравнение с 

преброяването от 1992 г.
30

 А поради по-високата раждаемост сред ромите в 

миналото и понастоящем техният дял сред децата в училищна възраст е още по-

висок от средния им дял сред населението. Той достига 10.67% от лицата във 

възрастовата група 5-9 години и 9.11% от лицата във възрастовата група 10-14 

години.
31

 В тази ситуация училищата, в които се учат български деца и в които 

обучението е със значително по-високо качество прогресивно се изпразват. В 

тях се съкращават паралелки, учители, а в някои случаи и цели училища. Тази 

криза обаче по никакъв начин не обхвана ромските училища, които 

продължават да се радват на много деца. Така например, при обичаен среден 

брой от по 3-4 паралелки в клас в училищата на Сливен, ромското 6 ОУ “Братя 

Миладинови” за учебната 2002-2003 г. има 9 паралелки първокласници. 

 Тази образователна демография по принцип благоприятствува 

записването на ромски деца в неромски училища. Въпреки предразсъдъците и 

големите социални дистанции сред българите, много български училища в 

търсенето си на деца се съгласяват да запишат ромски деца, за да запазят 

паралелките и учителските щатове. Това се отнася в по-голяма степен за 

училищата от периферията, отколкото за “елитните” училища в центровете на 

големите градове.
32

 Рестриктивната разпоредба за районирането в много случаи 

е изгубила всякакво значение за тях. Тя обаче се използва в “елитните” 

училища, за да се отхвърлят “нежеланите”. 

 В последните години Министерството на образованието и науката в 

България бе изправено пред две трудни задачи: да приспособи образователната 

инфраструктура на страната към демографския срив и да се справи с 

прогресиращия спад в образованието на ромите. Първата задача означава 

съкращаване на щатове и училища в населените основно с българи региони и 

квартали. Това бе посрещнато в много случаи с голяма съпротива от 

                                                 
29

  Цитираните по-долу данни са от обработките на двупроцентовата извадка, любезно 

предоставени от Националния статистически институт. Окончателните данни от преброяването 

още не са публикувани. 

30
  Делът на лицата, които биват третирани като роми от околното население и голяма част 

от които живеят в ромските квартали, както и в другите страни, в които живеят роми, е в 

действителност много по-висок. Той достига 600 000 – 800 000 души (виж Елена Марушиакова, 

Веселин Попов, Циганите в България, София, Клуб „90, 1993 с. 95; Жан-Пиер Лиежоа, Роми, 

цигани, чергари, София, Литавра, 1999, с.35; Илона Томова, Циганите в преходния период, 

София, МЦПМКВ, 1995, с.13. 

31
  И в този, случай, тъй като става дума за лицата, които са се самоопределили като роми, 

делът на тези, които другите определят като такива, голяма част от които живеят в ромските 

квартали, е значително по-висок и вероятно достига 20% от общия брой на населението. 

32
  Виж по-долу Перспективата. 
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населението и местните власти. Протестите текоха през първата половина на 

2002 г. и поставиха на сериозно изпитание не само администрацията и 

политическото ръководство на МОН, но и цялостното управление на страната. 

В един опит да реши двете задачи като едновременно с това отговори на 

загрижеността на редица международни организации, през септември 2002 г. 

МОН издаде “Указание за интегриране на децата и учениците от 

малцинствата”.
33

 Указанието установява пет специфични проблема с ромското 

образование, съответствуващи на пет от шестте мерки в частта за образованието 

на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското 

общество: изолация на ромските деца в училищата по ромските квартали; 

насочване на нормално развити ромски деца в помощни училища; прояви на 

расизъм в класната стая; липса на преподаване на майчин ромски език и ниска 

грамотност и трудова квалификация на възрастните роми. В съответствие с 

това, указанието поставя две “стратегически задачи”: 1. “подготовка за процес 

на извеждане на децата и учениците от учебните заведения по ромските 

квартали и създаване на възможност за равен достъп до качествено 

образование” в училищата извън кварталите; 2. Преустановяване на 

насочването на нормално развити деца в училища за деца с умствена 

изостаналост.
34

 Указанието задължава общините, на чиято територия има 

училища само за ромски деца “да създаде своя програма за постепенно 

интегриране на ромчетата с връстниците им от училищата извън гетата”.
35

 

Заедно с това указанието предупреждава, че “ако училищата по ромските 

квартали се закрият веднага, а ромите и неромите не са готови за този акт, това 

непременно ще доведе до още по-голямо изключване от образователния процес 

на ромите, живеещи в обособените квартали”.
36

 

 Указанието на МОН е израз на ясна политическа воля за десегрегация на 

ромското образование. То обаче излезе твърде късно, през септември 2002 г., 

когато паралелките в повечето и особено в “елитните” училища са вече отдавна 

формирани и когато е късно да се предприемат каквито и да било 

подготвителни действия за осъществяване на десегрегацията. Указанието също 

така не е обвързано с каквито и да било финансови поощрения и/или санкции за 

неговото изпълнение. Поради това то едва ли ще окаже сериозно влияние върху 

процеса през учебната 2002-2003 г. 

 

                                                 
33

  Министерство на образованието и науката, Организация и управление на дейностите в 

общообразователните, професионалните и специалните училища, Приложение №10, София, 

2002 г. 

34
  Пак там, с. 156-157. 

35
  Пак там, с. 156. 

36
  Пак там. 
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ІІ. Основни факти за десегрегационните проекти 
 

 При посещенията в шестте града на България усилията на БХК бяха 

насочени към събиране на колкото е възможно по-пълна и сравнима 

информация за десегрегационните проекти чрез възприетата методология.
37

 

Това стана възможно в различна степен в различните градове поради 

особеностите на организацията и функционирането им в различните местни 

среди. Екипите не са получили ясни указания каква информация да събират и 

как да я обобщават. Това е било предмет на обсъждане само сред някои от тях, а 

изводите от обсъждането са останали са местна употреба. Събраните от екипа 

на БХК основни данни по проектите са обобщени в таблица (виж Приложение 

№1). 

 

А. Видин 

 

1. Общи данни за проекта 

 

 Десегрегационният проект “Свободен достъп на ромските деца до всички 

училища на град Видин” е без съмнение най-успешният от всички текущи 

десегрегационни проекти в България. Проектът започна през 2000 г. и по време 

на оценката от екипа на БХК той бе навършил вече две години от своето 

функциониране. Видинският проект зададе модела на десегрегацията чрез 

неправителствени инициативи в България. Той прослави не само своя екип, но и 

своя град – през юни 2001 г. в. “Ню Йорк таймс” му посвети голям материал, 

вероятно единственият, в който името на град Видин някога се е срещало на 

страниците на този вестник.
38

 

Видинският десегрегационен проект се осъществява от “Организация 

Дром”, добре известна в града и в страната ромска неправителствена 

организация, която наред с десегрегацията осъществява и други правозащитни 

проекти. При започването на проекта в началото на учебната 2000-2001 г. в него 

са били записани 275 ромски деца. До края на годината броят им нараства 

чувствително и достига 460 завършили с проекта. През 2001-2002 учебна година 

в програмата на “Организация Дром” участвуваха общо 611 деца, рекорден брой 

в сравнение с останалите градове, в които се осъществяват десегрегационни 

проекти и повече отколкото във всичките други пет проекта взети заедно. 

Отпаднали от проекта деца няма, но има записани през годината. Около 100 

деца от ромския квартал “Нов път” са се записали сами в две от училищата на 

града (СОУ “Христо Ботев” и 2 ОУ и ползват автобусите на проекта, но 

формално не се числят към него. Макар основната част от децата и във 

                                                 
37

  Виж по-горе Увод – предмет, задачи и методология на оценката. 

38
  Cf. John Tagliabue, “Bulgaria Opens School Doors for Gypsy Children”, New York Times, 12 

June, 2001. 
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видинския проект да са от началния курс (71%), техният дял е по-нисък в 

сравнение с останалите десегрегационни проекти. 

 Десегрегацията във Видин обхвана едно изцяло ромско училище – 1 ОУ 

“Епископ Софроний Врачански”, намиращо се в ромския квартал “Нов път”. В 

началото на учебната 2002-2003 година в него се водеха по списък около 500 

ученици, но, по сведение на много интервюирани от БХК, през изминалата 

учебна година то не е било посещавано от повече от 200-250 деца. В ромския 

квартал “Нов път”, който се намира в края на града, живеят около 15 000 души, 

предимно роми-християни. Сравнен с другите ромски квартали на България, 

това е един сравнително благоустроен квартал, в който не са рядкост големите и 

хубави къщи. Те са построени през комунистическия период, когато почти 

цялото население на квартала е работило в местните заводи, и в средата на 90-те 

години, в резултат от търговията с Югославия. Роми в град Видин живеят и 

извън квартала, но техният брой е малък. 

 През учебната 2001-2002 г. проектът във Видин се осъществяваше в шест 

училища на града. Пет от тях бяха средни - СОУ “Кирил и Методий”, СОУ 

“Христо Ботев”, СОУ “Цар Симеон Велики”, СОУ “П. Р. Славейков” и СОУ 

“Любен Каравелов”. Едно от приемните училища бе основно – 2 ОУ “Отец 

Паисий”. Извън обхвата на проекта са останали две основни училища – 4 ОУ и 5 

ОУ. Причините за това са комплексни. От една страна, това е съзнателно 

избраната от “Дром” стратегия да записва децата преди всичко в СОУ с цел те 

да могат да се образоват колкото е възможно по-дълго в едно и също училище и 

да се избегне новото записване след 8-ми клас, когато много деца отпадат. 

Друга причина е отказът на ръководствата на 4 и 5 ОУ да участвуват в 

програмата. И, най-сетне, проектът не може да осигури повече наставници, за да 

обхване и други училища в града. 

 През годината транспортирането на децата от кв. “Нов път” до 

приемните училища се е осъществявало със само два автобуса. Всички деца от 

проекта, както и още 100 други деца от квартала са се придвижвали до 

приемните училища само с автобусите. Те е трябвало да правят дневно по7-8 

курса, включително 3 курса само сутринта, за да могат да извозят големия брой 

ученици. И двата автобуса са на повече от 20 години, но в началото на новата 

2002-2003 г. бяха в добро техническо състояние. За новата учебна година 

застрахователната компания “Алианц” бе обещала да дари на “Дром” трети 

автобус, за да могат да се посрещнат нуждите на разширяващия се проект.  

 По време на последното посещение във Видин на екипа на БХК на 2. 09. 

2002 г. “Организация Дром” бе привлякла за участие в проекта още 88 деца, 

главно първокласници. 10 осмокласника са отпаднали, защото са се записали да 

учат в средни училища през учебната 2002-2003 г. Процесът на рекрутиране на 

нови деца продължаваше. През новата учебна година проектът се предполага да 

продължи в същите училища, в които се провеждаше и през изтеклата. 

 

2. Екип, осъществяващ проекта 

 

 Екипът на видинския десегрегационен проект е сравнително голям. През 

учебната 2001-2002 г. в него са работили общо 14 души. Всички те работят на 

пълно работно време, а понякога и допълнително. Ръководител на проекта е г-

жа Донка Панайотова, педагог с дълъг стаж в образователната система на града. 

Освен нея в проекта работеха 6 наставници, 2 координатори за работа с 

родителите, 2 шофьори, един координатор за работа с наставниците (също 
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педагог), един координатор за работа с учители и директори и един 

счетоводител-касиер. Всички те имат щателно подготвени и обемни 

длъжностни характеристики, в които подробно се описват техните функции и 

задължения. Длъжностната характеристика предвижда и санкции във вид на 

парични глоби, които се налагат при неизпълнение на задълженията. 

Съотношението персонал-завършили годината ученици във Видин е най-малко 

– 1:43,6. В течение на годината проектът е наемал за краткосрочни задачи също 

така допълнително членове на екипа, включително един педагог за обучение на 

наставниците. 

 Основна роля в проекта имат ръководителят, наставниците, 

координаторите за работа с родителите и координаторът за работа с 

наставниците. Наставниците са в най-непосредствен контакт с децата и 

учителите от приемното училище и отговарят за всички деца-участници в 

проекта от приемното училище, в което те са определени да работят. Те 

прекарват целия ден в училището, наблюдават работата на децата и оказват 

помощ на учителите и училищното ръководство. Те са длъжни да бъдат с децата 

в междучасията и да наблюдават тяхното поведение, както и да вземат 

своевременни мерки при възникване на инциденти. Те са длъжни да поддържат 

приятен външен вид и да изискват същото от децата. Наставниците раздават и 

закуските на децата, на които такива се полагат.
39

 Интервюираните от екипа на 

БХК директори на приемни училища единодушно подчертаха ключовата роля 

на наставниците в образователния процес на ромските деца. Всички наставници 

във видинския проект са мъже. Попитана за причините, ръководителката на 

проекта обясни, че работата на координаторите е трудна и изисква целодневно 

отсъствие от дома, а понякога и извънредна работа, което я прави 

непривлекателна за ромските жени. 

 Реализирането на голям проект като този във Видин е невъзможно без 

координаторите за работа с родителите. Те са непосредствено отговорни за 

осигуряване на присъствието на децата и за решаване на всякакви проблеми, 

възникващи между училището и родителите. Поради многото курсове, които 

автобусите на “Дром” правят на ден, координаторите за работа с родителите са 

тези, които осигуряват непрекъснато присъствие на възрастен човек (освен 

шофьора) сред децата, докато наставниците са в училищата. Те също така 

реагират незабавно в случай на отсъствие на дете от училище и изясняват 

въпроса за причините обикновено още същия ден. 

 Ръководителят и координаторът за работа с наставниците осъществяват 

цялостното и педагогическото ръководство на проекта. Те обучават 

наставниците, а също така определят обема на допълнителната работа с 

изоставащите деца. Тяхна е и грижата за организиране на извънкласни 

мероприятия, както и за осигуряване на учебни пособия. 

 Ръководителката на проекта е очевидно изключително взискателна към 

работата на целия персонал. През годината са сменени трима души от 

персонала, от които двама наставници. Причината за смяната са допуснатите 

груби грешки от тях (забравяне на деца в последния автобус и отсъствие от 

работното място). От друга страна, за добра работа на членовете на екипа се 

дават допълнителни парични премии. Въпреки строгата дисциплина, при 

последното си посещение във Видин екипът на БХК завари един високо 

                                                 
39

  Виж по-долу Социален профил на проекта. 
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мотивиран и много добре сглобен екип, напълно готов да посрещне новата 

учебна година. 

 Екипът на “Дром” води обилна документация за различните аспекти на 

десегрегационния процес, която поддържа в много добър вид. Част от нея е 

счетоводната документация, която се води от счетоводителя. Педагогическата 

документация се изгражда основно от папките на наставниците, в които се 

съхраняват техните седмични отчети, сведението за отсъствията, което се води 

всеки ден, и всякакви други документи, които те създават или получават от 

приемните училища. Останалата документация включва списъци на учениците 

по приемни училища, списъци на децата, които получават закуски и учебни 

пособия, месечни отчети на останалите членове на екипа, списъци на 

движението на децата в автобусите и графиците на автобусите. 

 

3. Педагогически профил на проекта 

 

 През учебната 2001-2002 г. общо 611 деца завършиха успешно заедно с 

видинската десегрегационна програма. От тях 46 останаха на поправителни 

изпити, които взеха успешно през юнската сесия. Най-много са останалите на 

поправителен по математика – общо 13. Учителите, ръководили групите 

индивидуална работа в приемните училища, работили допълнително с децата, 

на които предстояли поправителни изпити през целия юни. 

В проекта се събира индивидуализирана информация за оценките само за 

учениците от прогимназиалния курс. В отчета на “Дром” за учебната 2001-2002 

г. се дават следните обобщени данни за годишния успех на учениците от 

десегрегационния проект: 

 

УСПЕХ БРОЙ УЧЕНИЦИ 

ОТЛИЧЕН 55 

МНОГО ДОБЪР 162 

ДОБЪР 266 

СРЕДЕН 128 

 

 Във Видин обучението на децата от десегрегационния проект се 

осъществява на две смени. По мнение на екипа, оптималният брой ромски деца 

в паралелка е около 5. Според един от директорите на приемното СОУ “Цар 

Симеон Велики” оптималният брой деца в паралелка е 2-4. В противен случай 

“по-трудно се разчупват бариерите”.
40

 Максималният брой деца от проекта в 

паралелка е 8 (от около общо 28-30 деца). Такава бройка обаче е по-скоро 

изключение. Ромските деца са разпределени относително равномерно в 

паралелките без оглед на тяхната “престижност” поради своевременното 

записване на децата за новата учебна година. 

 Интервюираните от БХК родители и ученици-участници в 

десегрегационния проект, бяха единодушни, че основният мотив за тяхното 

записване в проекта е желанието им да постигнат по-добро образование за 

децата. Водени от този мотив, те са приели да понесат по-високата социална и 

психологическа цена, свързана с изпращането на децата в българското училище. 

Родителите бяха категорични, че образователните изисквания в ромското 

                                                 
40

  Интервю с г-н Венцислав Станев, директор на СОУ “Цар Симеон Велики”, Видин, 2 

септември 2002 г. 
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училище са по-ниски, че “шестиците там са двойки в града”.
41

 Няколко деца, 

учили първоначално в ромското училище, споделиха, че там им е било по-

лесно, а когато се преместили в българското училище, учителите “изисквали 

повече”.
42

 Заедно с това обаче децата споделиха, че “учителите в новото 

училище се държат по-добре, не се карат, не се държат грубо с децата”.
43

 

Лошото качество на образованието в ромското училище бе отбелязано и при 

срещите на екипа на БХК с директори на приемните училища. Един от тях 

съобщи, че след записването на деца, посещавали ромското училище, се 

оказало, че някои от тях не могат да четат в 5-6 клас.
44

 Интервюираните 

директори споделиха, че колкото по-голямо е новозаписаното дете, толкова е 

по-трудно неговото приспособяване към учебните програми на приемното 

училище. Съответно, колкото по-рано започне процесът на интегриране на 

ромските с българските деца в приемното училище, толкова по-добре.
45

 В 

писмена оценка на образователните постижения на ромските деца-участници в 

десегрегационния проект, направен от г-жа Юлия Петкова, учител по български 

език и литература в V – VІІІ клас в СОУ “Кирил и Методий”, се прави следната 

оценка на равнището на учениците от V, VІ и VІІ клас, с които г-жа Петкова е 

провела индивидуална работа: “Всички тези ученици имаха сходни проблеми: 

трудно четене и неумение да създават устен и писмен текст. За учениците, 

завършили начална степен на образование това е голям пропуск в овладяване на 

учебния материал. Тези ученици дойдоха с тези пропуски от “ромското 

училище”. За мен като дългогодишен учител по български език, буди 

недоумение, как е работено досега с тези ученици? Те познаваха част от 

българската азбука, не цялата. До края на учебната година тези ученици в 

групите индивидуална работа успяха да овладеят минимума знания за 

съответния клас.”
46

 В друг документ, експертен анализ на състоянието на 

езиковата култура на ромските ученици-участници в десегрегационния проект, 

направен след обстойно изследване от С. Гочева, старши експерт по български 

език и литература в регионалния ИО на МОН се отбелязва: “Мнението на 

учителите по български език и литература е, че децата, които се обучават за 

втора година, показват значителен ръст по отношение на техните езикови 

компетенции. По-трудно се работи с новоприетите деца.”
47

 

                                                 
41

  Интервю със Силвия Горанова, майка на ученик от 7 клас, участвуващ в 

десегрегационната програма, Видин, 2 септември 2002 г. 

42
  Интервю с Илия Горанов, ученик от 7а клас, СОУ “П. Р. Славейков”, Видин, 2 

септември 2002 г. 

43
  Интервю с Вера Ангелова, ученичка от 6б клас, 2 ОУ “Отец Паисий”, Видин, 2 

септември 2002 г. 

44
  Интервю с г-жа Любка Николова, помощник-директор на СОУ “Любен Каравелов”, 

Видин, 2 септември 2002 г. 

45
  Интервю с г-жа Любка Николова, помощник-директор на СОУ “Любен Каравелов”, 

Видин, 2 септември 2002 г. 

46
  “Оценка на процеса на десегрегация на ромското образование от учители на групи 

индивидуална работа през учебната 2001-2002 г.”, документ предоставен от Организация Дром, 

достъпен в архива на БХК. 

47
  “Експертен анализ на състоянието на езиковата култура на учениците от ромски 

произход, обучавани по проекта за равен достъп на ромските деца до всички училища във 

видински регион на организация Дром”, документ, предоставен от Организация Дром, достъпен 

в архива на БХК. 
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Екипът на БХК чу противоречиви оценки за качеството на обучението в 

ромското училище от органите на местната власт и ИО на МОН, с които се 

срещна и разговаря. Тези виждания обаче очевидно не бяха продукт на 

обективно наблюдение на ситуацията, описана така ярко от педагозите, които са 

непосредствено ангажирани с оценката на образователните постижения на 

ромските деца, а на политически и личностни пристрастия.
48

 Единствено г-жа 

Соня Асенова, главен секретар на Областния съвет по етническите и 

демографски въпроси, заяви, че качеството на образованието в ромското 

училище е много по-ниско от това в останалите училища на града.
49

 

 Във Видин проблемът с отсъствията не е толкова сериозен както в някои 

от другите десегрегационни проекти. Все пак отсъствия се правят, включително 

неизвинени. Те се увеличават през зимата, когато децата трябва да стават по 

тъмно, за да хванат автобуса. Наставниците събират сведения за отсъствията 

всеки ден, но те не се обобщават. Отпаднали или изключени поради отсъствия 

деца в проекта не е имало през учебната 2001-2002 г. 

 Педагогическото ръководство е силата на видинския десегрегационен 

проект. Той се ръководи от един опитен педагог – г-жа Донка Панайотова, 

подпомагана от втори педагог – координатора за работа с наставниците (г-жа 

Маргарита Велкова). Всички дейности по проекта, включително социалните, са 

подчинени на основната цел – подобряване на качеството на образованието на 

ромските деца в приемните училища и успешното им интегриране в тяхната 

образователна и социална среда. На тази цел са подчинени както основните 

дейности, свързани с обучението – например, вземането на допълнителни 

часове индивидуална работа, така и дейностите, които не са пряко свързани с 

него – например, външният вид и поведението на наставниците. 

 Във Видин цялата допълнителна работа с децата, които изостават, е 

съсредоточена в приемните училища. Допълнителните часове за индивидуална 

работа се провеждат по разпореждане на директорите на приемните училища от 

учителите, които обучават ромските деца. Техният брой се определя 

съгласувано от директорите на училищата, наставниците и ръководството на 

проекта. Провеждат се обикновено два пъти седмично по три часа. Учителите 

представят справка за броя на часовете и темите, която се верифицира от 

наставниците. “Организация Дром” ги плаща като лекторски на учителите. 

Общо за учебната 2001-2002 г. от “Дром” са платени 938 лекторски часа. 

 Важен елемент на педагогическото ръководство на проекта е подборът на 

наставниците. Задължително условие за тях е да имат средно образование, 

комуникативни умения и умения за работа с деца. Те трябва да са от семейства, 

които имат авторитет сред ромската общност. В началото на учебната година 

наставниците са преминали петдневен курс при психолога на бюрото по труда – 

Видин по комуникативни умения и умения за работа със социално слаби. 

Допълнително те са обучавани от един педагог, г-жа Силвия Предоева, наета 

специално за тази цел. Някои от тях са участвували в 15-дневния курс по 

ромски език и култура, организиран от доц. Христо Кючуков в началото на 

учебната година. През учебната година те са непрекъснато наставлявани и по 

време на седмичните сбирки в офиса на “Дром” от ръководителката на проекта. 
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  Виж по-долу Политическа, административна и обществена подкрепа на проекта.  

49
  Интервю със Соня Асенова, главен секретар на Областния съвет по етническите и 

демографски въпроси, Видин, 3 септември 2002 г. 
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 Директорите и учителите от приемните училища са участвували в 

двудневен курс по мултиетническо обучение в началото на учебната година. 

След първия учебен срок, по време на зимния лагер, някои от учителите са 

участвували в петдневен курс по критическо мислене, организиран от фондация 

“Отворено общество”. Във 2 ОУ и в СОУ “Любен Каравелов” през учебната 

година е текъл проект на фондация “Партньори” – България за интегриране на 

ромските деца чрез формите на извънкласна дейност. 

 Според “Организация Дром” родителите са участвували редовно в 

родителските срещи в приемните училища. Тяхното присъствие се организира 

от проекта. На първата родителска среща в края на септември е бил сформиран 

родителски комитет, който да подпомага работата на координаторите за работа 

с родителите. В него били избрани общо 18 родители – по три от всяко приемно 

училище. С тази група екипът на проекта е провеждал допълнителни срещи – по 

две всеки месец, на които били обсъждани както образователни (например, 

отсъствия от училище), така и социални проблеми (например, подпомагане на 

бедни родители с дрехи през зимата, съдействие от здравната каса за получаване 

на безплатни лекарства, безплатни правни консултации и др.). Този комитет е 

организирал родителски срещи всеки месец. На тях той е канил учители и 

директори от приемните училища. Ромски родители са избрани за членове на 

родителските съвети в много класове, а също така и в училищните 

настоятелства на всички приемни училища. 

 Интервюираните ученици и техните родители не съобщиха за 

дискриминационни нагласи и практики сред учителите и ръководствата на 

приемните училища. Напротив, прехвърлените от ромското училище деца 

оценяваха отношението на новите си учители като много по-добро от това на 

учителите в старото училище. Някои деца обаче съобщиха за расистки обиди, 

които са им били отправяни от други ученици. В един от случаите дори, след 

като ромско дете е било наречено “циганин-мангал”, се е стигнало до физическа 

разправа.
50

 Наставниците също съобщиха за случаи на расистки обиди. Според 

тях те са били по-чести в първите месеци на учебната година, но впоследствие, 

след успешни намеси на педагогическите съветници и ръководствата на 

училищата децата са свикнали едни с други.
51

 Наставниците съобщиха и за 

случаи на буйства на ромски деца, които са били успешно овладявани след 

разговори с педагогическите съветници в училищата и с родителите. 

 

4. Записване  

 

 Видинският десегрегационен проект не би могъл да запише толкова 

много деца ако имаше сериозни проблеми със записването. Въпреки това 

екипът съобщи, че вземането на отпускно свидетелство (документът, с който се 

засвидетелствува завършен клас и успехът от обучението) от ромското училище 

от родителите е истинско изпитание за техните нерви и търпение. Училището не 

отказва пряко, но връща хората по най-различни причини – например, “няма 

бланки”. Понякога става нужда да се изпращат членове на екипа за да се реши 

проблема. 
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 Във Видин няма официално райониране на училищата. На теория, 

родителите са свободни да избират училището, в което искат да учат техните 

деца. Стратегията на “Дром” още от самото начало на десегрегационната 

програма е да записват деца главно в СОУ. Програмата работи само с едно 

основно училище – 2 ОУ “Отец Паисий”. Но екипът и родители спорадично са 

се насочвали към 4 ОУ и 5 ОУ, откъдето са им връщали молбите. При срещата с 

екипа на БХК директори на приемни училища изразиха загриженост, че две от 

основните училища, които не са включени в десегрегационната програма – 4 ОУ 

и 5 ОУ отказват да записват деца от ромския квартал, макар че и в двете има 

малък брой ромски деца, които живеят в града. Нещо повече, те, както 

изглежда, рекламират училищата си с това, че не участвуват в десегрегационния 

проект. Един от директорите отбеляза, че няколко български деца са напуснали 

училището и са се записали в 5 ОУ поради това, че нейното СОУ записва 

ромски деца.
52

 Друг директор определи поведението на двете училища като 

“нелоялна конкуренция”.
53

 Г-жа Соня Ангелова, главен секретар на Областния 

съвет по етническите и демографски въпроси, заяви, че откакто тече 

десегрегационния проект реномето на 4 ОУ и 5 ОУ “се е вдигнало сред 

българите поради това, че не записват ромски деца”.
54

 

 Както и при други десегрегационни проекти, екипът на проекта във 

Видин има роля в насочването и записването на ромските деца от “Нов път” в 

училищата на града. Основният принцип на “Дром” е да се уважи волята на 

родителите в избора на училище. Когато обаче има много молби за едно и също 

училище, какъвто е например случаят със СОУ “Цар Симеон Велики”, екипът 

мотивира родителите и децата за друго училище. Тези разговори са най-често 

успешни. Екипът на БХК не получи информация за недоволства на родители от 

крайния избор на училище. 

 

5. Политическа, административна и обществена подкрепа на проекта 

 

 Едва ли има някаква особена причина град като Видин да попадне на 

страниците на вестник като “Ню Йорк таймс”. И, действително, това вероятно 

не е ставало по никакъв друг повод, освен за да се опише успеха на местния 

проект за десегрегация на ромското образование. Човек би очаквал, че, ако не 

друго, то поне този факт би следвало да отрупа проекта на “Организация Дром” 

с благоволението на местните власти. Нищо такова обаче не установи екипът на 

БХК при своите няколко посещения във Видин. Напротив, от всички 

десегрегационни проекти, най-успешният, видинският, се ползва с най-малко 

подкрепа от местните власти и от отговорните фактори по образованието в 

града. 

 Екипът на БХК бе поразен от липсата на адекватна визия, а понякога и от 

отсъствието на каквато и да било връзка с реалността и със здравия смисъл у 

повечето от представителите на местната власт, с които той можа да разговаря. 

Очевидно, още със започването на проекта, той е предизвикал конфронтация с 
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редица местни политически, административни, образователни и обществени 

фактори, която има най-различни източници. Сред местните власти той е 

предизвикал чувство, че важни сегменти от социалния живот се изплъзват изпод 

техния контрол. Сред образователните институции и органите по управление на 

образованието той е предизвикал неразбиране и усещане за промяна (която те 

изживяват като “хаос”
55

), с което проектът отправя сериозно предизвикателство 

към техните установени нагласи за това, кой е правилният начин за образоване 

на ромските деца. Сред неправителствените организации той е предизвикал 

завист, а сред онези от тях, които осъществяват проекти в ромското училище – 

усещане за измъкване на хляба изпод носа. Някои ромски лидери и 

общественици също са реагирали негативно поради това, че са почувствували 

конкуренция от друг източник на влияние върху ромската общност или поради 

податливост на манипулации. Най-силна е била опозицията оттам, откъдето 

подкрепата е най-нужна – общинското ръководство и лично от страна на кмета 

на Видин. Последните местни избори в града бяха спечелени от ОДС в 

годината, в която правителството на ОДС прие Рамковата програма за 

равноправно интегриране на ромите в българското общество. Една година по-

късно кметът на Видин застана начело на противопоставянето спрямо 

десегрегационната програма на “Дром”. 

 Първоначалната съпротива срещу проекта на “Дром” е значително 

отслабнала две години след началото на проекта и при факта на неговия 

сериозен успех. Част от ромските лидери и общественици, които първоначално 

са се изказвали против проекта, по-късно са записали децата си в него. 

Понастоящем във Видин се е получила ситуация, при която вече никой не 

говори открито против десегрегацията. През януари 2002 г. в града е 

сформирано гражданско сдружение на интелектуалци за подкрепа на процеса. 

Въпреки това, екипът на БХК откри ясни следи от миналите конфронтации, 

които оставяха проекта на “Дром” да действува до голяма степен в изолация от 

органите на местната власт и управлението на образованието. 

 В разговорите си в ИО на МОН екипът на БХК узна, че днес 

инспекторатът подкрепя десегрегационния проект и го смята за “изключително 

успешен”.
56

 Оттам обаче отказаха да отговорят на въпроса дали образованието в 

ромското училище е на същото равнище като образованието в останалите 

училища в града. Вместо това показаха таблица, от която става ясно, че от 44-те 

ученика, завършили ромското училище през изтеклата учебна година, 26 (т.е. 

59%) са се записали в “по-горна степен” (без да става ясно в каква по-точно 

“горна степен” са се записали). Това за регионалния ИО на МОН 

представляваше също “успех”. Във всички останали училища на града 

процентът на записалите се в “по-горна степен” бе значително по-висок. 

 Община Видин е приела Стратегия за интеграция на ромската общност в 

местното самоуправление за периода 2001-2003 г. Тя е разработена с помощта 

на Междуетническа инициатива за човешки права, неправителствена 

организация, базирана в София. Стратегията претендира да е изработена на 

основата на редица международноправни актове, както и на Рамковата програма 

за равноправно интегриране на ромите в българското общество. В 
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действителност, почти нищо от програмата не е свързано с Рамковата програма, 

а част от мерките предвиждат задължения на неправителствени организации. В 

частта за образованието, програмата предвижда няколко мерки за подобряване 

на обучението както на децата, така и на възрастните роми. В нея обаче не става 

и дума за десегрегация на ромското образование. При среща на екипа на БХК с 

представители на община Видин бе поставен отново въпроса за качеството на 

образованието в ромското училище. Отговорът отново бе, че не може да се 

каже, че там то е по-лошо от българските училища.
57

 Същият отговор на същия 

въпрос екипът на БХК получи и в Областната управа.
58

 

 При започването си, проектът е събрал критиките на почти всички 

местни политически партии, нещо твърде необичайно предвид на високия 

градус на конфронтация между тях в страната дори за такъв неголям град като 

Видин. ОДС са се противопоставили в лицето на кмета, а регионалната 

организация на БСП дори е организирала митинг за защита на ромското 

училище. Днес и двете политически сили не изразяват позиции. По подобен 

начин е бил посрещнат проектът и в местните медии, включително и от 

ромската “ТV Рома”. В момента напреженията и там са намалели, дори 

ръководителката на проекта е станала желан събеседник в много местни медии. 

Няколко неправителствени организации, сред които Съюза на учителите – гр. 

Видин, в момента активно подкрепят проекта. Онези от тях, които през 2000 г. 

активно се противопоставяха, сега в най-лошия случай не изразяват публично 

отношение. 

 

6. Социален профил на проекта 

 

 През учебната 2001-2002 г. Видинският десегрегационен проект е провел 

богата и разнообразна социална програма, която обаче е силно диференцирана и 

строго съобразена с образователните цели на проекта. С двата си автобуса 

“Организация Дром” е осигурявала транспорт не само за формално записаните в 

десегрегационния проект, но и на около 100 деца, които са се записали 

самостоятелно в училищата на града. Поради големия брой деца, идващи от 

различни социални групи, проектът закупува учебници, учебни помагала и 

закуски на само 156 от тях. Диференцирането по един толкова чувствителен за 

ромската общност проблем изисква прилагането на ясни и приети от общността 

критерии. Те са изградени и приети от родителския комитет, формиран от 

“Дром” в началото на учебната година. Учебници, учебни помагала и закуски се 

закупуват на деца, на които и двамата родители са безработни, които идват от 

семейства с повече от двама ученици на нетрудоспособни родители или от 

семейства с повече от три деца, както и на сираци и полусираци. 

 Основна част от извънкласната дейност, организирана от “Дром”, са 

двата лагера – зимният в Белоградчик и летните лагери в Поморие и в Боровец. 

Зимният лагер е преминал на две смени, преди и след Коледа. Първата смяна е 

обхванала спечелилите литературния конкурс “Приятелство между роми и 

нероми” – общо 18 деца и 6 учители. Заедно с тях е бил и един наставник. 

Втората смяна на зимния лагер е била за учители по български език от 
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приемните училища (общо 12 учители), за които е бил организиран специален 

курс по критическо мислене. Заедно с тях в курса са участвували и трима 

служители на ИО на МОН, както и ръководителката на проекта). Летният лагер 

в Поморие (от лятото на 2001) е продължил 10 дни и е обхванал 40 деца и 10 

учители (основно от групите за индивидуална работа). Децата са подбрани с 

конкурс според критерия успех (много добър или отличен), примерно 

поведение, успешно участие в извънкласните форми и редовно посещение на 

училище). През лятото на 2002 е бил организиран летен лагер в Боровец, който е 

продължил 10 дни и е обхванал 34 деца. Заедно с тях са били и 6 наставника. 

Критериите за подбор на децата са били същите като в предходната година 

 В началото на октомври 2001 г. “Организация Дром”, с подкрепата на ИО 

на МОН и Община Видин, обявява междуучилищен конкурс за написване на 

есе, разказ или стихотворение на тема “Приятелство между роми и нероми”. На 

победителите са раздадени награди, а произведенията им са прочетени на 

специално организирано тържество на 12 декември 2001 г. “Дром” поддържа 

ромски детски футболен отбор, който спечелва второ място на националния 

турнир в гр. Септември през март. През март, април и май “Дром” организира 

спортни състезания между отбори със смесен (ромски и неромски) състав. През 

периода февруари-май в приемните училища се провеждат “Дни на ромската 

история, култура и традиция”. Тяхната цел е да се запознаят българските деца и 

учители с историята и културата на ромите и да се представят нейните най-

добри образци. В края на учебната година “Дром” връчва награди за принос в 

десегрегацията на ромското образование. По този повод 14 организации, 

институции и индивиди получават статуетки и грамоти. 

 

 

 

Б. Плевен 

 

1. Общи данни за проекта 

 

Десегрегационният проект “Свободен достъп на ромските деца до всички 

училища на град Плевен и региона” през учебната 2001-2002 г. се 

осъществяваше от фондация “Амала-Р” с председател Милан Николов. 

Завършилите учебната година в програмата на проекта ромски деца бяха общо 

106. Общият брой на децата, участвували в проекта през годината обаче бе 

значително по-висок – 143. 36 деца са отпаднали, главно през зимните месеци, а 

едно дете е прехвърлено в местното помощно училище. 80 деца от 

участвувалите в проекта са записани в началото на учебната година. Останалите 

са се присъединили в течение на годината до началото на втория срок. 26 деца 

са приети в проекта, след като са посещавали някое от приемните училища 

преди неговото започване. Основната част от децата са от началния курс: 24 в 

първи клас, 18 във втори клас, 24 в трети клас и 18 в четвърти клас. Значително 

по-малко са децата в прогимназиалните класове: 9 в пети клас, 4 в шести клас, 3 

в седми клас и 2 в осми клас. В едно от приемните училища 4 ромски деца са 

записани в подготвителна детска градина.  

Обект на десегрегация бяха две изцяло ромски училища, разположени в 

два ромски квартала на гр. Плевен. По-голямото от тях е ОУ “Климент 

Охридски” в кв. “Буковлък”, село на около 3-4 км от Плевен, заселено основно с 

роми, по-голямата част от които са християни и малко мюсюлмани. Малкото 
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останали българи в селото изпращат децата си в училищата на града. В 

училището се “водят” около 500 деца, но по сведения на екипа и на ромски 

родители от кв. “Буковлък” се посещава от не повече от 200 деца. Другото 

ромско училище е НУ “Киро Станев”, което се намира близо до ромската 

махала от улица “Осъм” (известна още като ромската махала на Балабаир). Това 

е малко начално училище, броят на учениците в което е 35 за учебната 2002-

2003 г. Както в Буковлък, така и на ул. “Осъм”, през цялата 2001/2002 г., в 

регистрите на ромските училища както изглежда са се водили много от децата, 

които са участвували в десегрегационния проект. Екипът на фондация “Амала-

Р” бе убеден, че с наличния си капацитет е в състояние да реализира на 100% 

десегрегацията на двете ромски училища. 

През учебната 2001/2002 г. проектът се осъществяваше в четири приемни 

училища – СОУ “Христо Смирненски” (43 деца), ОУ “Никола Вапцаров” (28 

деца), ОУ “Д-р Петър Берон” (10 деца) и ОУ “Васил Левски” (25 деца). Според 

оценката на екипа на фондацията, на началничката на Регионалния инспекторат 

по образованието на МОН и на началничката на отдел “Образование” в община 

Плевен, тези училища не са сред елитните, но като цяло са около и над средното 

равнище като качество на образованието и престиж сред родителите на 

територията на града. В град Плевен има общо 7 основни, 5 СОУ и 5 начални 

училища. Причините проектът да се ограничи до сравнително нисък дял от 

училищата на града са няколко. Преди всичко, началните училища са 

изключени като въпрос на стратегия, тъй като убеждението на екипа е, че след 

завършването им проблемът със записването на ромските деца в по-горните 

степени ще възникне наново, заедно с проблемите, свързани с адаптацията в 

нова среда и не особено силната мотивираност на ромските родители да 

поставят високи образователни цели пред децата си. Друга сериозна причина е 

ограниченият брой наставници, които не са в състояние да обслужват повече от 

едно приемно училище. Ръководството на едно от училищата в Плевен, 

смятаното за “елитно”, СОУ “Стоян Заимов”, в началото на учебната година се е 

съгласило да запише 15 ромски деца от проекта, без ангажименти да запише 

още през следващата учебна година. То също така е поставило условие 

фондацията да направи скъп ремонт на сградата. При тези условия екипът се е 

отказал да записва деца в това училище. В друг случай записаните в едно 

основно училище в началото на годината деца са били впоследствие отписани 

след намеса на общинската администрация.
59

 Едно от училищата на Плевен, 

СОУ “Анастасия Димитрова”, е пренебрегнато от екипа, тъй като записва деца 

от 5 клас нагоре, а освен това в него и бездруго има значителен брой ромски 

деца. 

Транспортирането на децата от ромските квартали до приемните 

училища се е осъществявало с два автобуса, всеки на повече от 20 години. През 

учебната година обаче много рядко се е налагало едновременното използване и 

на двата. Към август 2002 г. единият от автобусите очевидно не беше в много 

добро състояние и беше даден за сериозен ремонт. От малък ремонт се 

нуждаеше и другият автобус. 26 ученици, участвуващи в проекта от т. нар. “7-

ми квартал”, не са ползвали автобус и са се придвижвали до едно от приемните 

училища пеш, тъй като то е близо до квартала. В този квартал живеят роми 

християни и мюсюлмани, има и малко турски семейства. 

                                                 
59

  Виж по-долу Записване. 
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По време на последното посещение в Плевен на 28 август 2002 г. екипът 

на фондация “Амала-Р” се надяваше към края на септември 2002 г. да запише 

още около 70-80 деца в проекта, основно от началния курс. Във фондацията 

бяха вече постъпили много молби от родители, а процесът на рекрутиране на 

нови участници в проекта продължаваше. Още едно от училищата на Плевен, 

СОУ “Пейо Яворов”, се бе съгласило да запише през новата учебна година 

ромски деца като свои ученици. 

 

2. Екип, осъществяващ проекта 

 

 Проектът “Свободен достъп на ромските деца до всички училища на град 

Плевен и региона” през учебната 2001-2002 г. се осъществяваше от общо 13 

души, част от които работеха през цялото време на пълен щат, а друга част – 

само няколко месеца. Ръководител на проекта бе Андрей Илиев, културолог. 

Освен него в проекта работеха 5 наставника, 2 шофьори, 1 психолог (началните 

4 месеца), 1 педагог (до края на март), 1 консултант, 1 координатор за работа с 

родителите и 1 счетоводител. Съотношението персонал-завършили годината 

ученици е 1: 8.15 

В проекта ключова роля имат ръководителят, наставниците и 

координаторът за работа с родителите. Те поддържат непосредствена връзка с 

учениците, с родителите и с приемните училища. Равнището на мотивираност 

на почти всички участници в екипа е сравнително високо. В три от училищата е 

имало по един наставник, а в ОУ “Никола Вапцаров” – двама, по един за всеки 

от двата ромски квартала. Само един от наставниците е със средно образование, 

всички останали са с по-ниско. Наставниците поемат децата сутрин от техните 

квартали и остават с тях през целия ден. Те разпределят двете закуски, които 

децата получават в течение на деня. Наставниците имат отделна стая в 

приемните училища, в която могат да бъдат намерени от учениците, от 

учителите и от ръководството на училището по всяко време. Пред тях учителите 

отправят всякакви бележки по успеха, поведението на учениците и 

материалната обезпеченост на учебния процес, а учениците – всякакви 

оплаквания и проблеми, които могат да имат. В повечето случаи наставниците 

реагират сами на проблемите, но в някои случаи се налага допитване до 

ръководителя на проекта. Ключовата роля на наставниците бе подчертана от 

всички директори на приемни училища, от началничката на регионалния 

Инспекторат по образованието и от началничката на отдел “Образование” в 

община Плевен. Ръководителят на проекта се занимава с всекидневното 

управление на проекта във всичките му аспекти, а също така събира и обобщава 

получаваната информация. Ръководителят, консултантът и координаторът за 

работа с родителите, подпомагани от наставниците, организират рекрутирането 

на деца от кварталите за проекта в началото на учебната година, а също така и 

през годината. Те също така се занимават с осигуряването и разпределянето на 

учебните пособия, както и на хуманитарните помощи за участвуващите в 

проекта семейства. Психологът е направил психологическа характеристика на 

ромските деца при започването на проекта, която е послужила за тяхното 

разпределяне по класове и паралелки. Той също така се е намесвал при 

възникнали конфликти и при проблеми с адаптацията на децата в началото на 

учебната година. Педагогът е осигурявал педагогическото ръководство на 

проекта и е поддържал контакти с ръководството на училищата и с регионалния 

Инспекторат на МОН. 
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Ръководството на проекта е получило много общи указания за това каква 

информация следва да събира и как да я обобщава. Като въпрос на рутина, в 

проекта се събират лични данни и данни за семейството на всяко дете, неговите 

срочни и годишни оценки, броят на допълнителните часове, осигурени от 

проекта, броят на закуските и другата хуманитарна помощ, осигурена за 

семействата. Информацията е несистематизирана и само една част от нея се 

обобщава. 

 

3. Педагогически профил на проекта 

 

 Основната част от ромските деца-участници в плевенския 

десегрегационен проект завършиха успешно учебната година. От всичките 106 

ученици, 15 бяха останали на поправителни изпити, които предстоеше да 

положат през септември, 2002 г. Средният успех за учебната година на всички 

останали е добър 4.36. 

 В приемните училища стремежът на екипа и на директорите е ромските 

деца да се запишат в колкото е възможно повече паралелки и да се избегне 

концентрирането им в една паралелка, която автоматично би получила етикета 

“ромска” с всички произтичащи от това последствия. Екипът и ръководството 

на училищата смятат като оптимален брой от 3-4, максимум 5 ромски деца в 

паралелка. Сериозно затруднение при постигането на тази цел е късното 

започване на проекта, когато по-голямата част от паралелките, особено по-

“престижните”, като например тези за тези за чуждо езиково обучение, са вече 

запълнени. В резултат, няколко паралелки в СОУ “Христо Смирненски” са се 

оказали с повече от 5 ромски деца. Такива са например 2а клас и 4г клас.  

Основният мотив на родителите-роми да запишат децата си в 

десегрегационния проект е недоволството от качеството на образованието в 

сегрегираните ромски училища на Плевен. При срещата си с родители в кв. 

“Буковлък” и на ул. “Осъм” екипът на БХК получи многобройни свидетелства 

за ниското качество на образованието в ромските училища от родители, чиито 

деца преди са посещавали ромските училища, а през 2001/2002 г. са били 

записани в приемните училища на проекта. Много родители твърдяха, че 

приемните училища са по-взискателни към децата им, а учебният процес в тях е 

по-добре организиран и децата научават много повече.
60

 Подобно е и мнението 

на децата и по-специално на тези от тях, които можеха да сравнят качеството на 

образованието в бившите си ромски и в новите си училища. Според много от 

тях в старите им училища не са обръщали внимание на това какво учат и дали 

изобщо учат.
61

 Тези впечатления на родителите се покриват изцяло с 

вижданията на представители на Регионалния инспекторат по образованието на 

МОН – гр. Плевен. Анни Петкова, началник на инспектората, заяви, че 

качеството на образованието в НУ “Киро Станев” е сериозен проблем. По нейно 

мнение сред учениците “има нагласа, че в „Киро Станев‟ е като на курорт”.
62

 

Ниското качество на образованието в ромските училища се потвърждава и от 

значително по-слабото представяне в приемните училища на ромските деца от 

                                                 
60

  Интервю на БХК с Владимир Александров, родител, кв. “Буковлък”, 28 август, 2002 г. 

61
  Интервю на БХК с Анка Николова, ученичка от 4 клас на ОУ “Никола Вапцаров”, ул. 

Осъм”, Плевен, 28 август, 2002 г. 

62
  Изявление на Анни Петкова, началник на ИО на МОН, гр. Плевен на среща във 

фондация “Амала-Р”, гр. Плевен, 28 август, 2002 г. 
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по-горните класове в сравнение с това на децата от по-долните класове. В 

училищата на Плевен, както и другаде, при сравняването на образованието в 

ромските и в българските училища, може да се наблюдава ясно ефектът на 

“ножицата” – колкото по-горни класове от двата типа училища се сравняват, 

толкова по-голяма е разликата в образователното ниво на учениците. От 

всичките 15 участници в десегрегационния проект на фондация “Амала-Р”, 

останали на поправителни изпити, 8 са от началния курс и 7 – от 

прогимназиалния. Това прави съответно 9.5% и 38.9% от записаните в 

съответните степени, една значителна разлика. 

Директорите на приемните училища и началничката на Инспектората по 

образованието в Плевен споделиха загрижеността си от безразборното издаване 

на бележки за посещение на училище от директорите на ромските училища, 

нужни на някои родители за да получат месечни социални помощи. В това 

отношение приемните училища са много по-придирчиви, но пък в по-неизгодна 

позиция от ромските. По време на проведената в офиса на фондация “Амала-Р” 

среща на 28 август 2002 г. някои директори призоваха за координиране на 

политиката по издаване на бележки от всички училища в града. 

 Сериозен проблем в хода на осъществяването на плевенския 

десегрегационен проект е било отпадането. По-голямата част от отпадналите 37 

деца са се отказали да посещават училище изобщо. Много малка част са се 

върнали в ромското училище. Отпадането е станало през зимните месеци и до 

голяма степен е свързано със суровите метеорологични условия, които без 

съмнение са едно сериозно предизвикателство за бедните ромски семейства. 

Част от децата са отпаднали поради трудности при справянето с материала, а 

друга част са изключени поради отсъствия. Родители от кв. “Буковлък” 

съобщиха, че в някои случаи отпадането се дължи на практиката родителите да 

използват децата си за работа на сметището. Имало е и отпаднали деца поради 

преместване на родителите в друго населено място. 

 Една от най-сериозните слабости на плевенския десегрегационен проект 

е педагогическото ръководство. С педагог, макар и лишен от какъвто и да било 

практически опит, проектът е разполагал само до края на март. За четири месеца 

в началото на учебната година проектът е разполагал и с психолог. През 

останалото време екипът се е справял сам, доколкото е могъл. По всяка 

вероятност част от причините за многото отпаднали от проекта се дължи на 

липса на адекватна педагогическа помощ. Тези слабости на педагогическото 

ръководство се допълват и от необучените и ниско образовани наставници на 

проекта. Основният критерий, по който те са подбирани, е доверието към тях на 

ромската общност, а не тяхната квалификация. В хода на реализацията на 

проекта наставниците не са получили никакво обучение. Не са били 

организирани и квалификационни курсове за учителите и директорите на 

приемните училища. 

 Проектът е осигурил общо 240 допълнителни часа за работа с 

изоставащи деца. Тези часове включват както редовните занимания по време на 

учебната година, така и специална работа с учениците, които са останали на 

поправителни изпити. Допълнителните часове са били вземани по обяд. 

 Родителските срещи в приемните училища са се провеждали редовно. 

Екипът е организирал присъствието на ромските родители на тях всеки път, 

като е откарвал родителите с автобус до училищата и ги е прибирал след 

приключване на срещата. По сведения на екипа обаче присъствието на ромските 

родители на родителските срещи като цяло не е било активно. Самият екип е 
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организирал периодично срещи с родители по различни поводи, в хода на които 

са се обсъждали и въпроси, свързани с образователния процес и успеха на 

децата в приемните училища. 

 Екипът на БХК не установи дискриминационни нагласи и практики сред 

учителите и ръководствата на приемните училища. Когато бяха запитани, 

ромските деца обикновено казваха, че учителите се отнасят добре с тях, че не ги 

поставят на последния чин, нито ги обособяват по друг начин в класните стаи. 

Голяма част от запитаните ромски деца седяха на един чин с български деца. 

Няколко деца и родители съобщиха за случаи на расистки обиди, които 

български деца са отправяли към ромски деца. Един родител съобщи за такива 

обиди, но добави, че учителите са взели бързи мерки и до никакви по-

нататъшни инциденти не се е стигнало.
63

 Майка на дете, което ще бъде записано 

през учебната 2002/2003 г. в проекта съобщи, че миналата година не записала 

детето си през втория срок, въпреки че й предлагали, защото чула, че обиждат 

едно от децата.
64

 В друг случай деца съобщиха, че българчета ги наричали 

“въшливи”.
65

 Подобни случаи, когато са съобщени на наставника, обикновено 

се обсъждат с учителите и с директорите на училището от екипа на фондация 

“Амала-Р”. Впечатлението на екипа бе, че те обикновено вземат бързи и 

ефективни мерки и случаите не се повтарят. Екипът съобщи за само един случай 

с учителка от СОУ “Христо Смирненски”, която не взела на два пъти мерки в 

случаи, когато ромски деца били обиждани от български деца. Разбира се, бяха 

съобщени и много случаи, в които ромски деца са се проявили като буйни, 

немирни и агресивни спрямо български деца. Директорите, родителите и екипа 

на фондацията обаче бяха единодушни, че подобни случаи не излизат извън 

рамките на “нормалното” поведение в българските училища. 

 

4. Записване  

 

Проектът в Плевен е имал проблеми със записването, подобни на тези 

при другите десегрегационни проекти в България. В град Плевен няма 

райониране на училищата по чл. 36, ал.2 от ППЗНЗ. По тази причина никое от 

училищата, към които проектът се е обърнал първоначално, не е отказало 

записване на това основание. Въпреки това, записването през учебната 

2001/2002 г. е било повлияно от действия на общинската служба за социално 

подпомагане, които са очевидно незаконни.
66

 То също така е било повлияно и от 

действия на общинската администрация. В началото на учебната година едно от 

потенциалните приемни училища, ОУ “Климент Охридски”, записало 35 ромски 

деца от проекта. Впоследствие обаче, според екипа, под натиск на общината с 

цел да не се закрива ромското училище “Киро Станев” поради липса на деца, то 

ги отписало. 

Както и при други десегрегационни проекти, и двете ромски училища в 

Плевен са създавали затруднения, а понякога направо са отказвали да издават 

отпускни свидетелства на родители, искащи да запишат децата си в проекта. 
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  Интервю на БХК с Владимир Александров, родител, кв. “Буковлък”, 28 август, 2002 г. 
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  Интервю на БХК с Илийка Панкова, родител, кв. “Буковлък”, 28 август 2002 г. 
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  Интервю с Корнелия Данаилова и Сузана Николова, ученички от 2 клас на ОУ “Васил 

Левски”, кв. “Буковлък”, 28 август 2002 г. 
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  Виж по-долу Политическа, административна и обществена подкрепа за проекта. 
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БХК получи многобройни свидетелства на родители и на членове на екипа на 

фондация “Амала-Р” за това. Причината очевидно е страх от изгубване на 

децата и свързаните с това съкращения на персонал. Екипът на фондацията е 

обсъждал този проблем нееднократно с ръководните фактори по образованието 

в града, в резултат от което през новата учебна 2002/2003 г. той стои не толкова 

остро. 

Екипът общо взето се стреми да удовлетвори желанието на родителите за 

избор на училище. В случаи обаче, когато в някое от приемните училища няма 

възможност да бъдат приети повече ученици, той насочва родителите към други 

училища. Това става в разговори с родителите. Екипът на БХК не получи 

оплаквания от родители, недоволни от избора на приемно училище. 

Късното стартиране на проектите през учебната 2001/2002 г. очевидно е 

принудило екипа на фондацията да се е стреми да запише колкото е възможно 

повече деца в проекта. Успехът му през 2001/2002 учебна година е окуражил 

много родители от двата ромски квартала да кандидатствуват за записване през 

новата учебна година. Притеснен от големия брой отпаднали през изтеклата 

учебна година обаче екипът на фондацията е избрал този път друга стратегия – 

подбор на децата. Този подход, както изглежда, се насърчава и от директорите 

на приемните училища, които настояват за “качествени” деца. Най-общо, 

основата на подбора е преценката за евентуалния успех на детето в българското 

училище. Това включва няколко фактора – концентрация върху децата от по-

долните класове, съответствие на възрастта на образователното равнище, 

адекватни за образователното равнище знания и задоволително владеене на 

български език. За новата учебна година екипът следи внимателно интереса на 

родителите и отхвърля молби, мотивирани единствено от желание да се ползват 

социалните придобивки от проекта, без сериозен интерес към образоването на 

децата. Този подбор е ефект както на специфичните слабости на проекта в 

Плевен, така и на проблемите на ромското образование в България изобщо.
67

 

 

5. Политическа, административна и обществена подкрепа на проекта 

 

 Най-силна подкрепа десегрегационният проект в Плевен е получил от 

Инспектората по образованието на МОН. По време на срещата в офиса на 

фондация “Амала-Р” на 28 август 2002 г. началничката на Регионалния 

инспекторат г-жа Анни Петкова отново изрази подкрепата си. Тя заяви, че 

“ромски училища в Плевен не трябва да съществуват” и че разбира 

десегрегацията на ромското образование като държавна политика. Една седмица 

по-рано г-жа Петкова бе написала “Подкрепително писмо”, в което се заявява: 

“Инспекторат по образованието – гр. Плевен ще оказва пълно съдействие при 
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  В коментара си върху първоначалния вариант на този доклад “Амала-Р” продължи да 

настоява, че техният подход е правилен. Те, в края на краищата, са записали една част от 

отхвърлените деца за новата 2002-2003 учебна година. Но тези деца, пише фондацията, 

“създадоха много ядове в новите училища със своята лоша дисциплина и по-точно с грешното 

си разбиране за “екскурзията” всеки ден до града с нашите автобуси...Нашите предварителни 
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съветник, бивш директор на приемно училище, на пълен щат в проекта. (Коментар на “Амала-Р” 

към първоначалния вариант на доклада от 16 октомври 2002 г.) 
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контактите на представители на фондацията с приемните училища и с 

училищата, в които се обучават ромите.”
68

 

 На срещата на 28 август г-жа Рени Кръстева, началник отдел 

“Образование” към община Плевен заяви подкрепа за проекта както от свое 

име, така и от името на кмета на Плевен, г-н Найден Зеленогорски. Тя бе 

категорична, че “всеки има право на равен старт”. По-късно екипът получи 

подкрепата на общината и на областната администрация писмено. По сведения 

на екипа обаче позицията на общината през годината не е била еднозначна. 

Макар в повечето случаи общинските власти външно да са заявявали своята 

подкрепа, в някои случаи, като например този с натиска върху ОУ “Климент 

Охридски” да отпише записаните ромски деца от НУ “Киро Станев”
69

 Въпреки 

декларираната подкрепа, нито регионалният ИО на МОН, нито общината са 

допринесли материално за осъществяването на проекта. 

 От всички държавни органи най-сериозна обструкция на своята дейност 

екипът, осъществяващ десегрегационния проект, е срещнал в лицето на 

общинската служба за социално подпомагане. Екипът съобщи, че органите по 

социалното подпомагане и в двата ромски квартала са отказали да отпуснат 

еднократни помощи за началото на учебната година на ромските семейства, 

които са записали децата си в десегрегационните проекти. Те са отпуснали 

такива само на семействата, чиито деца учат в ромските училища. БХК получи 

многобройни свидетелства за това от ромски родители и от двата квартала, с 

които бяха проведени интервюта, независимо едни от други. Много от ромските 

родители са интерпретирали тези нагласи на социалните работници като 

враждебни по принцип към проекта и са се уплашили за месечните си социални 

помощи. Това на свой ред е подействало като сдържащ фактор, особено сред по-

бедните родители, при записване в проекта. 

 По сведения на екипа, всички политически сили в региона са проявили 

незаинтересуваност към проекта, но не са и пречели. Неправителствените 

организации, синдикалните и професионалните организации в региона, с малки 

изключения, също не са изразили отношение към проекта. Много от тях обаче 

не са били и потърсени от екипа. Гимназията с преподаване на чужди езици е 

включила ромски деца в своя проект “Рицари на познанието”. През 2002-2003 г. 

това сътрудничество е продължило. Центърът за придобиване на квалификация 

е реализирал съвместен проект с фондацията за придобиване на степен на 

образование на отпаднали от образователната система ученици и младежи-

роми. Той е осигурил гориво за автобусите за половин месец. Представители на 

друга неправителствена организация, Читалище “Лик”, която имала проекти в 

ромските училища, се изказали на няколко пъти против проекта. От 

религиозните организации само Евангелската петдесятна църква и Адвентната 

църква са оказали подкрепа на проекта. Те са подкрепили материално свои 

членове, чиито деца са записани в него. Медиите в града са отразявали проекта 

общо взето положително, но не много активно. 

 Българските родители от приемните училища първоначално са създали 

проблеми, главно с публично изразени негативни нагласи към записването на 

ромски деца в училищата на техните деца. Това на свой ред е създало проблем 
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  Подкрепително писмо на Инспекторат по образованието на МОН – Плевен, Изх. 

№1480/20.08.2002 г., достъпно в архива на БХК. 
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на ръководните фактори в образованието
70

 и на директорите на някои 

училища.
71

 Тези напрежения обаче бързо са се разсеяли благодарение на 

проведените разговори, както и на активното посредничество между 

фондацията и българските родители от страна на директорите и учителите от 

приемните училища. Те никога впоследствие не са се възобновили. Общо взето, 

както директорите, така и представителите на Инспектората на МОН и 

общината бяха единодушни, че негативните нагласи от страна на българските 

родители са слаби и спорадични, лесно преодолими и не са в състояние да 

попречат на успешното разширяване на проекта. 

 Плевенският десегрегационен проект, за съжаление, е получил твърде 

слаба подкрепа от страна на ромските лидери в града и в ромските квартали. 

Някои от тях са агитирали активно против проекта сред ромската общност. В 

началото на учебната година фондацията е създала Обществен съвет по 

десегрегацията, в който са представени пет ромски лидери и общественици. 

Съветът обаче не е помогнал съществено за подобряване на взаимоотношенията 

между ромските лидери и проекта, а някои от неговите членове продължили да 

бъдат негативно настроени и след влизането си в него.  

 

6. Социален профил на проекта 

 

 Десегрегационният проект в гр. Плевен е осъществявал една общо взето 

активна социална дейност, наред с образователната. Проектът е осигурил 

всички учебници и учебни пособия за всички деца-участници, както и две 

закуски – през голямото междучасие и на обяд. Наред с това през зимата от 

проекта били закупени топли обувки и палта на всички нуждаещи се. За 

нуждаещите се били закупени и спортни екипи за участие в часовете по 

физкултура. В няколко приемни училища били събрани дрехи – дарения от 

български родители за ромските деца, които били веднага разпределени от 

екипа. 

 В началото на годината за всички деца-участници в проекта била 

организирана екскурзия до връх “Шипка”. По-късно, по време на екскурзия в 

парк “Кайлъка”, била организирана беседа с лектор от КАТ по безопасността на 

движението. Проектът е организирал празнувания на Коледа, Василица и 8 

април. Два пъти през учебната година децата са водени на дискотека. Проектът 

е допринесъл и за участието на децата-роми в патронните празници на 

приемните училища като е закупил награди, които е предоставил на училището 

да раздаде както на ромски, така и на български деца. 

 По мнение на някои членове на екипа на фондацията активната социална 

дейност е привлякла в проекта някои родители, чийто основен мотив е бил 

ползването на материалните придобивки, а не образованието на техните деца. В 

това те виждат една от причините за големия брой отпаднали впоследствие. 

 

 

В. Монтана 

 

                                                 
70
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1. Общи данни за проекта 

 

 Проектът “Свободен достъп на деца от ромски произход до училищата на 

гр. Монтана” през учебната 2001-2002 г. се осъществяваше от фондация “Шам”, 

с бивш председател г-н Веселин Лаков и настоящ председател г-н Петър 

Борисов. Започналите проекта деца от ромски произход в началото на учебната 

година са били само 52. Те са се увеличавали през учебната година като 

успешно с проекта са я завършили 78 деца. Това е проектът с най-малък брой 

деца от всичките шест, действували през учебната година. Общият брой на 

децата, участвували в проекта през учебната 2001-2002 г., бе 87. 9 деца са 

отпаднали. Децата, участвуващи в проекта посещаваха от 1 до 6 клас, но 82% от 

тях бяха в началния курс – 19 в първи клас, 24 във втори клас, 12 в трети клас и 

9 в четвърти клас. Останалите деца бяха: 11 в пети клас и 3 в шести клас. В 

проекта на фондация “Шам” през учебната 2001-2002 г. нямаше деца, записани 

в подготвителна детска градина. 

 Десегрегацията в Монтана обхвана едно изцяло ромско училище, ОУ 

“Георги Бенковски”, намиращо се в кв. “Кошарника”. Макар формално 

училището да е основно, на практика то е начално. В него формално за учебната 

2002-2003 г. са записани 81 ученика, но по мнение на екипа на “Шам” реално го 

посещават редовно около 20-30. След завършването му обикновено голям брой 

ромски деца отпадат от училище, а тези, които продължават, се записват в 

останалите училища на града. Ромската общност в кв. “Кошарника” е 

християнска. Макар в основната си част да се състои от много бедни хора, тя 

все пак е вътрешно диференцирана. Една част от ромите, особено онези, 

живеещи на върха на баира, са крайно бедни и са лишени от достъп до вода и 

електричество. Техните деца формират понастоящем основния контингент на 

посещаващите ромското училище. При среща на екипа на БХК с директора на 

дирекция “Хуманитарни дейности” към община Монтана стана ясно, че 

общината има намерение да поддържа училището в ромския квартал “докато 

има ученици, които желаят да учат там”.
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 Екипът на фондация “Шам” вярва, че 

би могъл да реализира десегрегацията на всички деца от кв. “Кошарника” с 

наличния си капацитет. 

 През учебната 2001-2002 г. проектът в Монтана се осъществяваше в пет 

училища на града. Три от тях са средни – 5-то СОУ (16 деца), 7-о СОУ (12 деца) 

и 8-о СОУ (15 деца), а две – основни – 3-то ОУ (15 деца) и 4-то ОУ (20 деца). На 

среща с екипа на БХК представители на община Монтана и ИО на МОН се 

въздържаха да дадат сравнителна оценка на училищата в Монтана, заявявайки, 

че не може да се каже, че сред тях има “елитни”. Извън обхвата на 

десегрегацията остават още 4 общообразователни училища на града. В две от 

тях (1 ОУ и 6 ОУ) има бездруго записани много ромски деца, включително от 

малкия ромски квартал в чертите на града. По тази причина те са пренебрегнати 

от екипа на фондация “Шам”. Едно от училищата (2 ОУ) е пренебрегнато, 

въпреки че ръководството му е изявило желание да участвува в проекта, поради 

неговата отдалеченост от маршрута на автобуса. 9 СОУ е пренебрегнато поради 

това, че е спортно училище, в което децата се записват от шести клас. 

Ограниченият брой наставници (5) също така не е позволил проектът да се 

разпростре и върху останалите училища на Монтана. 

                                                 
72

  Интервю с г-н Александър Герасимов, директор на дирекция “Хуманитарни дейности” 

в община Монтана, Монтана, 29 август 2002 г. 



Първите стъпки 3

6 

 Транспортирането на децата в Монтана се осъществява само с един 

автобус, който обаче през първата година се е оказал достатъчен предвид 

малкия брой деца, участвуващи в проекта. Нещо повече, той се е оказал 

достатъчен да транспортира през годината и другите деца от кв. “Кошарника”, 

които са били предварително самостоятелно записани в по-горните класове на 

училищата в града. Към края на август 2002 г. автобусът бе в добро техническо 

състояние и се нуждаеше от само дребни ремонти. 

 При последното посещение в Монтана на 29 август 2002 г. екипът на 

фондация “Шам” съобщи, че към момента в проекта са се записали още 90 деца, 

но се очакват още. Процесът на рекрутиране на нови участници продължаваше. 

Няма нови приемни училища, в които фондацията планира да работи през 

новата учебна година.  

 

2. Екип, осъществяващ проекта 

 

 През учебната 2001-2002 г. десегрегационният проект в Монтана се 

осъществяваше от общо 10 души: 1 ръководител на проекта, 5 наставници, 1 

координатор за работа с институциите, 1 координатор за работа с родителите, 1 

шофьор и 1 счетоводител. Ръководител на проекта бе г-жа Соня Боянова, 

педагог с дългогодишен опит като начален учител в четири училища на 

Монтана. В най-голяма степен успехите на проекта се дължат на нейните 

умения и грижа. Поради малкия брой деца в проекта съотношението персонал-

завършили годината ученици е най-голямо сред всичките шест десегрегационни 

проекта – 1:7,8. 

 Ключовата роля на ръководителя на проекта се допълва от успешния 

подбор на наставниците, всички от които имат средно образование. Двама от 

тях са приети да следват висше образование. Те, заедно с още един наставник, 

който заминава за чужбина, ще трябва да бъдат подменени през следващата 

учебна година. Петте наставници са работили по един във всяко едно от петте 

училища и са носили пряка отговорност за посещаемостта, материалната 

осигуреност и поведението на децата. Наставниците поемат децата сутрин от 

квартала, пътуват с тях в автобуса и остават в приемните училища по време на 

учебните занятия, които в Монтана са на две смени. Те разпределят двете 

закуски, които децата получават в течение на деня. Наставниците имат отделна 

стая в приемните училища, в която могат да бъдат намерени от учениците, от 

учителите и от ръководството на училището по всяко време. Пред тях учителите 

отправят всякакви бележки по успеха, поведението на учениците и 

материалната обезпеченост на учебния процес, а учениците – всякакви 

оплаквания и проблеми, които могат да имат. В повечето случаи наставниците 

реагират сами на проблемите, но в някои случаи се налага допитване до 

ръководителя на проекта. 

В разговорите с директорите на приемните училища екипът на БХК 

установи една висока степен на удовлетвореност сред тях от работата на 

наставниците. Само в един случай директорка на приемно училище отбеляза 

известна нерешителност и бягство от вземане на решения у наставничката. 

Директорите виждаха роля за наставниците не само в материалното и 

логистично осигуряване на образователния процес, но и по-непосредствено 

участие в самата учебна и възпитателна работа. Съответно на това, те 

препоръчаха по-нататъшно обучение на наставниците. 
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Малкият брой деца и непосредственият контрол от ръководителя на 

проекта и от наставниците обезсмислят до голяма степен ролята на 

координаторите за работа с родителите и с институциите в Монтана. Поради 

това, наред с функциите си да организират рекрутирането на деца и да 

комуникират с институциите, те са се съсредоточили върху организирането на 

извънкласни изяви и материалното осигуряване на учебния процес, 

включително събирането на хуманитарни помощи. 

Екипът събира информация преди всичко за положението на децата и 

техните семейства (включително, социален статус, семейно положение, наличие 

на братя и сестри). Заедно с молбите за приемане в училище, родителите 

попълват и отделна молба за приемане в проекта до ръководството на фондация 

“Шам”. Тези молби се съхраняват във фондацията. Наставниците отбелязват 

всекидневно отсъствията на децата и техния успех. Данните за успеха се 

обобщават по срокове и училища. Наставниците пишат доклади всяка седмица, 

в които обобщават наблюденията си за изтеклия период. Те също така водят 

всекидневно отсъствията и представят обобщено сведение в края на седмицата. 

В края на годината екипът е подготвил доклад за дейността си, както и 

обобщени данни за годишния успех на участниците в проекта по училища. 

Наред със счетоводната документация, счетоводителят отбелязва броя на 

осигурените допълнителни часове, броя на раздадените закуски всеки ден и 

другата хуманитарна помощ, получена от семействата. 

 

3. Педагогически профил на проекта 

 

 Десегрегационният проект в Монтана отбеляза сравнително високи 

успехи при завършването на 2001-2002 учебна година. От всичките 78, само 4 

деца бяха останали на поправителни изпити, които предстоеше да положат през 

септември, 2002 г. Средният успех за учебната година на всички останали деца 

бе добър 4,19. Най-висок бе той в 8 СОУ – мн. добър 4,81, а най-нисък – в 4 ОУ 

– 3,82. 

 В приемните училища екипът е приел за норма при записването дял на 

ромските деца около 10% от децата в паралелките. Това е един много нисък дял, 

който допуска записване по не по-вече от 2-3 ромски деца в паралелка. На 

практика той обаче не е спазен навсякъде, без обаче тази бройка да е много 

превишена. Така например в паралелката с профил “музика” в 5 СОУ, поради 

големия интерес у родителите, са записани 4 деца от общо 18 (12%). В своя 

отчет фондация “Шам” описва отказа на някои класни ръководители на 

паралелки с ранно чуждо езиково обучение в приемните училища да приемат 

ромски деца, което в началото на учебната година създало опасност ромските 

деца да надхвърлят 20-30% в отделни паралелки. Екипът е провел упорита 

работа за недопускането на подобни съотношения, но тя не се е оказала докрай 

успешна. Освен в описаната по-горе паралелка в 5 СОУ, 6 ромски деца са 

записани и в 5г клас на 4 ОУ. Късното започване на проекта, непосредствено 

преди учебната 2001-2002 г. е предизвикало сериозно затруднение при 

равномерното разпределяне на децата, тъй като по-“престижните” паралелки 

(включително тези с чуждо езиково обучение) са били вече запълнени. 

 И в Монтана, както и в другите градове на България, състоянието на 

образованието в обособените ромски училища е очевидно драстично по-ниско 

от това в останалите училища. Екипът на БХК получи многобройни убедителни 

свидетелства за това при срещите си с родители, директори и ръководни 
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фактори на образованието в общината и областта. По този въпрос в Монтана 

цареше единодушие. При срещата с екипа на БХК г-жа Красимира Каменова, 

началник на Инспектората по образованието на МОН сподели, че в ромското 

училище в кв. “Кошарника” качеството на образованието е ниско, оценките са 

завишени, правят се компромиси с отсъствията на децата, а бележки на 

родителите, че децата им посещават училище, които да им послужат пред 

службите по социално осигуряване, се издават свободно.
73

 Подобно бе и 

мнението на г-н Герасимов, директор на дирекция “Хуманитарни дейности” в 

общината, към която спада и образованието.
74

 Г-жа Теменужка Савова, 

директор на 3 ОУ съобщи, че деца, идващи от ромското в нейното училище за 5-

6 клас, в действителност имат знания на деца от началната степен.
75

 При среща 

с родители от кв. “Кошарника” екипът на БХК изслуша многобройни 

оплаквания от качеството на образованието в ромското училище от родители, 

които имаха деца както в него, така и в проекта, или пък бяха записали децата 

си в проекта след като преди това бяха посещавали ромското училище. 

Ромските родители бяха единодушни, че в училищата в града учителите работят 

по-сериозно, а децата научават много повече. Интервюираните деца също 

твърдяха, че в новите си училища те научават повече при по-взискателни 

учители.
76

 Това единодушие се споделяше дори от директора на ромското 

училище в кв. “Кошарника” г-н Красимир Коларов, който също бе интервюиран 

от екипа на БХК. Г-н Коларов заяви, че една част от децата, които посещават 

ромското училище наистина “не са за там” и трябва да учат в училищата в 

града, за да получат по-добро образование.
77

 

 През учебната година в проекта има относително малък брой отпаднали 

деца – общо 9. Една част от тях са се преместили в друго населено място заедно 

с родителите си. Няколко деца от по-горните класове, които и бездруго са били 

по-големи от набора си (в един от случаите е отпаднало дете от 5 клас, родено 

през 1986 г.) са очевидно отпаднали окончателно от образователната система. 

Изключени поради отсъствия няма. Няколко деца обаче са направили много 

отсъствия. Има и такива с повече от 30 неизвинени отсъствия, но по отношение 

на тях не са наложили наказания по чл.139, ал.1, т.3 от ППЗНП (преместване в 

друго училище до края на учебната година). 

 Педагогическото ръководство на десегрегационния проект в Монтана е 

на относително високо ниво. Той се ръководи от г-жа Соня Боянова, педагог с 

дългогодишен опит. Тя има стаж като учител в четири училища на Монтана. Г-

жа Боянова следи лично обучението на всяко дете и сама оказва необходимата 

педагогическа подкрепа, когато това е нужно. Тя дава и допълнителни часове на 

изоставащите деца в повечето от приемните училища. Само в 3 ОУ се е 

                                                 
73

  Интервю с Красимира Каменова, началник на ИО на МОН, гр. Монтана, Монтана, 29 

август, 2002 г. 

74
  Интервю с г-н Александър  Герасимов, директор на дирекция “Хуманитарни дейности” 

в община Монтана, Монтана, 29 август 2002 г. 

75
  Интервю с Теменужка Савова - Манчева, директор на 3 ОУ, Монтана, 29 август 2002 г. 

Единствените две деца от проекта, посещавали 5 клас в 3 ОУ през учебната 2001-2002 г., са 

оставени на поправителен изпит, едното от които – с пет слаби оценки. 

76
  Интервю с Янек Мартинов, ученик от 4г клас на 3 ОУ, Монтана, кв. “Кошарника”, 29 

август, 2002 г. 

77
  Интервю с Красимир Коларов, директор на ОУ “Георги Бенковски”, Монтана, кв. 

“Кошарника”, 29 август, 2002 г. 
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наложило да бъдат осигурявани допълнителни часове за изоставащите от 

местни учители за около три месеца. Там са проведени и заплатени от фондация 

“Шам” общо 69 допълнителни часа. Част от допълнителните часове се вземат в 

офиса на фондацията след часовете в приемните училища. Няма съмнение, че 

ниският брой отпаднали се дължи на професионалния подход и 

непосредствения контрол от страна на г-жа Боянова, както и на доброто 

взаимодействие на фондация “Шам” с родителите и учителите от приемните 

училища. Г-жа Боянова също така се занимава с ръководството и обучението на 

наставниците. Тяхната висока мотивираност и добра квалификация също са 

допринесли за успеха на проекта в Монтана. 

 Екипът на фондацията е организирал присъствието на ромските родители 

на родителските срещи в приемните училища, които са се провеждали редовно. 

Участието в тях на ромските родители обаче не е било много активно. Заедно с 

родителски срещи в приемните училища, екипът е организирал и срещи с 

родителите в самия квартал “Кошарника”. Към тях ромските родители са 

проявявали по-голям интерес, но провеждането им в квартала не е лесно, 

особено през зимата, тъй като за това няма подходящо помещение. 

 Както и в другите градове, екипът на БХК получи оплаквания от 

дискриминационни нагласи и действия спрямо ромските деца в приемните 

училища. Тези данни се потвърдиха и от съобщенията за инциденти, които 

някои директори на приемни училища направиха когато бяха интервюирани. 

Една от директорките например заяви, че “децата имат непрекъснати 

конфликти”, а ромчетата се оплакват (“Той ми каза циганин!”).
78

 За оплаквания 

на ромски деца, че ги обиждали на “циганин” съобщи и друга директорка.
79

 

Подобни съобщения и оплаквания обаче в Монтана бяха относително по-малко, 

отколкото в другите градове, и не включваха сериозни конфликти. Някои от 

ромските родители узнаха за подобни проблеми едва по време на срещата на 

екипа на БХК с тях в кв. “Кошарника”. Оплакванията включваха обиди и 

закачки, визиращи етническия произход на децата. Както и другаде, те са били 

по-интензивни през първите месеци от действието на проекта и са намалели 

впоследствие след като учителите и училищните ръководства са взели мерки. 

Този проблем е бил непрекъснато във фокуса на работата на фондация “Шам”, 

която е реагирала своевременно и ефективно на получените оплаквания. 

 

4. Записване  

 

 В град Монтана няма райониране на училищата по реда на чл. 36, ал.2 от 

ППЗНП. Поради демографския срив сред българското население, много от 

училищата изпитват затруднения при формирането на паралелките си и при 

поддържане на учителските щатове. По тази причина, по сведение на “Шам”, 

никое от училищата, към които фондацията се е обърнала за приемане на 

ученици от кв. “Кошарника” не е отказало. Имало е дори училище (2 ОУ), което 

е изразило желание да запише ромски деца, но екипът е отказал поради 

отдалеченост на училището от маршрута на автобуса и липса на достатъчно 

наставници. 

 По сведения на фондация “Шам” директорът на ромското училище е 

създал спънки при записването като е протакал издаването на отпускни 

                                                 
78

  Интервю с г-жа Вилма Георгиева, директор на 5 СОУ, Монтана, 29 август 2002 г. 

79
  Интревю с г-жа Татяна Караджова, директор на 4 ОУ, Монтана, 29 август 2002 г. 
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свидетелства и е разубеждавал родителите. Когато бе запитан за това обаче той 

отрече като каза, че в “Кошарника” има достатъчно деца, както за 

десегрегационния проект, така и за ромското училище.
80

 Учители-българи от 

ромското училище са се явявали по местната телевизия “Монт-7” и са твърдели, 

че ромските деца не бива да ходят в българските училища, тъй като там ще ги 

бият. 

 Екипът не прави подбор на деца при записване в проекта. На практика 

обаче в него се записват деца от по-заможни семейства, тъй като за бедните 

изпращането на децата в българско училище е свързано с осигуряване на дрехи 

и пособия, както и с по-сериозен надзор над тяхната работа, какъвто те не са в 

състояние да осигурят. По принцип екипът уважава избора на училище от 

родителите и в общия случай подпомага записването на деца в училището, 

което родителите са предпочели. В някои случаи обаче, когато за определено 

училище или паралелка има подадени повече молби, той уговаря родителите да 

пренасочат молбите си към друго училище или паралелка. 

 

5. Политическа, административна и обществена подкрепа на проекта 

 

 Десегрегационният проект в Монтана се подкрепя безусловно от 

Инспектората по образованието на МОН и от община Монтана. На среща в ИО 

г-жа Красимира Каменова и г-н Александър Герасимов, директор на Дирекция 

“Хуманитарни дейности” към общината изразиха категорична подкрепа. Г-жа 

Каменова заяви, че резултатите на ромските деца в проекта са много по-добри 

от тези на децата в ромското училище. Тя изрази надежда, че проектът ще 

продължи и ще се разширява. Дори поиска съдействие от фондация “Шам” за 

започване на десегрегационни проекти в Берковица и в Лом. Според екипа на 

фондация “Шам” директорът на ромското училище имал своите връзки сред 

заместник-кметовете на Монтана, на което се дължи поддръжката на ромското 

училище и отказът на общината да го закрие след пожара в него в началото на 

учебната година. 

 За разлика от Плевен, проектът в Монтана очевидно не е срещнал спънки 

сред другите административни органи в града. Полицията, службите за 

социално осигуряване, областната администрация (включително областният 

експерт по етническите и демографските въпроси) не са създали пречки при 

реализирането му. Но не са оказали и активно съдействие. Известно напрежение 

с полицията е имало преди началото на учебната година, когато в ромското 

училище избухнал пожар, за който някои обвинили фондацията. Полицията е 

разследвала избухването на пожара, но не е имала никакви претенции към 

членове на екипа. Впоследствие отношенията с полицията били изгладени. 

 Според фондация “Шам” проектът е получил подкрепата на повечето 

политически сили в града. Само НДСВ са изразили резервирано и 

пренебрежително отношение. Политическите сили обаче, дори когато 

подкрепят, не участвуват активно в пропагандирането на проекта, а заемат по-

скоро изчаквателна позиция. 

 Неправителствените организации в града подкрепят проекта. Сред тези, 

които са заявили активна подкрепа са преди всичко Дружество “Знание” и 

Демократичният съюз на жените. Ромските неправителствени организации не са 
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заявили активна подкрепа, но не са правили и спънки. От църквите в града само 

Баптистката църква е оказала съдействие като е направила дарение от дрехи. Но 

подкрепата на останалите църкви не е била активно търсена от екипа през 

годината. 

 Проектът се е ползвал с подкрепата на почти всички местни медии. По 

сведение на екипа, срещу него няма нито една враждебна публикация и нито 

едно враждебно предаване въпреки опитите на учителите от ромското училище 

да използват някои електронни медии за настройване срещу проекта. 

Положителните статии и предавания, от друга страна, са много. Екипът е създал 

устойчиви връзки с местните журналисти и е провел няколко успешни 

кампании за пропагандиране на проекта и отделни мероприятия, свързани с 

него, в местните медии.  

 

6. Социален профил на проекта 

 

 През годината десегрегационният проект в Монтана е поддържал един 

сравнително висок социален профил. Както и другите десегрегационни проекти, 

той е осигурил учебни пособия и храна (2 пъти дневно) на всички деца – 

участници в проекта. Автобусът пък е използван и от други ученици от кв. 

“Кошарника” за извозване до училищата в града.  

Фондация “Шам” е положила сериозни усилия да облекчи социалната 

тежест върху родителите, които записват своите деца в десегрегационния 

проект. Както и в другите градове, за тях тя остава по-висока, въпреки че, за 

разлика от другаде, екипът на БХК не установи дискриминационни действия на 

държавни органи и частни фондове по отношение на децата и родителите-

участници в десегрегационния проект. 

През учебната година чрез Баптистката църква фондацията е осигурила 

голямо дарение от нови и употребявани дрехи за децата от проекта. С друго 

дарение са осигурени обувки. 

 Десегрегационният проект е бил успешно обвързан с другите проекти на 

фондация “Шам”, които включват широк спектър от извънкласни дейности 

както с ромските, така и с българските деца. Децата от проекта са формирали 

танцов състав като е била използвана материалната база на 5 СОУ. Фондацията 

е плащала на преподавател от училището, който е работил със състава. Фирма 

“Май” е осигурила за своя сметка плат за костюми на танцьорите. Група 

ученици е била заведена в Чипровци и в Долни Цибър за да наблюдават местния 

български и ромски фолклор. 

 Фондация “Шам” е създала традиция за колективно празнуване всеки 

месец на рождени дни на деца от проекта в кв. “Кошарника”. На отличниците за 

първия срок и за годината били раздадени награди. С отпуснати от общената 

пари (1300 лева) фондацията организирала частването на ромския празник 8 

април в Драматичния театър, на което били поканени децата и родителите от 

проекта, както и други роми и българи. През май в 7 СОУ от фондацията била 

организирана драматизация на пиесата “Влакчето на приказките”, в която 

участвували заедно български и ромски деца. Деца от проекта били привлечени 

и в организирането на премиерата на пиесата “Птицата на циганското щастие” 

на 10 май 2002 г. 

 

 



Първите стъпки 4

2 

Г. Сливен 

 

1. Общи данни за проекта 

 

 Проектът “Десегрегация - Сливен” през учебната 2001-2002 г. се 

осъществяваше от Ромска младежка организация (РМО) с председател г-жа 

Стела Костова, известна ромска активистка не само в града, но и в страната. 

Ромската младежка организация има богат опит в осъществяване на много 

други проекти, основно свързани със социалното подпомагане, образованието и 

културата на ромите от Сливен. Броят на ромските деца, записани в проекта, 

варира силно преди и през първия месец от началото на проекта. Първоначално 

записаните в резултат от кампанията на РМО са били 195. Впоследствие, поради 

невъзможността на екипа да осигури записването им в едно от училищата, което 

родителите са предпочитали (8 СОУ), много деца са отпаднали и в първия 

учебен ден с проекта започват 118 деца. Само няколко седмици по-късно, след 

няколко инцидента с ромски деца, станали жертви на серия брутални 

престъпления в града, 20 деца се отказват от проекта поради страх да излязат от 

ромския квартал. Много скоро след това обаче бройката отново нараства, за да 

се стабилизира на 147 деца към средата на октомври. Учебната година 

завършват 144 деца. 3 деца са отпаднали. 2 от отпадналите са се върнали 

обратно в ромското училище, а едно се е преместило заедно с родителите си в 

друг град. Едно от завършилите деца е освидетелствувано за помощно училище 

поради лека форма на умствена изостаналост. Основната част от децата (90%) са 

от началния курс. РМО още от самото начало е определила като свой приоритет 

записване преди всичко на първокласници.  

 Сливенският десегрегационен проект е съсредоточен в единия от двата 

големи ромски квартала – “Надежда” (бившият “Пейо Дачев”, или “долната 

махала”). Големият брой роми в град Сливен неизбежно е предизвикал 

разделение в самата ромска общност. В квартал “Надежда”, за разлика от 

квартал “Комлука” (бившият “Никола Кочев”, или “горната махала”), са 

съсредоточени роми от по-низшите социални слоеве дори мерено с ромски 

мащаби. Крайната бедност, порутените жилища, неграмотността, лошата 

хигиена и липсата на социална перспектива преобладават. Тези роми често 

биват отхвърляни дори от ромите, живеещи в “горната махала”, както и от тези, 

живеещи сред българите. В кв. “Надежда” има четири ромски групи – тези на 

“музикантите”, “голите”, “турчеещите се” и “градешките” (скорошни 

преселници от с. Градец). Проектът е набирал деца главно сред “голите”. В него 

са се записали и малък брой от “музикантите” и “турчеещите се”. “Градешките” 

роми, традиционно ангажирани в събиране на дърва, билки, гъби и др. и 

отсъствуващи продължителни периоди от време заедно с децата си от града, 

очевидно не са проявили интерес към проекта (както и към училището изобщо). 

Основната част от ромите от кв. “Надежда” са по традиция мюсюлмани, но в 

последните години в квартала са навлезли много евангелски църкви. Много от 

членуващите в тях роми са записали децата си в проекта. 

Образователните нужди на ромите от кв. “Надежда” в основната си част 

се посрещат от изцяло ромското 6 ОУ “Братя Миладинови”. То не е 

единственото ромско училище в Сливен. Такова е и 1 СОУ “Хаджи Мина 

Пашов”, обслужващо кв. “Комлука”. Значителен брой ромски ученици има и в 7 
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ОУ “Панайот Хитов”. В 6 ОУ са регистрирани около 1200 ученика
81

, но реално 

не го посещават и половината. През новата учебна 2002-2003 г. в него са 

формирани общо 9 паралелки в първи клас. 

 През учебната 2001-2002 г. сливенският десегрегационен проект се 

осъществяваше в общо 8 приемни училища. В тях обаче ромските деца са 

разпределени твърде неравномерно. Две от тях, 8 СОУ “Юрий Гагарин” и 11 

СОУ “Константин Константинов”, са записали общо 83 (57.6%) от всички деца, 

участвуващи в десегрегационната програма. В останалите те варират между 5 (в 

3 ОУ) и 14 (в 12 СОУ). Приемните училища са около половината от всички 

начални, основни и средни училища в града. В проекта не участвуват училища, 

които са в крайните квартали (9 СОУ в кв. “Речица”), такива, които отказват да 

записват ромски деца (НУ “Васил Левски”), такива, които са пренебрегнати от 

екипа поради несъответствие между изразходените усилия и типа и качеството 

на образованието, което предлагат, както и училищата със значително ромско 

присъствие като 1 ОУ и 7 ОУ. 

 РМО разполага с два автобуса, с които е осъществяван 

десегрегационният проект. На практика обаче през учебната година е използван 

само един. В началото на новата учебна година автобусите бяха в не много 

добро състояние. Единият бе даден за основен ремонт. През годината с автобус 

са били обслужвани всички приемни училища, с изключение на 8 СОУ, до което 

39 деца са се придвижвали пеш, тъй като е близо до кв. “Надежда”. 

 През следващата учебна година екипът очакваше да запише още около 

150 деца и да разшири броя на приемните училища, участвуващи в проекта, до 

12. Включването на колкото е възможно по-голям брой училища в проекта е 

съзнателна политика на екипа, произтичаща от разбирането за необходимостта 

от пълното интегриране на голямата ромска общност в образователната система 

на града. 

 

2. Екип, осъществяващ проекта 

 

 През учебната 2001-2002 г. сливенският десегрегационен проект се 

осъществяваше от общо 14 души – 8 координатори (така в Сливен се наричат 

наставниците), един ръководител и по един координатор за работа с 

институциите (педагог), координатор за работа с родителите, административен 

асистент, шофьор и счетоводител-касиер. Съотношението персонал-завършили 

годината ученици е 1: 10.3. 

 Ключова роля в проекта има неговия ръководител, г-жа Стела Костова, 

опитен педагог, координаторът за работа с институциите, г-н Петър Котанов, 

бивш експерт по организация на образованието в регионалния ИО на МОН и 

осемте координатори. Екипът на БХК установи едно високо равнище на 

мотивираност у всички тях. Работата на проекта се подпомага и от няколко 

неправителствени организации и особено от Обединения ромски съюз, най-

голямата ромска неправителствена организация в България, част от структурите 

на който е и РМО. 

Осемте координатори са работили по един във всяко едно от осемте 

приемни училища, без оглед на броя на ромските деца в тях. За координаторите 
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не се изисква образователен ценз. Някои от тях са с основно, други – със средно, 

а има и един с полувисше образование. През учебната 2002-2003 г. 

координаторите, които не са завършили средно образование са записани във 

вечерната гимназия на града. От координаторите се изисква да бъдат 

комуникативни и да се ползват с уважение сред ромската общност, както и да 

знаят ромски език. Координаторите поемат децата сутрин от квартала и 

прекарват с тях в приемните училища през цялото време докато те са там. Те 

разпределят закуските и комуникират с децата, учителите и ръководствата на 

училищата по всякакви въпроси, каквито могат да възникнат. След училище те 

обсъждат с родителите проблемите, които възникват през деня. Директорите на 

приемните училища, с които екипът на БХК разговаря, както и началничката на 

регионалния ИО на МОН подчертаха важната роля на координаторите в 

десегрегационния процес. 

Координаторът за работа с родителите и координаторите 

разпространяват информация за проекта сред родителите и рекрутират деца за 

записване в проекта. Координаторът за работа с родителите, заедно с 

ръководителката на проекта осигуряват материалното подпомагане на ромските 

деца чрез средства на проекта и от други източници.  

През учебната година и след нейното изтичане няколко от членовете на 

екипа са били подменени. Двама от координаторите са били подменени, тъй 

като влезли в казармата. Един е бил уволнен за небрежно отношение към 

децата. Подменени са били и двама шофьори за неспазване на трудовата 

дисциплина. 

Екипът на РМО води подробна документация за проекта, макар да не е 

получил ясни указания за това каква информация да събира и обобщава. Освен 

стандартната счетоводна документация в проекта се събират доклади на 

координаторите, които те подготвят всяка седмица, лични данни за децата и 

техните семейства, подробна справка за оценките, броят на допълнителните 

часове и размера на осигурените социални помощи. Информацията за успеха се 

обобщава по приемни училища и класове, както и за проекта като цяло. 

 

3. Педагогически профил на проекта 

 

 Педагогическата дейност в сливенския десегрегационен проект през 

годината е била изключително трудна. Основната причина за това е в 

социалното положение на семействата на децата-участници в десегрегационния 

проект. То е по-ниско от това в другите проекти и, при равни, а дори и в много 

отношения по-добри други условия, показва самостоятелното значение на 

социалното положение за педагогическата дейност изобщо и за организацията 

на образователната десегрегация по-специално. Въпреки че получават 

материално и педагогическо подпомагане както от проекта, така и от приемните 

училища, голяма част от децата се справят трудно с българския, а 

заинтересуваността на родителите от образователния процес през годината 

според многобройните свидетелства, които екипът на БХК успя да събере, е 

била много ниска. Допълнителен възпиращ фактор са липсата на облекло и 

обувки, а понякога и на храна, както и неугледният външен вид и наличието на 

въшки. Тези фактори често са предизвиквали дискомфорт у ромските деца, 

нежелание на родителите да ги изпращат в средата на българските деца, а 

понякога и конфликти в училище. 
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 Във всички приемни училища, с изключение на 11 ОУ, ромските деца 

учат на две смени, а присъствието на тези, които пътуват с автобуса, се 

осигурява и за двете смени. Политиката на РМО е била те да се разпределят в по 

около 5 в паралелка. Това е постигнато само в училищата, в които са записани 

относително малък брой деца. В двете училища с най-много деца – 8 СОУ и 11 

СОУ тя често е надхвърлена. Там има паралелки с по 7-10 ромски деца, а в 

някои класове ромските деца са концентрирани в определени паралелки. Според 

обяснението на екипа на РМО това е направено от директорите на тези приемни 

училища без разумна причина.  

 Въпреки ниската възраст на децата в сливенския проект, общият успех за 

учебната година е сравнително нисък – 3.76. Повечето деца от втори клас нагоре 

(общо 15) са останали на поправителен изпит, който са положили успешно през 

юни. Най-нисък е успехът на ромските деца в смятаното за едно от елитните 

сливенски училища, 3 ОУ “Д-р Иван Селимински”. Там средният успех е 3.00 – 

всички ромски деца (само от първи клас) са минали с 3.00. Най-висок е успехът 

в 11 СОУ “Константин Константинов” – 4.27. 

 Според РМО значителна част от родителите, които са записали децата си 

в десегрегационния проект, са го направили поради неудовлетворение от 

качеството на обучението в ромското училище. Един родител изрази по следния 

начин разликата в качеството между ромското и българското училище: 

“Голямата ми дъщеря учи в 6-то ОУ, в четвърти клас, а малката е по програмата 

за десегрегацията за втора година. Втората учи първата на четене и смятане. 

Никакво образование не получават там. Учителите не държат за присъствие в 

клас. Нивото е много ниско.”
82

 Тези наблюдения потвърди и г-жа Лиляна 

Якимова, началник на регионалния ИО на МОН. Тя съобщи, че в 6 ОУ 

отсъствията са сериозен проблем и че учителите правят опит да приберат децата 

в училище само когато има проверка. И добави: “За никакъв образователен 

процес там не можем да говорим.”
83

 Г-жа Якимова също така изрази надежда, 

че, изправен пред предизвикателството на десегрегацията, колективът на 6 ОУ 

ще подобри качеството на образованието. Според екипа на РМО децата от по-

горните класове не могат да имат успех в приемните училища не само поради 

по-високите изисквания там, но и поради това, че на тях не са им създадени 

навици за учене и дисциплина. 

 Педагогическото ръководство на проекта в Сливен се осигурява от 

ръководителката на проекта, г-жа Стела Костова и от координатора за работа с 

институциите, г-н Котанов, и двамата педагози с богат опит, включително за 

работа с ромски деца. Те наставляват координаторите, определят формите и 

обема на допълнителната подготовка, осигуряват учители за допълнителните 

часове и осигуряват подкрепата на ръководстводните фактори на образованието 

в Сливен. Освен от ръководителката на проекта и координатора за работа с 

институциите, координаторите са били наставлявани и от председателя на 

Обединения ромски съюз, г-н Васил Чапразов, също педагог с богат опит. 

Обучение за работа с ромските родители те са получили от координатора за 

работа с родителите, а административният асистент ги е подпомогнал при 

писането на седмичните им доклади. 

                                                 
82

  Интервю с Димитър Петков, родител на ученичка от 2 клас на 5 СОУ, Сливен, 8 

октомври 2002 г. 

83
  Интервю с Лиляна Якимова, началник на ИО на МОН, Сливен, 5 септември 2002 г.  
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 Педагозите от приемните училища са участвували в няколко обучения по 

теми, свързани с ромската култура и образование. От РМО са организирали 

общо четири семинара за обучение в мултиетническа среда, история, бит и 

култура на ромите и десегрегация на ромското образование. 

 През учебната година в Сливен ромските деца са направили и немалко 

отсъствия. Според екипа децата отсъствуват когато нямат подходящи дрехи или 

обувки (например, гуменки за физкултура), а някои са спирани от родителите си 

по различни поводи. Системни отсъствия обаче са правили малко, общо 8 деца 

от 5 различни училища. Нито едно дете не е изключено от училище заради 

отсъствия. 

 Отпадналите деца от сливенския десегрегационен проект не са много – 

само 3, от които само две са се върнали обратно в ромското училище, поради 

това че им е било трудно в приемното. В Сливен, както и в много други градове 

на България, занималните след/преди часовете в повечето училища са 

отпаднали поради бюджетните съкращения за образованието. От приемните 

училища, с които работи десегрегационният проект, единствено в 5 СОУ “Пейо 

Яворов” има занималня, която ромските деца са посещавали. В тази ситуация, 

стратегията на РМО през учебната година е била да осигурят и да заплатят 

допълнителна работа с децата в тези от приемните училища, в които няма 

занималня. Това е станало като специално за ромските деца са осигурени два 

пъти седмично (понеделник и четвъртък) по 3-4 часа допълнителна работа от 

специално наети учители. Няколко от интервюираните педагози подчертаха 

острата нужда от допълнителна индивидуална работа с ромските деца.
84

 

Сливенският десегрегационен проект е осигурил най-голям брой допълнителни 

часове на дете в сравнение с останалите десегрегационни проекти – общо около 

800 през учебната година. В допълнение към това, след завършването й, през 

целия месец юни децата са останали на допълнителна работа, при което са взети 

още около 670 допълнителни часа. Като общ брой часове обаче това е по-малко 

от градовете, в които има занималня и в допълнение към нея – също 

допълнителни часове. Образователният процес през учебната година обаче е 

протичал изключително трудно, особено за тези деца, които не знаят български 

или правят много отсъствия. Няколко от интервюираните педагози заявиха, че 

макар някои от децата от първи клас формално да са минали, не е ясно дали 

биха могли успешно да продължат по-нататък.
85

 Предвид на тези резултати 

екипът на РМО е предвидил за новата 2002-2003 учебна година възможност за 

усилена подготовка за децата, които постъпват в първи клас. Подготовката се е 

осъществила по специален проект, финансиран от Министерството на труда и 

социалната политика, и е продължила 3 месеца и половина по 21 часа седмично. 

Тя е протекла по програмата за подготвителните класове. Тази подготовка 

очевидно е дала резултат. Интервюирани в началото на новата 2002-2003 учебна 

година, няколко педагози отбелязаха положителното влияние на 

допълнителната подготовка върху говорните умения и нагласите към учене на 

ромските деца.
86

 

                                                 
84

  Интервю с Ваня Пенчева, директор на 3 ОУ, Сливен, 5 септември 2002 г., също 

интервю с Павлина Петрова, класен ръководител на 2в клас на 10 СОУ, Сливен, 8 октомври 

2002 г. 

85
  Интервю с Марина Костова, зам. директор на 4 ОУ, Сливен, 8 октомври 2002 г. 

86
  Интревю с Марина Костова, зам. директор на 4 ОУ и с Анка Денева, помощник 

директор на 10 СОУ, Сливен, 8 октомври 2002 г. 
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 В Сливен, както и в другите градове, екипът на БХК установи 

дискриминационни нагласи и практики в приемните училища. В едно от тях, 4 

ОУ, ромските деца са били проверявани постоянно и публично за въшки от 

фелдшерката на училището. Това е предизвикало протестите на координатора и 

ръководителката на проекта, но тази практика е продължила през цялата година 

под предлог, че за това настояват българските родители. От началото на новата 

учебна 2002-2003 г. в училището се проверяват и българските деца заедно с 

ромските. Ръководителката на проекта съобщи, че в началото на 

десегрегационната програма някои учители слагали ромските деца отделно на 

последните чинове. Наложило се да направят специална среща с тях, след което 

тази практика се прекратила. Няколко интервюирани директори и членове на 

екипа на РМО съобщиха за расистки обиди между децата в приемните училища. 

Те обаче единодушно отбелязаха, че ситуацията в това отношение се е 

подобрила след взетите незабавни мерки от координаторите и учителите. 

Няколко координатори съобщиха, че общуването между ромските и 

българските деца се е подобрило значително в течение на учебната година. 

 Заедно с негативните примери екипът на БХК узна и за положителни 

образци на междуетническо сътрудничество и взаимопомощ. Един координатор 

разказа за развиващото се приятелство между български и ромски деца в 8 

СОУ.
87

 Една от директорките на приемно училище разказа за кампанията сред 

българските родители за събиране на дрехи за ромските деца.
88

 Общото 

наблюдение на екипа на РМО бе, че междуетническото общуване в приемните 

училища се е подобрявало непрекъснато в течение на учебната година. 

 

4. Записване  

 

 В Сливен, както и в няколко други града, екипът на РМО е имал 

сериозни проблеми при записването на деца в проекта. Поради ориентацията на 

екипа да записва преди всичко деца от първи клас, проблеми с издаването на 

отпускни свидетелства за тези деца не е имало. Родителите на децата обаче, 

които са от втори и по-горен клас, са срещнали сериозни обструкции при опита 

им да си вземат отпускни свидетелства от ромското училище. По сведения на 

екипа, потвърдени от родители, обичайният начин, по който са процедирали от 

ромското училище е като са протакали – с обяснението че липсват бланки, 

отсъствува съответният чиновник и др. Някои родители са били разигравани по 

този начин по два месеца. Това, съчетано с късното започване на проекта и не 

много силната мотивираност у много от тях, е довело до отказването на повече 

от 40 родители и оставянето на децата им в ромското училище. 

 Другият проблем със записването е дошъл от отказа на някои от 

приемните училища да приемат ученици или да поставят условие за приемане 

на много малък брой ромски деца. Две училища, НУ “Васил Левски” и 2 ОУ 

“Христо Ботев”, са отказали да приемат ученици изцяло. Екипът на БХК се 

срещна с директора на НУ “Васил Левски”, г-н Николай Кадирев, който 

упорито отказваше да приеме ромски деца и през втората година от началото на 

проекта, дори след като е бил помолен да даде обяснения за това от областния 

управител. От не много свързаните обяснения на г-н Кадирев стана ясно, че в 
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  Интeрвю с Найден Белев, координатор в 8 СОУ “Юрий Гагарин”, Сливен, 5 септември 

2002 г. 

88
  Интервю с Ваня Пенчева, директор на 3 ОУ, Сливен, 5 септември 2002 г. 
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резултат на съвместен проект на училището и фондация “Стъпка по стъпка”, 

неговият капацитет е намалял поради “модулното обзавеждане” и това е 

направило невъзможно да приеме повече деца.
89

 В изложението си г-н Кадирев 

също така обяснява, че приемът за училището е вече приключил и че по 

традиция желаещите да се обучават в него са винаги повече от възможностите 

на училището. Последното обаче бе споделено и от директори на други 

училища в центъра на Сливен, смятани за “елитни”, които въпреки това са 

записали ромски деца от проекта. В интервю с БХК г-н Кадирев заяви, че той 

има свой “регион”, който “обикаля” и от който набира своите деца.
90

 В Сливен 

обаче няма заповед за райониране на училищата. Г-н Кадирев не пожела да 

предостави информация за това колко са били молбите за прием, от кои дати са, 

колко от тях са били отхвърлени и къде живеят децата, които са приети и които 

са отхвърлени. 

 Екипът на РМО обикновено уважава искането на родителите децата да 

бъдат записани в определено училище. По тази причина голяма част от децата 

са записани в 8 СОУ – това е училище, които ромите от кв. “Надежда” познават, 

а някои от тях имат записани деца в него. В някои случаи се налага децата да се 

разпределят въпреки първоначалното желание на родителите. В този случай 

екипът разговаря с родителите и обикновено постига съгласие. Нямало е случаи 

на отказ на родители детето им да се запише в проекта. 

 

5. Политическа, административна и обществена подкрепа на проекта 

 

 Сливенският десегрегационен проект се радва на една сравнително 

широка подкрепа на местните власти. Най-силна е тя сред ИО на МОН. Пред 

екипа на БХК началничката на инспектората г-жа Лиляна Якимова заяви, че 

разбира десегрегацията на ромското образование като държавна политика, която 

тя е решена да следва въпреки съпротивата, която среща у някои директори на 

училища.
91

 Областната администрация и кметството на Сливен също подкрепят 

проекта. Общината е осигурила гараж за автобусите. Общинската служба за 

социално подпомагане е осигурила дрехи и обувки за семействата на децата, 

записани в проекта. 

 Нито една местна политическа партия не се е изказала против проекта. 

Активно проектът се подкрепя от БСП, а СДС и НДСВ не са заявили публична 

подкрепа, нито опозиция. РМО не е срещнал никакви проблеми при 

огласяването на проекта в местните медии, както и в отразяването му от тях. 

 РМО е пропагандирала проекта сред протестантските църкви, които 

работят в кв. “Надежда”. Преди началото на учебната година в една от църквите 

е проведено събрание, на което проектът е огласен. Това без съмнение е 

допринесло за записването на една немалка част от децата на вярващите 

протестанти.  

 Отношението на неправителствените организации в Сливен през 

учебната година е амбивалентно. Проектът е получил сериозна, макар и не 

материална подкрепа от Ромското бюро за взаимопомощ и от Обединения 

                                                 
89

  Изложение на директора на НУ “Васил Левски” Николай Кадирев до областния 

управител от 20. 08. 2002 г., достъпно в архива на БХК. 

90
  Интервю с Николай Кадирев, директор на НУ “Васил Левски”, Сливен, 5 септември 

2002 г. 

91
  Интервю с Лиляна Якимова, началник на ИО на МОН, Сливен, 5 септември 2002 г. 
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ромски съюз. Тези от неправителствените организации, които са осъществявали 

проекти в ромското училище са се противопоставили в началото, а някои от тях 

– и до края на учебната година. Това се отнася и до няколкото ромски 

неправителствени организации, работещи в ромското училище. Някои от 

ромските лидери, които са се изказвали против проекта първоначално, 

впоследствие са започнали да го подкрепят. 

 

6. Социален профил на проекта 

 

 Сливенският десегрегационен проект е единственият от действащите 

проекти, който със социалната си програма успява да компенсира социалната 

тежест върху родителите-роми, записали децата си в него. Той е осигурил 147 

учебници и учебни помагала. Закуски се осигуряват за всички деца всеки ден, а 

в понеделник и четвъртък, когато се провеждат допълнителните часове – по две. 

Ромското училище не осигурява закуски за своите ученици. Чрез друг проект 

РМО е осигурила прахове, сапуни и други хигиенни материали за ромските 

семейства-участници в проекта. От общинската служба за социално 

подпомагане са осигурени дрехи за децата. РМО е организирала еднодневна 

екскурзия до морето за всички деца от проекта. Те са извозени на два пъти за по 

един ден. По линия на проекта са организирани много тържества – за Коледа, за 

празника на буквите, за Василица, както и няколко драматизации по училища. 

3-4 пъти децата са водени на куклен театър. 

 Няколко неправителствени организации осъществяват проекти в 

ромското училище за обучение по български език и за снабдяването му с учебни 

помагала и компютри. Те са финансирани от Министерството на труда и 

социалната политика и от посолството на Франция. 

 

 

 

Д. Хасково 

 

1. Общи данни за проекта 

 

 От всички текущи десегрегационни проекти хасковският е най-аморфен 

и най-неясен от гледна точка на точния принос на неправителствената 

организация, ръководеща проекта. Той, от друга страна, е с най-нисък бюджет и 

с най-ниско съотношение на бюджета към завършилите проекти от всички 

новозапочнали през 2001 г. проекти. Силните и слабите страни на хасковския 

проект ни дават възможност да разкрием няколко други аспекта на 

десегрегационния процес, които не се разкриват или не се разкриват в 

достатъчна степен от останалите проекти. 

 Проектът “Равен достъп на ромските деца до всички училища в град 

Хасково” през учебната 2001-2002 учебна година се осъществяваше от 

фондация “Толерантност и взаимопомощ” с изпълнителен директор Емил 

Атанасов. Той е сред проектите, които започват с учебната година с много 

малко, само 50 деца, а в хода й продължава да записва нови деца чак до месец 

февруари. Учебната година с проекта са завършили 151 деца. 154 деца са 

участвували, а 3 са отпаднали през годината по неясни причини.  

 Обект на десегрегация са били две изцяло ромски училища – ОУ “Никола 

Вапцаров” и НУ “Георги С. Раковски”, които се намират в ромския квартал. 
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Освен от двете ромски училища, фондацията е извозвала ромски и български 

деца от близкото до Хасково село Стамболийски, училището на което е било 

закрито, а децата – пренасочени към ОУ “Христо Смирненски” в града. В 

Хасково винаги е имало ромски и турски деца, които са посещавали почти 

всички училища в града. В тази ситуация екипът на фондация “Толерантност и 

взаимопомощ” е разбрал по един особен начин своята роля в десегрегационния 

процес – той е приел в проекта 35 ромски деца, които и бездруго са записани в 

приемните училища и им е предложил всички услуги или част от услугите, 

които е предложил и на новоприетите. Това се отнася особено за децата от с. 

Стамболийски. Проектът не е бил, а е и бил възпрепятстван да бъде
92

 активен в 

рекрутирането на ромски деца в началото и в хода на учебната година и е 

оставял много от родителите сами да запишат децата си в приемните училища, 

след което ги е приемал в проекта. 

 През учебната 2001-2002 г. хасковският десегрегационен проект се е 

осъществявал в седем приемни училища. Две от тях са били начални, НУ “Иван 

Вазов” и НУ “Христо Ботев” и пет – основни: ОУ “Любен Каравелов”, ОУ 

“Кирил и Методий”, ОУ “Шандор Петьофи”, ОУ “Христо Смирненски” и ОУ 

“Иван Рилски”. Извън обхвата на проекта са останали още 4 средни и основни 

училища поради липса на капацитет у екипа да работи в тях. Според 

ръководителя на проекта той е имал възможност да работи в общо 11 училища, 

но не е имал капацитет, както и достатъчно деца, за да разпростре проекта в 

толкова училища. 

 Ромската общност на Хасково е основно мюсюлманска. Много от хората, 

които другите смятат за роми, имат турско етническо самосъзнание и говорят 

турски като майчин език. По тази причина, един проект, който от самото начало 

е поставил като цел десегрегацията на ромското образование, е влязъл в 

конфликт със самосъзнанието на част от тази общност и с политическата 

партия, която я представлява – Движението за права и свободи. Не е възможно 

да се даде точна оценка на броя на ромското население в Хасково, но според 

груби оценки делът на малцинственото (ромско и турско) население е около ¼ 

от населението на града. Сред това население има хора с най-различно социално 

положение – както относително заможни, така и крайно бедни. 

 Хасковският проект е разполагал с един автобус, който е създал сериозни 

технически проблеми през учебната година. До началото на втория срок всички 

деца от проекта са се придвижвали до училищата с автобуса. След това 

учениците от ОУ “Шандор Петьофи” са ходили пеш до училището, което се 

намира до самия ромски квартал. През новата учебна година екипът на 

фондация “Толерантност и взаимопомощ” очакваше да запише общо около 280 

деца. 

 

2. Екип, осъществяващ проекта 

 

 Хасковският десегрегационен проект се е осъществявал с най-малък екип 

– общо 8 души. Те включват ръководителят, г-н Емил Атанасов, ромски 

активист и за продължителни периоди от време служител в общинската и в 

областната администрация, един педагогически ръководител, един координатор 

за работа с институциите и връзки с обществеността, координатор за работа с 

родителите, двама наставници, един счетоводител и един шофьор. Ключова 
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  Виж по-долу Записване. 
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роля в осъществяването на проекта имат ръководителят, педагогическият 

ръководител и наставниците. В Хасково наставничеството като функция е нещо 

твърде различно от това в другите градове. Там две от наставничките имат по 

три училища, а в едното тази функция се изпълнява от координатора за работа с 

институциите и връзки с обществеността. Те не упражняват непрекъснат надзор 

над децата в приемните училища, това не би било и възможно, а по време на 

дневните си обиколки по училищата те само събират информация за 

възникналите проблеми, която отнасят и обсъждат с родителите и с 

ръководството на фондация “Толерантност и взаимопомощ”. Ромските деца в 

Хасково са обект на по-малко непосредствени грижи от страна на наставниците. 

 Ръководителят на проекта и координаторът за работа с родителите, 

подпомагани от наставниците, са непосредствено ангажирани с рекрутирането 

на ромски деца в проекта. Това става чрез лични разговори, а така също и чрез 

разпространяване на информация на публични места и чрез местните медии. 

Педагогическият ръководител следи за успеха на учениците и лично оказва 

помощ чрез допълнителни часове на изоставащите в две от училищата. 

Ръководителят на проекта, заедно с педагогическия ръководител води 

документацията и организира ежеседмичните сбирки на екипа, на които се 

обсъждат възникналите през седмицата проблеми и се разпределят новите 

задачи. 

 Документацията, която се води в екипа не е била обект на указания от 

никого. Тя е оскъдна откъм информация за индивидуална работа с децата. За 

всяко училище се водят папки с информационни талони за децата, в които обаче 

няма талони за всяко дете от програмата. В талоните се записват лични данни за 

детето и неговото семейство и данни, свързани с приемното училище, което то 

посещава. Наставниците пишат своите ежеседмични доклади в отделни 

тетрадки. Те водят отделно сведения за присъствието на децата. 

 

3. Педагогически профил на проекта 

 

 По-голямата част (77%) от децата в хасковския десегрегационен проект, 

както и при другите проекти, са от началната степен. В Хасково този дял обаче е 

по-нисък отколкото в другите градове, в които проектите започнаха през 

учебната 2001-2002 учебна година. Това се дължи на многото записани в 

проекта деца от по-горните класове, които преди това и бездруго са посещавали 

смесено училище. Средният успех е най-висок в сравнение с другите 

десегрегационни проекти – 4.58 и вероятно се дължи на същата причина. 

Средният успех по приемни училища варира слабо във всички приемни 

училища, с изключение на ОУ “Шандор Петьофи”, където той е най нисък – 

3.97. Най-висок е средният успех в ОУ “Св. Иван Рилски” – 4.95. 

Поради избрания от фондация “Толерантност и взаимопомощ” подход – 

по-скоро да подпомага деца и родители, които са и бездруго мотивирани да 

изпращат децата си в смесени училища, отколкото активно да ги рекрутира за 

записване, в края на краищата в проекта са попаднали деца, които имат една 

сравнително висока мотивираност за учене, които, попаднали в една по 

традиция смесена културна среда, са успели по-лесно да се адаптират към 

образователните изисквания в приемните училища и да покажат по-висок успех. 

Това е един процес на естествена селекция на участниците в проекта, който дава 

добър резултат за тях като група, но, погледнат в контекста на образователната 
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система на Хасково в по-далечна перспектива, е далеч от това да реши проблема 

с образователната десегрегация на голямото ромско малцинство в града. 

В опитите си да събере мнения за качеството на образованието в 

ромските училища в Хасково, екипът на БХК чу противоречиви мнения. При 

посещението си в Хасково началото на учебната 2001-2002 г. той бе посрещнат 

на нож от ръководството и част от учителския колектив на ОУ “Никола 

Вапцаров”. В разгорещения дебат, който се проведе в една от току-що 

ремонтираните с помощта на фондация “Стъпка по стъпка” класни стаи, 

колективът на училището се опитваше да докаже, че фондация “Толерантност и 

взаимопомощ” клевети училището когато казва, че качеството на образованието 

в него е по-ниско от това в другите училища в града. Когато разговорът се 

насочи към това, къде продължават техните възпитаници, стана ясно, че най-

голямото образователно постижение за тях е записването на ограничен брой 

випускници в едно професионално-техническо училище в Димитровград. Г-н 

Александър Некезов, началник отдел “Организационно-методическа дейност” в 

регионалния ИО на МОН бе на мнение, че образователните постижения на 

ромските деца зависят не толкова от качеството на преподаването, колкото от 

заинтересоваността и контрола на родителите.
93

 Същото бе и мнението на г-жа 

Станка Нанкова, директор на едно от приемните училища, ОУ “Шандор 

Петьофи”.
94

 Застъпници на тезата за ниското качество на образованието в 

ромското училище бяха преди всичко членовете на екипа на фондация 

“Толерантност и взаимопомощ”. Те дадоха многобройни примери за немарливо 

и безотговорно изпълнение на задълженията от учители от двете ромски 

училища и посочиха куриозни случаи на деца, останали неграмотни или 

полуграмотни след завършването им. Една от директорките на приемните 

училища заяви, че децата, които дошли в нейното училище от училище “Никола 

Вапцаров” са били много лошо подготвени и се справяли трудно с учебния 

материал. Според нея родителите им, относително заможни хора, са ги записали 

в приемното училище поради недоволство от образованието в ромското 

училище.
95

 Друг интервюиран педагог от приемно училище заяви, че децата, 

които идват от ОУ “Никола Вапцаров”, изпитват големи трудности.
96

 

Оплаквания от ниското качество на образованието в ромското училище екипът 

на БХК получи и при интервюиране на родители на деца, които са записани в 

приемно училище. Един от тях бе категоричен: “Там не ги учат.”
97

 

Отпадналите от хасковския десегрегационен проект деца са малко – 

общо 3. Причината е същата както за високия успех – относително високата 

образователна мотивираност на родителите и децата, избрали да се запишат в 

смесено училище. Отсъствия обаче е имало, особено през зимните месеци, 

когато се е почувствувала липсата на подходящи дрехи и обувки. Тогава са 
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направени и повечето отсъствия поради простудни заболявания. Изключени от 

училище поради отсъствия обаче няма. Няколко деца са оставени на 

поправителни изпити, а едно дете е оставено да повтаря 6-ти клас. 

Педагогическото ръководство на хасковския десегрегационен проект е 

било нещо твърде условно през учебната 2001-2002 г. То се е осъществявало от 

педагогическия ръководител г-жа Мария Захариева, педагог с дългогодишен 

опит, но се е свеждало главно до контакти с ръководствата и учителите от 

приемните училища с цел установяване на изоставащите ученици. Г-жа 

Захариева лично се е занимавала допълнително с изоставащите ромски деца в 

две от училищата с най-много записани деца – НУ “Христо Ботев” и ОУ 

“Шандор Петьофи”. Никакви други допълнителни часове не са били осигурени 

по проекта. 

Наставниците не са били обучавани и наставлявани през годината. 

Педагогическият ръководител не им е бил непосредствен началник. Те не са 

участвували в никакви обучения, обмяна на опит или други форми на 

квалификация. Техните задължения са се свеждали да поддържат контакти с 

учителите и с ръководствата на приемните училища и да подготвят отчети. 

Изискванията към тях са били да владеят български, да имат комуникативни 

умения и да се ползват с добро име сред ромската общност. През учебната 

година са били подменени двама от наставниците поради това, че са напуснали 

сами. В края на годината е бил подменен още един наставник поради това, че е 

заминал в чужбина. Няколко от директорите и учители от приемните училища 

присъствуваха на кръглата маса “Десегрегацията на ромското образование”, 

организирана от фондация “Толерантност и взаимопомощ” на 17 ноември 2001 

г. 

 Според екипа и интервюирани директори на приемни училища, ромските 

родители не са били много редовни в присъствието си на родителски срещи в 

приемните училища. Присъствието не е било много голямо и на родителските 

срещи, организирани от екипа на фондация “Толерантност и взаимопомощ” в 

ромския квартал. 

 И в Хасково екипът на БХК получи информация за расистки обиди, 

които са били отправяни към ромските деца от български деца, особено през 

първите месеци на учебната година. Наставниците съобщиха, че подобни 

инциденти е имало в ОУ “Любен Каравелов”. Ромски деца, записани в проекта, 

съобщиха за подобни обиди и в НУ “Христо Ботев”.
98

 Нито екипът на фондация 

“Толерантност и взаимопомощ”, нито интервюирани ученици съобщиха за 

обидно отношение на учителите от приемните училища. В доклада си екипът на 

фондацията специално отбелязва толерантността и желанието на учителите от 

приемните училища да приобщят ромските деца в образователния процес. 

 

4. Записване  

 

 Преди и в началото на учебната 2001-2002 г. екипът на фондация 

“Толерантност и взаимопомощ” е имал сериозни проблеми със записването на 

деца в десегрегационния проект. Те са се дължали на силната съпротива на 

учителските колективи на ромските училища, които са видели в проекта заплаха 

за себе си. По време на посещението си на 17 ноември 2001 г. екипът на БХК се 
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срещна с колектива на ОУ “Никола Вапцаров” и успя да установи неговата 

крайно враждебна нагласа към проекта. Ромските училища са давали отпускни 

свидетелства с крайна неохота и с протакане. Преди началото на учебната 

година учителите бяха отправили жалба срещу екипа на “Толерантност и 

взаимопомощ” до Регионалната дирекция на вътрешните работи – Хасково. В 

жалбата с остри думи се заклеймява дейността на фондацията по рекрутирането 

на ромски деца за десегрегационния проект и се призовават органите на МВР да 

вземат мерки за нейното прекратяване. В резултат от жалбата ръководителят на 

проекта, г-н Емил Атанасов, е бил разпитван няколко пъти от агент на 

регионалната служба за сигурност, местното поделение на българската тайна 

полиция. Никакви по-нататъшни действия не са предприети срещу него или 

фондация “Толерантност и взаимопомощ”, но сплашването е постигнало целта 

си – в началото на учебната година проектът е започнал със само 50 деца. През 

новата учебна 2002-2003 година екипът е помолил родителите на 

новозаписаните деца сами да ходят в ромските училища, за да вземат отпускни 

за децата си и да не споменават, че искат да запишат децата си в проекта. 

 В Хасково няма райониране на училищата по реда на чл. 36, ал.2 от 

ППЗНП. Нито едно от приемните училища в Хасково не е отказало 

сътрудничество в записването на ромски деца от проекта. Някои от училищата, 

които не са попаднали в неговия обхват поради липса на капацитет, също са 

направили заявки за деца. Екипът на БХК не попадна на случаи, в които ромски 

родители са се обърнали към фондация “Толерантност и взаимопомощ” за 

приемане на децата им в проекта и такова им е било отказано. 

 

5. Политическа, административна и обществена подкрепа на проекта 

 

 В началните месеци на функционирането си хасковският 

десегрегационен проект се е сблъскал със сериозни трудности от страна на 

местните власти, произтичащи от организираната съпротива на колективите на 

ромските училища. Стигнало се е дори до проблеми с полицията.
99

 

Впоследствие обаче екипът успява да получи, поне на хартия, подкрепата на 

основните власти в града и региона – областната и общинската администрация и 

ИО на МОН. С всички тях екипът има сключени споразумения за подкрепа на 

проекта. Страховете от агресивни реакции и в края на изтеклата учебна година 

обаче очевидно са останали, тъй като и през новата учебна година той се е 

отказал от активно рекрутиране за записване в проекта.
100

 

 Сериозен проблем и конфликт в началото на учебната година екипът е 

имал и с местното ръководство на Движението за права и свободи. Той е 

породен от заглавието на проекта, в което се говори за равен достъп до 

образование на ромите, а в хасковския ромски квартал една значителна част от 

обитателите се самоопределят като турци и гласуват за ДПС. ДПС е видяло в 

проекта заплаха спрямо своя политически интерес. Конфликтът обаче е утихнал 

веднага след срещата на екипа с ръководството на движението. Другите 

политически сили в Хасково не са изказвали публични становища за проекта. 

 Фондация “Толерантност и взаимопомощ” е установила добри 

отношения на сътрудничество с няколко други неправителствени организации в 

Хасково и е осъществила съвместни мероприятия, включващи деца от проекта 
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(например, участието им в конкурса за рисунки, организиран от 

неправителствената организация ИКАР). През април 2002 г. в Хасково е 

създаден Обществен съвет за подкрепа на десегрегацията на ромските училища. 

В него са влезли видни местни интелектуалци и представители на местни 

институции. Няколко ромски организации и лидери подкрепят десегрегацията и 

са изразили нееднократно публично подкрепата си за нея. Има обаче и ромски 

лидери и НПО, които още от самото начало са се противопоставили на процеса, 

основно поради стари лични вражди с екипа на “Толерантност и взаимопомощ”.  

 

6. Социален профил на проекта 

 

 Социалната програма на фондация “Толерантност и взаимопомощ” в 

Хасково е скромна, както е скромен и нейният цялостен бюджет за 

осъществяване на десегрегационния проект. Закуски за децата от проекта 

изобщо не са предвидени и не са давани. Осигуряването на учебници и учебни 

пособия също е обхванало не всички деца – някои от приемните училища са 

осигурили сами учебни пособия за записаните в тях социално слаби ученици. 

Фондацията е закупила раници за първокласниците, които са започнали 

учебната година с програмата. През годината Гръцкият червен кръст е направил 

дарение от дрехи втора употреба за децата от проекта. Тъй като дарението е 

било голямо, част от дрехите са били раздадени на социално слаби български 

деца. 

 Фондация “Толерантност и взаимопомощ” е организирала коледно 

тържество за децата от проекта, на което са били раздадени подаръци. В 

приемните училища децата са участвували в училищните тържества. През 

пролетната ваканция за всички ученици от програмата е била организирана 

екскурзия. По веднъж през учебната година децата са били заведени на кино и 

на театър. 

 

 

Е. Стара Загора 
 

1. Общи данни за проекта 

 

 Проектът “Свободен достъп на ромските деца до всички училища на град 

Стара Загора” през учебната 2001-2001 г. се осъществяваше от фондация “Дъга” 

с председател г-н Митьо Кемалов. Учебната година завършиха101 ромски деца. 

Общият брой на децата, участвували в проекта, бе 121. 20 деца са отпаднали 

през годината като отпадането и приемането в проекта на нови деца е текло през 

цялата учебна година. Проектът започва със само 55 деца през септември. През 

октомври те стават 86, през ноември – 117, през декември – 105. След това 

броят им се стабилизира на около 100 – 103 като има както отпадащи, така и 

новопостъпващи. Общият брой на отпадналите от проекта деца е 20. Освен това, 

14 деца от трите групи ПДГ (от общо 32) не преминават в първи клас поради 

това, че не са достигнали необходимото образователно ниво и ще трябва да 

останат в подготвителни паралелки и през следващата година. 28 деца са приети 

в проекта след като са се записали сами в едно от приемните училища. 

 Десегрегационният проект в Стара Загора се е фокусирал изключително 

върху деца от първи и втори клас, както и от подготвителна детска градина 

(ПДГ). Според отчета на “Дъга” това е станало след разговори с началника на 
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регионалния ИО на МОН и началника на отдел “Образование и спорт” на 

община Стара Загора. Според отчета, тези две институции, бидейки наясно с 

качеството на образованието в ромските училища, са изразили скептицизъм 

относно възможността децата, които идват оттам, да се обучават успешно в по-

горните класове на останалите училища в града. От 101 завършили с проекта 

деца в Стара Загора 32 са били в ПДГ, 52 – в първи и 17 – във втори клас. 

Сравнително малкият брой деца в проекта се дължи на комплекс от фактори, 

сред които основно място заема борбата на екипа с неблагоприятната местна 

среда за функционирането му. 

 Стара Загора е най-големият от градовете, в които през учебната 2001-

2002 г. функционираха десегрегационни проекти, а ромският квартал, от който 

децата се изпращаха в неромските училища – най-големият от ромските 

квартали, в които работеше десегрегационен проект. В квартала (състоящ се 

всъщност от два квартала, съединени един с друг – “Лозенец” и “Чумлека”) 

живеят общо около 20-22 хиляди роми от няколко различни групи, включително 

такива с турско самосъзнание, които отказват да се самоопределят като роми. В 

квартала функционират две големи обособени ромски училища – СОУ “Христо 

Смирненски” и 12 ОУ с професионално-техническо училище, които, поне на 

хартия, за учебната 2002-2003 г. имат общо 1871 ученици. При неколкократните 

посещения на екипа в града никой обаче не можа да съобщи точния брой на 

реално посещаващите тези училища. 

 През учебната 2001-2002 г. десегрегационният проект в Стара Загора се 

осъществяваше в шест приемни училища – 1 ОУ (21 деца), 5 ОУ (17 деца), 11 

ОУ (17 деца), 9 ОУ (2 деца), 13 ОУ (14 деца), СОУ “Георги Райчев” (30 деца). 

Като брой това са училища, които съответствуват на възможностите на 

фондация “Дъга” да осигури наставници, но те представляват малък дял от 

общо 19-те основни училища и СОУ в града. Двете начални училища са 

изключени като въпрос на политика. Освен недостига на наставници, има и 

няколко други причини, които са попречили на фондацията да работи в повече 

училища. Това са отказът на няколко от “елитните” училища да запишат ромски 

деца
101

, големите разстояния, съчетани с факта, че всичките записани деца учат 

в една (първа) смяна, както и малкият брой деца, записани в проекта на “Дъга”, 

което би направило записването им в много училища непрактично.  

 Фондация “Дъга” разполага с два автобуса, закупени в началото на 

учебната година в очакване на повече деца, но през годината на практика 

транспортирането на децата се е извършвало с един автобус. 10 деца, учещи в 

СОУ “Георги Райчев”, не са ползвали автобус, тъй като училището е близо до 

тази част на квартала, в която те живеят. В началото на учебната 2002-2003 г. 

двата автобуса бяха в много добро състояние. Екипът очакваше да запише около 

200 нови деца като по този начин се насити капацитета и на двата автобуса. Още 

най-малко две нови училища се бяха съгласили да запишат деца. В деня на 

последното си посещение в Стара Загора на 13 септември 2002 г. екипът на БХК 

стана свидетел как едното от “елитните” училища прие, макар и не без скърцане 

със зъби, 12 ромски деца от проекта на “Дъга”. Едно от старите приемни 

училища обаче, 5 ОУ, в което е имало само една група ПДГ, въпреки че се е 

съгласило да запише децата от групата в първи клас, е отказало да приеме нова 

група ПДГ. 
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2. Екип, осъществяващ проекта 

 

 Общият брой на работещите в старозагорския десегрегационен проект 

през учебната 2001-2002 г. е 14. Това е проектът с най-голямо съотношение 

между персонала, осъществяващ проекта, към завършилите успешно годината в 

проекта – 1: 7.2. Причината се корени в противоречието между високите 

първоначални очаквания за записване на много деца и ниската бройка, която в 

края на краищата е реализирана. Ръководител на проекта е Митьо Кемалов. 

Непосредствено ангажиран с управлението на проекта е и единственият педагог 

в него – Димитър Димитров, координатор за работа с институциите. Заедно с 

тях в проекта работят шест наставници, един координатор за работа с 

родителите, един офис мениджър, един счетоводител, двама шофьори. Известно 

време към проекта е работил и един юрист. 

 Ключова роля в проекта имат неговият ръководител, координаторът за 

работа с институциите, наставниците и координаторът за работа с родителите. 

Те поддържат връзка с родителите, учениците, институциите за управление на 

образованието в града и ръководствата на приемните училища. Тяхната 

мотивираност е общо взето висока. Шестте наставници работят по един във 

всяко едно от шестте приемни училища. Наставниците, както и голяма част от 

екипа, през изтеклата учебна година са работили всъщност само половин ден, 

тъй като всички деца от старозагорския десегрегационен проект са учили само в 

една смяна, а допълнителни часове не са вземани. Всички наставници са със 

средно образование. Те поемат децата сутрин от квартала и прекарват с тях 

половин ден, докато са на училище. През това време те са на разположение на 

учителите и ръководствата на приемните училища по всякакви въпроси, които 

могат да възникнат. Наставниците са живата връзка между приемното училище 

и родителите, както и между училищата и ръководството на фондация “Дъга”. 

Техните задължения включват следене на успеха и поведението на децата, 

грижа за осигуряването на учебния процес с пособия и раздаването на закуски. 

Наставниците подготвят седмични доклади, които представят на редовните 

оперативки всеки петък в офиса на “Дъга”. Всички директори на приемни 

училища, с които екипът на БХК разговаря, подчертаха важната роля, която 

наставниците имат в десегрегационния процес и изразиха задоволство от 

тяхната работа. 

 Ръководителят на проекта и координаторът за работа с институциите се 

занимават с всекидневното управление на проекта. Те също така осъществяват 

трудните в Стара Загора преговори с институциите, с приемните училища и с 

другите неправителствени организации. Координаторът за работа с родителите, 

подпомаган от наставниците, има ключова роля в набирането на деца за 

проекта, за осигуряване присъствието на родителите на родителски срещи, а 

също и за решаване на възникналите в хода на учебния процес проблеми. 

Ръководителят на проекта, координаторът за работа с институциите и 

координаторът за работа с родителите се занимават с организирането на 

извънкласните мероприятия. 

 Както в другите десегрегационни проекти, така и в Стара Загора, екипът 

на фондация “Дъга” бе получил само твърде общи указания за това, каква 

информация и документация да събира и как да я обобщава. В проекта се 

събират лични данни за децата, данни за техните семейства, срочните и 

годишни оценки, броят на осигурените закуски, както и докладите на 
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наставниците и на другите членове на екипа. Цялата информация за учебния 

процес се обобщава по приемни училища и в проекта като цяло.  

 

3. Педагогически профил на проекта 

 

 Всички деца от старозагорския десегрегационен проекта са от ПДГ, 

първи и втори клас, голямата част от тях тръгват за пръв път направо в 

приемното училище, без преди това да са ходили в ромско училище. По тази 

причина, с изключение на тези, които са отпаднали от проекта, останалите са 

завършили успешно с един относително висок успех. Средният успех на 

старозагорските ученици е 4.42. Най-висок е той в 1 ОУ (4.85), а най-нисък – в 

13 ОУ (3.14). Няма останали на поправителни изпити, но има 20 деца, с които се 

провежда есенна работа. Това са деца от всички приемни училища, които са 

показали по-нисък успех. Тази работа се осъществява от две учителки от 1 ОУ. 

 Както и при другите проекти, стремежът на старозагорския екип е бил 

ромските деца да бъдат записани по около 4-5 в паралелка. Поради късното 

започване на проекта, това обаче не винаги се е удало – в една паралелка на 1 

ОУ има записани 7 ромски деца (от общо 24 в паралелката), а в друга паралелка 

на 11 ОУ има записани 8 ромски деца (от общо 23 в паралелката). И в двата 

случая в другите паралелки на класа също има записани ромски деца. 

 В Стара Загора, както и в другите градове, екипът на БХК направи 

усилия да събере мнения за качеството на образованието в ромските училища, 

както и за мотивацията на ромските родители. Най-категорични резерви към 

качеството на образованието в двете ромски училища изказа началника на ИО 

на МОН г-н Любомир Любенов по време на едно от посещенията на БХК през 

юли. Г-н Любенов бе категоричен, че качеството на образованието там е много 

ниско. Той разказа за скорошна проверка на инспектората в едно от училищата, 

която установила, наред със силно занижени образователни критерии, също 

така и сериозни нарушения на нормативните документи (например, поправяне 

на оценките от страна на директора с цел повишаване на успеха).
102

 Подобно 

виждане за качеството на образованието в ромските училища сподели и 

началника на отдел “Образование и спорт” на община Стара Загора г-н Динко 

Динев.
103

 Г-жа Дияна Петрова, директор на едно от приемните училища, СОУ 

“Георги Райчев”, в което от много години учат и деца от ромския квартал 

сподели, че при тях винаги е имало проблем с образователното равнище на 

децата, които се прехвърлят от ромското училище. Тя също така подчерта, че 

ромските родители, които записват децата си в СОУ “Георги Райчев”, искат да 

избегнат тяхното “изхабяване” в ромските училища.
104

 Поради факта, че децата 

в старозагорския проект са основно от ПДГ, първи и втори клас, екипът на БХК 

не успя да събере мнения на ромски родители, даващи сравнителна перспектива 

на качеството на образованието в ромските и в приемните училища. Всички 

интервюирани родители обаче споделиха, че искат децата им да учат в 

“българските” училища, защото там обучението е по-добро. По време на 

кръглата маса, организирана от ИО на МОН на 4. 09. 2001 г., на която екипът на 
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БХК присъства, и двамата директори на ромски училища категорично оспориха 

констатацията, че качеството на образованието в техните училища е по-ниско от 

това в приемните. Единият от тях обаче, както и в случая с Монтана, 

впоследствие заяви, че за някои от децата, които са по-талантливи и по-

ученолюбиви, е по-добре да учат в училищата в града и че тя самата е готова да 

помогне на екипа да установят и да запишат тези деца в проекта. 

 Броят на отпадналите в старозагорския десегрегационен проект е 

относително висок – общо 20 за цялата учебна година. Причините за 

отпадането, според отчета на фондация “Дъга”, са три – преместване на 

родителите в друго населено място, дълготрайни заболявания на някои от 

учениците и връщане в ромските училища, където от октомври 2001 г. на децата 

е бил предлаган безплатен обяд, осигурен от няколко народни представители от 

Стара Загора само за ромските училища. Ако обаче се вземе предвид и високият 

брой останали в подготвителни класове от групите ПДГ ще стане ясно, че и към 

самата педагогическа работа в старозагорския проект могат да се отправят 

сериозни бележки. И наистина, ромските деца там учат само до обяд. В нито 

едно от приемните училища на града няма занималня, а допълнителни часове за 

изоставащите не са осигурени, ако не се брои есенната работа и спорадичните 

занимания на някои учители на доброволни начала. Педагогическото 

ръководство на проекта се свежда до настаняването на децата в приемните 

училища и до осигуряване подкрепата на институциите. То обаче не включва 

непрекъснато подпомагане на децата в хода на учебната година. На нуждата от 

допълнителна работа с ромските деца обърнаха внимание няколко от 

интервюираните директори на приемни училища. Един от тях отбеляза, че при 

липсата на занималня, допълнителната и самостоятелна работа с ромските деца 

са крайно необходими.
105

 Друг сподели, че приемното училище е готово да 

организира допълнителни часове, ако за това бъде осигурено заплащане.
106

  

 За разлика от другите градове, някои от директорите на училищата в 

Стара Загора, макар да изказаха задоволство от работата на наставниците, не 

виждаха каквато и да било тяхна роля в образователния процес. Още на 

кръглата маса, организирана от ИО на МОН на 4. 09. 2001 г., няколко от 

поканените директори изразиха мнение, че ролята на наставниците е преди 

всичко да осигурят физическото присъствие на децата в училище. Една от 

директорките на приемните училища по-късно препоръча ромските деца да се 

учат “да свикват повече без наставника”.
107

 

 Всички наставници в старозагорския десегрегационен проект имат 

средно образование. Подборът им се основава също така и на техните 

комуникативни способности, както и на доверието, с което се ползват в 

квартала. През годината един наставник е сменен за употреба на алкохол в 

работно време. Обучението, което те са получили, е основно от координатора за 

работа с институциите по време на редовните петъчни оперативки в офиса на 

“Дъга”. Повечето от тях са участвували и в кратък семинар, организиран в 

началото на учебната година във Варна от доц. Христо Кючуков. В него са 
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участвували и някои от учителите в приемните училища, както и представители 

на ИО на МОН. 

 Родителските срещи в приемните училища са се провеждали редовно. 

Фондация “Дъга” не е осигурявала транспортирането на родителите до тях, а е 

разчитала на тяхната инициатива. Екипът на БХК получи различни оценки за 

нагласата на ромските родители да присъствуват на родителски срещи. Някои 

директори бяха много доволни от присъствието и дори отбелязаха, че ромски 

родители търсят учителите и извън дните за родителски срещи.
108

 Други 

отбелязаха липсата на добра връзка с родителите.
109

 Екипът на “Дъга” също не 

беше доволен от активността на родителите. Самият екип е организирал една 

родителска среща само за ромските родители-участници в проекта. 

 Както и в другите градове, някои от децата в старозагорския 

десегрегационен проект също са били обект на расистки мотивирани обиди от 

страна на другите, главно по-големите, деца в приемните училища. Екипът на 

“Дъга” отбеляза това като особено сериозен проблем в първите седмици от 

функционирането на проекта. Някои от директорите също го отбелязаха, макар 

че не всички от тях го смятаха за достатъчно сериозен. Няколко от 

интервюираните деца-участници в проекта споменаха, че са били обиждани 

като “цигани”, но че по-късно тези обиди са намалели. Наставниците в няколко 

училища са разговаряли във връзка с това с учители и директори по конкретни 

поводи. Екипът на “Дъга” отбеляза и добри практики, като например в случая 

когато български майки събирали пари за да купят подарък на едно дете от 

проекта. 

 

4. Записване  

 

 Записването в старозагорския десегрегационен проект е било сериозен 

проблем през учебната 2001-2002 г. Тъй като основната част от децата са от 

ПДГ, първи и втори клас, спънки за получаване на отпускни свидетелства е 

имало в само няколко случая на деца от втори клас, които са се преместили от 

ромските училища в приемните. Те са създадени, както и в случаите с проектите 

в другите градове, от директорите на ромските училища. В Стара Загора обаче 

тези проблеми са били бързо преодолени след намесата на екипа на “Дъга”. 

 Много по-сериозен проблем са преките и косвени пречки, които проектът 

е срещнал от страна на местните власти и общественост. Стара Загора е 

единственият град, в който има райониране на училищата по чл. 36, ал.2 от 

ППЗНЗ. Тази очевидно противозаконна разпоредба бе използвана от кмета на 

града, който през 2000 година е издал заповед, с която се определят райони на 

местните училища. На основание на тази заповед няколко училища от центъра 

на града не записват ромски деца, докато не удовлетворят молбите на децата от 

собствения си район. Един от директорите на приемните училища заяви, че 

поради демографската криза, на практика районирането на училищата се 

прилага само за централните училища, които го използват за да откажат 

записване на ромски деца.
110

 Две от училищата, смятани за “елитни” в Стара 
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Загора, 2 ОУ и 6 ОУ са отказали да запишат деца за учебната 2001-2002 г. В 

допълнение на това, по време на кръглата маса, организирана от ИО на МОН на 

4. 09. 2001 г. директорът на 2 ОУ, г-н Баджаков, заяви, че той няма да запише 

ромски деца, тъй като се страхува, че българските деца “ще се разбягат”. 

Въпреки депозираните още през май молби от, според думите на екипа на 

фондацията, “специално подбрани като за елитно училище деца”, директорът 

Баджаков е отказал да запише ромски деца и през новата учебна година. 

Молбите на децата бяха пренасочени към 6 ОУ и бяха приети от директорката 

на училището с обещание за записване в присъствие на екипа на БХК в деня на 

последното му посещение в Стара Загора на 13. 09. 2002 г. Има известни 

основания да се предполага, че записването на ромски деца в 6 ОУ е станало 

под натиск от страна на общината. Това намекна самият началник отдел 

“Образование и спорт” в община Стара Загора при посещението на екипа на 

БХК при него. Изнервеният и несигурен вид на директорката на 6 ОУ при 

посещението при нея на екипа на БХК впоследствие потвърди подозренията. 

Радостта от съгласието на 6 ОУ да запише ромски деца обаче бе помрачена от 

отказа на 5 ОУ да продължи сътрудничеството си с фондация “Дъга” през 

учебната 2002-2003 г. 

 По време на кръглата маса, организирана от ИО на МОН на 4. 09. 2001 г. 

тогавашният началник на ИО на МОН призова всички училища в Стара Загора 

да запишат ромски деца, за да се избегне “бягството” на деца от смесените към 

училищата, които не записват роми. Това обаче, предвид ограничения капацитет 

на фондация “Дъга”, е трудно да се постигне само с усилията на една 

неправителствена организация. При последното посещение в Стара Загора на 

екипа на БХК няколко директори на приемни училища изразиха загрижеността 

си от тази възможност. Една от директорките съобщи, че откакто действува 

проекта на “Дъга” в педагогическите среди и сред родителите на града се прави 

разлика между училищата които не работят по проекта и тези, които работят по 

него в ущърб на последните.
111

 Друга директорка съобщи, че след края на 

настоящата учебна година някои родители от нейното училище са записали 

децата си в училища, в които няма ромски деца.
112

 Директорката на СОУ 

“Георги Райчев”, приемното училище с най-много записани ромски деца, обаче 

съобщи, че в това училище, поради дългогодишната традиция да се записват 

ромски деца, не се наблюдава “бягство” на българчетата.
113

 

 Записаните в старозагорския десегрегационен проект деца са малък дял 

от живеещите в ромския квартал деца и са очевидно от семейства, които са 

силно мотивирани да дадат добро образование на децата си. Родителите, с които 

екипът на БХК разговаря, бяха в голямата си част такива хора. Това, както 

изглежда, не е ефект от съзнателен подбор на децата от страна на екипа, който 

продължително време в началото на учебната година се е борил за деца. То е по-

скоро следствие от факта, че поради много голямата разлика в социалната 

тежест между изпращането на децата в ромското училище и записването им в 

десегрегационния проект, поемането й е било по силите само на високо 

мотивирани родители.
114
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 Както и другаде, екипът на старозагорския десегрегационен проект се 

старае да уважи желанието на родителите, но понякога пренасочва децата към 

други училища с тяхно съгласие. Такъв бе случаят с децата, които по изрично 

желание на родителите бяха кандидатствували за 2 ОУ. Поради отказа на 

директора да ги приеме, молбите им бяха насочени от екипа на “Дъга” към 6 

ОУ. Екипът предполагаше, че поради еднакво високия статус на двете училища, 

родителите, които и без това са разтревожени от “висящото” положение на 

своите деца, ще бъдат доволни от промяната. 

 

5. Политическа, административна и обществена подкрепа на проекта 

 

 Въпреки че по време на последното посещение на екипа на БХК в Стара 

Загора всички интервюирани изказаха подкрепа за десегрегационния проект, 

той продължава да функционира в една несигурна среда и да среща пряка и 

косвена съпротива от най-различни кръгове. Подкрепата за проекта е обвързана 

и с политическата самоличност на ръководителите му – както председателят на 

“Дъга”, така и координаторът за работа с институциите са отявлени 

привърженици на ОДС и са въвлечени в отколешни конфронтации с 

представителите на другите политически сили по много въпроси. Общинското 

ръководство на Стара Загора пък, след последните местни избори, бе овладяно 

от БСП. Въпреки това, началникът на отдел “Образование и спорт” в общината 

г-н Динко Динев заяви нееднократно подкрепата си за проекта. Той очевидно се 

бе ангажирал в убеждаване на директорите да записват ромски деца в 

училищата си, макар че изповядва стратегията “стъпка по стъпка”. За него бе 

успех това, че през новата учебна година в проекта участвуват повече училища, 

отколкото в предходната и вярваше, че в учебната 2003-2004 г. те ще бъдат още 

повече. Няма никакво съмнение обаче, че, ако не бяха напреженията на 

политическа основа между него и ръководството на “Дъга”, успехът на проекта 

щеше да бъде по-голям още през първата му година. 

Най-категорична подкрепа за проекта бе изказана от представителите на 

регионалния ИО на МОН. Както новото, така и старото ръководство на 

инспектората застават категорично зад него и търсят възможности да му окажат 

практическа подкрепа. В стремежа си да преодолее районирането началникът на 

инспектората, г-н Любенов дори бе измислил формула – да се включат отделни 

улици от ромските квартали “Лозенец” и “Чумлека” към районите на училищата 

в града.
115

 Тази формула той е предложил на кмета на общината с цел да се 

издаде нова заповед за райониране. 

В първите месеци от функционирането се проектът е срещнал съпротива 

сред няколко ромски организации, които са осъществявали проекти, свързани с 

ромските училища. Впоследствие по-сериозните от тези противници са 

престанали да го критикуват. Дори старите ромски политически противници на 

г-н Кемалов са сключили нещо като неписано споразумение с него да не пречат 

на проекта, нещо крайно учудващо като се има предвид градуса на 

политическата конфронтация в тези среди в миналото. Една малка група млади 

неправителствени ромски дейци обаче не престава да се противопоставя 

публично и сред ромската общност на проекта по-скоро от неприязън към 

личностите на неговите ръководители, отколкото заради някакви принципи. 
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Няколкото протестантски църкви, които действуват в ромския квартал 

според екипа на “Дъга” мълчаливо подкрепят проекта, но не са говорили 

публично в негова подкрепа. Голяма част от родителите, които са записали 

децата си в десегрегационния проект, са членове на тези църкви. Екипът е 

изявил желание да влезе в църквите и да говори за проекта, но пасторите не го 

допуснали. 

В първите месеци от своето функциониране проектът е срещнал и 

съпротивата на родителите от приемните училища. Екипът на БХК получи 

сведения за това както от наставниците на проекта, така и от някои от 

директорите. В някои от училищата това са били както български родители, 

така и роми, които не живеят в квартала. Всъщност, най-яростна съпротива 

проектът е получил от ромски родители, живеещи в кв. “Трите чучура” и от 

една учителка-ромка от 11 ОУ.
116

 В повечето случаи тези съпротиви са 

отшумели, но в случая с 11 ОУ те продължили и са довели до отлив на 

български деца. 

 

6. Социален профил на проекта 

 

 През 2001-2002 учебна година социалната програма на старозагорския 

десегрегационен проект е била толкова активна, колкото и в останалите градове, 

но там социалната тежест върху родителите, които изпращат децата си в 

проекта е най-голяма. Проектът е осигурил учебници и учебни пособия за 

всички деца, както и една закуска. Между март и октомври обаче в резултат на 

една съвместна акция на община Стара Загора и група местни народни 

представители Министерството на труда и социалните грижи е осигурило 

закуски и обяди за всички деца в ромското училище. Нито това социално 

подпомагане, нито негова алтернатива, са обхванали ромските семейства, които 

са записали децата си в десегрегационния проект. Три неправителствени 

организации, работещи по проекти на Министерството на труда и социалната 

политика, през учебната година са работили за ромските училища чрез 

организиране на курсове за обучение по български език и чрез закупуване на 

дрехи и обувки за децата, които впоследствие се записват в ромските училища. 

Допълнително дарение от дрехи е осигурил за ученици от СОУ “Христо 

Смирненски” и народният представител от НДСВ Атанас Щерев. 

 В допълнение към учебните помагала и закуските, през учебната година 

фондация “Дъга” е организирала и няколко извънкласни дейности за децата, 

записани в проекта. В края на учебната година през юли за децата от проекта е 

организиран кратък летен лагер на Старозагорските минерални бани. 

Фондацията е организирала три празненства за Коледа, Празника на буквите и 

Деня на славянската писменост и култура. И трите празненства са се 

организирали само за децата от проекта, което предизвика недоволството у една 

от интервюираните директорки на приемни училища.
117

 Ромският празник 

“Василица” обаче е бил отпразнуван заедно с директори и учители от 

приемните училища на тържество, организирано от фондацията. В края на 

учебната година фондацията е закупила и раздала награди на отличилите се 

ученици. Награди са получили и директорите и учителите от приемните 

училища. 
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ІІІ. Значението на десегрегацията 
 

 Десегрегацията на ромските училища преследва три цели:  

 Изравняване на образователните възможности на българските и 

на ромските деца чрез обучението им в едни и същи или поне 

близки по качество училища; 

 Разширяване на социалния хоризонт и подобряване на 

житейските перспективи на ромските деца чрез изваждането им 

от ромското гето; 

 Взаимно опознаване и участие във взаимната социализация 

между българските и ромските деца от възможно най-ранна 

възраст. 

Първата от тези цели по принцип би могла да се постигне и с една 

политика на издигане качеството на образованието в самите сегрегирани ромски 

училища. Такава, макар и не без вътрешни противоречия, бе и политиката на 

комунистическите власти към ромското образование. По-високите заплати на 

учителите в ромските училища и осигуряването на допълнително подпомагане 

на децата в тях, както и осигуряването на помощници на учителите бяха все 

стъпки в тази насока. Тази политика обаче претърпя провал дори ако допуснем, 

че в много от ромските гета тя е била искрена. Тези училища не произведоха 

образовани роми и бяха по правило най-лошите градски училища навсякъде 

където съществуваха. Причината за това е тривиална – тя е в обвързаността на 

образованието с живота на общността и в общата дискриминация. Българското 

ромско гето произвежда бедност, социална девиация, малограмотност и 

стеснени житейски хоризонти със самата си същност, феномен, добре описан и 

за други гета на социално отхвърлени.
118

 Тези социални условия не могат да 

осигурят необходимите ценностни ориентации към официалното образование, 

както и адекватен родителски контрол върху преподаването, без които е 

немислимо да се говори за качество на образованието. В действителност, както 

показва опитът на текущите десегрегационни проекти, социалните условия на 

гетото могат да повлияят също така и на участието на родителите в 

десегрегационните проекти. Една от задачите на екипите на неправителствените 

организации е тъкмо да стимулират родителските мотивации и тяхното участие 

в образователния процес. В средата на гетото е изключително трудно да се 

осъществява и контрол върху изпълнението на държавните образователни 

стандарти преди всичко поради това, че съответните органи на образователното 

ведомство, движени от същите масово споделяни обществени нагласи, които 

пораждат ромските гета, в редки случаи имат желание да го осъществяват. Но 

дори и да имат, препятствията, които те срещат в социалните условия на 

ромското гето, биха направили този контрол на практика невъзможен. 

След падането на тоталитарния режим положението в българските 

ромски гета се влоши икономически. Тяхната изолация, както и общата 

изолация на ромите от обществения живот се усили. Основната част от 

инфраструктурата деградира. През 2002 г. електричеството в много от ромските 

гета бе изключено или бе установен режим на минимално потребление поради 
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неплатени от години сметки. Стигмата на живеенето в гетото, този източник и 

продукт на порочния кръг, който затваря перспективата пред неговите 

обитатели, се задълбочи.
119

 При тези условия, излизането от гетото чрез 

записване в “нормално” училище е попадане в друга социална орбита, социална 

и културна иновация с трайни последици върху житейската перспектива на 

ромското дете. То внася не само организираност в личния живот на детето, но и 

организираност в живота на неговото семейство, както и на общността. 

Обвързаността на образованието с останалите елементи от живота на гетото и 

със състоянието на жизнената среда прави инвестирането в сегрегираното 

образование една твърде неикономична операция. И, обратно, излизането от 

гетото в “нормалното” училище е най-краткият път към разрушаването му или 

към облагородяването му като територия и като общност. 

Но дори ако постигането на първата цел, изравняване на образователните 

възможности на българските и на ромските деца, да би било възможно чрез 

повишаване на качеството на образованието в ромските училища, сегрегираното 

образование не би могло да допринесе за взаимното опознаване и за взаимната 

социализация между двете общности. Процесите на прогресираща социална 

изолация на ромите от последните години достигнаха до точка, в която двете 

общности, българската и ромската, особено в големите градове, днес живеят в 

условията на фактически апартейд. Техните общи комуникативни пространства 

прогресивно се стесняват, а различията в равнищата на тяхната комуникативна 

компетентност прогресивно се увеличават. А тези комуникативни пространства, 

които остават, по-скоро поддържат и усилват предразсъдъците, отколкото ги 

намаляват.  

Една от основните точки на съприкосновение между българите и ромите 

днес е престъпността. Престъпността до голяма степен е един социален 

конструкт във всяко общество, но тя е в особено голяма степен такъв в 

българското общество. Усещането за засилване на дребната престъпност и 

преди всичко на дребните кражби след падането на тоталитарния режим се 

свърза тясно с криминалната активност на прогресивно обедняващите роми. А 

публичното обсъждане на престъпността основно в нейната форма на дребни 

престъпления срещу личната собственост допринесе за трайното асоцииране в 

общественото съзнание на рома с престъпника. Няколко изследвания на 

предразсъдъците сред българите, проведени през 90-те години, установиха 

стабилни високи стойности на споделяне на убеждението, че “циганите са 

склонни към извършване на престъпления”.
120

 Тези убеждения се подхранват 

активно от медиите. Едно изследване на БХК на образа на етническите 

малцинства в българския централен и местен печат установи, че около 60% от 

публикациите за роми в печата ги представят като “генериращи криминални и 

социални проблеми”.
121

 

Съвместната социализация води до разширяване на комуникативните 

пространства и взаимно опознаване. Макар известните данни за ролята на 
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  За стигмата и моралната амбивалентност на живота в гетото виж, наред с изобилието 

от публикации, напоследък: Eliah Anderson, Code of the Street: Decency, Violence, and the Moral 

Life of the Inner City, London etc., W. W. Norton and Co., 2000.  
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  Делът на българите, които споделяха това убеждение през 1992 г. бе 90%, през 1994 г. – 

91%, а през 1997 г. – 89%. Cf. Krassimir Kanev, “Changing attitudes towards the ethnic minorities in 

Bulgaria and the Balkans, 1992-97”, in op. cit., p. 202. 
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  Етническите малцинства в печата, София, БХК, 2002 г., с.21. 
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контактите в междуетническите отношения да са противоречиви, има основание 

да се предполага, че контактите между българските и ромските деца биха имали 

благотворно влияние за намаляване на предразсъдъците и социалните 

дистанции. Трудно е да се предполага, че съвместната социализация би 

разкрила пред българските деца аспекти от образа на ромите, които са по-

негативни от онова, което те попиват в момента в семействата си и чрез 

медиите. Най-ярко доказателство за положителния ефект на десегрегацията 

върху междуетническото общуване е опитът на действуващите проекти. Както 

се вижда от тях, расистки мотивираните обиди и поведение се проявяват като 

правило главно в първите седмици и месеци на действие на проектите и с 

времето чувствително намаляват. Разбира се, основен фактор за това 

намаляване са бързите и ефективни мерки, предприети от учителите и 

училищните ръководства, както и усилията за подобряване на 

междуетническото общуване чрез специалните извънкласни инициативи. 

Етническото разнообразие в училищата подобрява образователните 

постижения на децата от малцинствата и стимулира доброто междуетническо 

общуване без да намалява или дори като подобрява образователните 

постижения на децата от мнозинството. По този въпрос в последните години в 

САЩ бяха осъществени серия от изследвания и всички те достигнаха до едни и 

същи изводи – етническото и културно разнообразие има стимулиращ ефект 

върху образователната среда.
122

 Няма причини да се смята, че това не би било 

така и в българските училища. Образователната социализация в тях в условията 

на културна хомогенност без съмнение допринася и за култивирането на 

широко разпространените стереотипи за етническите малцинства, което е в 

разрез с мисията на едно модерно образование. 

Една разпространена критика на мултикултурното образование идва по 

линия на неговия ефект върху етническата идентичност. Възможностите за 

асимилация или най-малко за промяна на етнокултурата исторически са 

оказвали сдържащ ефект върху желанието на малцинствата да се образоват 

заедно с мнозинството. Разбира се, тези възможности са реални ако принципите 

и стереотипите на българското образование не се променят. Това, колко слаб е 

прогресът в тази насока показа скорошният дебат върху изучаването на 

стихотворението “Аз съм българче”. Но тези принципи и стереотипи, повечето 

от които са наследени още от 19 век, биха се променили по-бързо при съвместно 

обучение с деца от малцинствата, така както това е станало в общества, в които 

мултикултурното образование е осъществено на практика. Мултикултурното 

образование без съмнение води до промяна на етнокултурата както на 

малцинството, така и на мнозинството. Но до това водят и десетки други 

социални фактори, които са направили от културата на днешните българи нещо 

съвсем различно от културата на българите от 19 век. Важният въпрос в тази 

връзка е не въпросът за промяната, а въпросът за доброволния избор. А, в 

случая с образователната десегрегация, той бе направен от десетките ромски 

организации, които на 8 април 1999 г. подкрепиха Рамковата програма за 

равноправно интегриране на ромите в българското общество.
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  Виж обобщението на резултатите в: Divided We Fall: Coming Together through Public 

School Choice, The Report of The Century Foundation Task Force on the Common School, 2002, p.23-

24. Виж също Richard Kahlenberg, Economic School Integration: An Update, The Century 

Foundation Brief, available at: www.equaleducation.org.  
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ІV. Модели за десегрегация и специфични потребности 
 

 Моделът на десегрегация, който бе наложен през първата година на 

функционирането на видинския проект бе в една или друга степен 

възпроизведен в останалите проекти. Това стана чрез интензивни консултации и 

обмяна на опит скоро след неговото стартиране, но особено след 

приключването на неговата първа година през лятото на 2001 г. След 

стартирането на новите проекти бяха проведени няколко срещи и взаимни 

посещения на екипите на десегрегационните проекти. Моделът включва 

няколко взаимосвързани елемента: 

7. Осигуряване на педагогическо ръководство на проекта от специално 

наети педагози, които самостоятелно или чрез консултации с другите 

участници в проекта и с ръководствата на приемните училища определят 

стратегията на записването, нуждата от допълнителна педагогическа 

работа, формите на извънкласна работа и упражняват надзор върху 

работата на наставниците; 

8. Записване на ромски деца в колкото е възможно повече приемни 

училища извън ромските квартали; 

9. Осигуряване на политическата и обществената подкрепа на проекта от 

ръководните фактори в образованието, сред ромската общност и НПО и 

сред политическите сили в населеното място; 

10. Назначаване на специално наети наставници, обикновено по един за 

всяко от приемните училища, които посрещат нуждите на записаните 

деца и на техните учители и осъществяват всекидневната връзка между 

училището, ръководството на проекта и родителите; 

11. Транспортиране на учениците от ромския квартал с автобуси, които са 

специално закупени от неправителстваната организация за целите на 

проекта и са по съответен начин обозначени; 

12. Организиране на допълнителни часове за изоставащите деца от 

учителите в приемните училища или от специално наети за целта 

педагози. Това включва също така осигуряване на допълнителна работа с 

децата през летните и ваканционни месеци; 

13. Осигуряване на възможности за допълнително квалифициране на 

учителите от приемните училища с особен акцент върху 

мултикултурното образование; 

14. Провеждане на извънкласни мероприятия – чествания, екскурзии, лагери 

и др. с ясно изразен мултикултурен характер с привличане на деца и 

родители – роми и българи; 

15. Осигуряване на подкрепата на местните образователни и общински 

власти, както и на неправителствените организации и медиите; 

16. Осигуряване на учебни помагала и на закуски за нуждаещите се, а в 

някои случаи и на дрехи и обувки; 

17. Подпомагане на ромските родители при участието им в родителските 

срещи в приемните училища и периодично организиране на родителски 

срещи на участниците в проекта, както и полагане на други усилия за 

информиране и привличане към работата на проекта на родителите-роми. 
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Този “идеален тип” е възпроизведен с по-големи или по-малки отклонения 

във всеки един от отделните проекти в шестте града в зависимост от няколко 

фактора: 

Организираността, професионализма и опита на екипа на проекта: По 

отношение на организираността, професионализма и опита екипите на 

десегрегационните проекти се различават значително. Някои от тях (Видин, 

Сливен) се осъществяват от неправителствени организации, които още преди да 

започнат да работят по десегрегацията са осъществявали най-различни проекти, 

включително такива, свързани с образованието на ромските деца. Този общ и 

специален опит без съмнение им е помогнал да планират и да организират 

дейностите на едно високо ниво. Проектите се различават значително и по 

качеството на тяхното педагогическо ръководство. При някои (Плевен) 

педагогическото ръководство е било слабо или изобщо е отсъствувало, докато 

при други (Видин, Сливен) то е било още от самото начало добре организирано. 

Опитът от шестте десегрегационни проекта показва, че там, където 

ръководителят на проекта е педагог, успехите са най-добри.  

От голямо значение за популярността на проекта е престижът на неговия 

ръководител както сред ромите, така сред останалите жители на населеното 

място. Квалификацията и усърдието в работата на наставниците също дава 

отражение върху успеха и интегрирането на ромските деца в приемните 

училища. Наставниците са хората, които в повечето случаи прекарват с децата 

през цялото време докато те са на училище и общуват с тях непрекъснато. Те 

често служат като поведенчески модели. По тази причина тяхното образование 

и поведение е от ключово значение за мотивирането на децата към учене и за 

успешното изпълнение на техните функции на посредници между училището, 

ръководството на проекта и родителите. Обща слабост на всички проекти е 

недостатъчното обучение на наставниците както за изпълнение на 

специфичните им функции, така и по принципите на мултикултурното 

образование. 

Етническата демография, културната среда и равнището на 

междуетническо общуване в конкретното населено място: Населените места в 

България се различават много по характера и равнището на междуетническото 

общуване, което характеризира тяхната икономическа и културна среда. Тези 

различия се определят от много фактори, сред които са етническата и 

възрастова демография, социалното положение на различните етнически и 

религиозни групи, характера на политическите различия, икономическата 

инфраструктура и регионалната социална и културна история. Дизайнът на 

проекта се влияе от етническата демография непосредствено – едно е да се 

прави десегрегация на ромски квартал от 2000 жители и съвсем друго – на гето 

от 20-30 хиляди. В различните среди за постигането на един и същ ефект 

мащабите на усилието следва да бъдат различни. В това отношение шестте 

проекта са крайно неравностойни като ефект върху различните 

етнодемографски среди.
123

 

 Без съмнение, високото равнище на междуетническо общуване насърчава 

мултикултурното образование и процесите на десегрегация. И, обратно, 

животът в ситуация на фактически апартейд създава сериозни препятствия пред 

тях. Културната среда и равнището на междуетническо общуване в конкретното 

населено място оказва влияние не само върху качеството на десегрегационния 
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  Виж по-долу Критерии за успех и провал. 
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проект, но и върху самият му дизайн. Пример в това отношение е Хасково, 

където през учебната 2001-2002 г. проектът се бе свел до голяма степен до 

предлагане на транспортна услуга, но въпреки това записаните в приемните 

училища деца се представиха успешно поради по-малкото бариери в 

междуетническото общуване, които те срещнаха в тях. 

Финансовата и материална осигуреност на проектите: Финансовата и 

материална осигуреност на проектите дава възможност на екипа да провежда 

всички дейности, необходими за успешната десегрегация. Очевидно, по-доброто 

финансиране дава възможност за една по-мащабна операция със значителен 

ефект. Планирането на финансирането следва по принцип да бъде съобразено с 

желания ефект, макар че за една неправителствена организация то няма как да 

бъде неограничено. Финансирането на действуващите проекти е, с малки 

изключения, едно и също и не е съобразено, а в някои градове (Стара Загора, 

Сливен) е изключително трудно, предвид възможния обхват на дейността на 

една неправителствена организация, да бъде съобразено с конкретната 

етнодемографска ситуация. По тази причина то е породило едни сходни като 

мащаб дизайн операции, чийто ефект в различните населени места е твърде 

различен. При един и същ ресурс той е по-голям там, където общността е по-

малка и по-малък там, където тя е по-голяма. 

Социалното положение на ромските деца и родители-участници в проекта: 

Както е било отбелязвано неведнъж, “една от реалностите на гетото, която 

външните наблюдатели често пропускат, е фактът, че в гетото могат да се 

намерят хора от много различни професионални, подоходни и образователни 

групи”.
124

 Макар за външния наблюдател хората в него да изглеждат като една 

хомогенна маса на дъното на обществото, вътрешните деления сред неговите 

обитатели в никакъв случай не са по-маловажни от тези в макрообществото. И 

макар спектърът от социални ефекти от тези вътрешни различия да е по-

ограничен поради стеснения социален хоризонт в гетото, тази връзка 

съществува и тя трябва да бъде отчитана при осъществяването на каквито и да 

било проекти в него. Опитът на шестте десегрегационни проекта показва, че 

социалното положение на ромските родители и деца-участници в тях до голяма 

степен предопределя подготовката на детето, успеха в училище, качеството на 

родителския надзор, необходимостта от допълнително подпомагане и, в края на 

краищата, самия дизайн на проекта. Това най-ясно се вижда от примерите на 

Стара Загора и Сливен. В Стара Загора общият успех на записаните в проекта 

деца, въпреки липсата на допълнителна работа с тях, е значително по-висок от 

този в Сливен. Основната причина за това е значително по-високото социално 

положение на родителите на децата-участници в Стара Загора и свързаните с 

него по-силна мотивация към учене, която децата получават в семейството, 

както и по-големият контрол върху образователния процес, упражняван от 

родителите. И, обратно, по-ниското социално положение на родителите в 

Сливен се отразява върху възможността им да създадат мотивация за учене и да 

контролират образователните постижения на техните деца. 

Политическата, административната и обществената подкрепа на 

проекта: В условията на функциониращи десегрегационни проекти в най-малко 

три от градовете (Видин, Монтана и Плевен) сегрегираните ромски училища 

продължиха да съществуват без да има нужда от тях основно поради 
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  Robert Parelius, Ann Parelius, The Sociology of Education, Engelwood Cliffs, Prentice Hall, 

1987, p. 341. 
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подкрепата, която техните ръководства имат сред местните власти. Ако не е 

спечелена тяхната подкрепа, общинските и областните ръководства на 

образованието са в състояние да окажат значителна съпротива на 

десегрегацията и дори да я провалят, независимо от това, че се осъществява от 

неправителствена организация. В шестте града отношението на местните власти 

варира, включително в различни периоди от време, от активно отрицателно през 

неутрално до активно подпомагащо. Във всеки един от тези случаи то е оказало 

влияние върху дизайна на проекта и върху неговия ефект. 

Подкрепата на местната общественост (неправителствени организации, 

неформални ромски групи, политически партии, религиозни общности и медии) 

е от ключово значение за доброто огласяване на проекта и за успешното му 

развитие. Опитът от шестте града сочи, че проектите могат да се справят с 

известна доза съпротива от страна на различни сегменти на обществеността, но 

съпротивата във всички случаи има деструктивен ефект върху тях. Пример в 

това отношение е проектът във Видин. 

Десегрегационните проекти в известна степен поемат функциите на 

родителите в процеса на обучение чрез осигуряването на учебни помагала, 

храна и надзор над образователните постижения на децата. Подобна функция по 

времето на комунистическия режим изпълняваха интернатите. Функцията на 

проекта обаче е да облекчава семействата без да откъсва децата от тях и в това е 

неговата съществена отлика от интерната. С това той изпълнява не само своята 

образователна роля, но и ролята си на носител на житейска иновация в ромската 

общност. Специфичните нужди, които проектът посреща, са силно зависими от 

възможностите и ролята на всяко индивидуално семейство. Последните варират 

в резултат на редица социални фактори, сред които са социалното положение, 

броят на децата в семейството, трудовата заетост, наличието на баба и дядо, 

характера на религиозността и пр. Няма съмнение, че моделът на 

десегрегационния проект трябва да бъде приспособен към специфичните нужди 

на децата, произтичащи от различните семейни среди. Проектът поема известна 

социална тежест, която стремежът към по-добро образование и към интегриране 

в макрообществото налага върху ромското семейство, но той не е в състояние, а 

и не бива да си поставя като задача да премахне социалните различия вътре в 

ромската общност. Той не бива също така да изпълнява функцията на 

асимилационен посредник като налага българските културни и поведенчески 

модели върху ромската идентичност.  

Десегрегационните проекти в шестте града се различават по нагласата си да 

търсят индивидуализация на грижата. Чрез подбора на наставници от средите на 

ромската общност всички те осигуряват културна приемственост, там, където 

нуждата от такава е по-голяма. В това отношение слабата роля на наставниците 

в хасковския проект се компенсира от традицията на междуетническо 

съжителство. Видинският проект осигурява закуски само на деца, които са 

крайно бедни и полага сериозни усилия да индивидуализира подхода си с оглед 

на това. Другите проекти обаче (вероятно поради по-малкия брой деца и поради 

финансовата възможност да го правят) раздават закуски на всички. Повечето 

проекти са закупували учебни пособия само на една част от децата. Това обаче в 

редки случаи е станало на основата на преценка на индивидуалните нужди. Най-

често пособия са закупени на децата, които са се записали в проекта от самото 

начало, а за тези, които са дошли впоследствие просто не са останали пари. 

В най-важния аспект на индивидуализацията на грижата – осигуряване на 

допълнителни часове, практиките в различните проекти варират силно. В някои 
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от тях (Сливен) са осигурени допълнителни часове за всички деца. Това е 

предизвикано до голяма степен от изключително ниското социално положение 

на записаните деца. В повечето от останалите проекти допълнителни часове са 

осигурени само за децата, които изостават в училище. И, най-сетне, в Стара 

Загора не са осигурени никакви допълнителни часове, което не е попречило на 

децата там да покажат един относително добър успех. 
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V. Критерии за успех и провал 
 

 Изработването на критерии за успех и провал на един десегрегационен 

проект трябва да вземе предвид целия комплекс от социални и образователни 

условия, в които проектът функционира. В понятията за успех и провал освен 

това се включва и твърде много субективен елемент, който прави от успеха на 

един провал за друг. Това особено ярко пролича в разгърналите се сред афро-

американците дебати по значението и резултатите от десегрегационните усилия 

в САЩ през последните 40 години. Ето защо, настоящата оценка не се наема да 

изработи изчерпателни критерии, а по-скоро да очертае някои социални и 

образователни фактори, които трябва да бъдат взети предвид при оценката на 

десегрегационните проекти. Без да бъде изчерпателен, списъкът на тези фактори 

включва: 

 Броят на участниците: Това е без съмнение ключов критерий, който 

стои в основата на останалите преценки. Всяко дете, извадено от ромското гето 

и изпратено на училище с останалите деца от населеното място е успех и 

колкото повече са тези деца, толкова успехът е по-голям. 

 Съотношението между броя на участниците и броя на децата, 

останали в образователното гето: Броят на участниците в десегрегационния 

проект трябва задължително да се постави в контекста на регионалната 

етнодемография, за да се прецени какъв е неговия ефект. Един и същ брой деца 

в проектите на Плевен и Стара Загора имат съвсем различен ефект върху 

образователните перспективи на местните ромски общности – голям върху 

малката плевенска общност и сравнително малък, съпоставен с мащабите на 

огромното старозагорско ромско гето. 

 Успехът: Успехът е също такъв абсолютен критерий както броят на 

учениците. Той е измерител на образователното постижение и на свързаните с 

него социални перспективи, които са толкова по-добри, колкото по-висок е той. 

 Съизмерване на образователното постижение със социалното 

положение на родителите и децата-участници в проекта: Опитът от 

действуващите проекти показва, че високият успех може да се постигне с 

подходящ “естествен” или “изкуствен” подбор на деца от определени семейства 

с определено социално положение, което гарантира един по-голям родителски 

контрол. Но десегрегацията е път към изравняване на образователните 

възможности за всички и като процес тя е толкова по-ценна, колкото в по-

голяма степен включва и най-бедните и отхвърляните, пред които житейската 

перспектива е по принцип най-мрачна. Ето защо, относително ниският успех на 

децата от сливенския проект в никакъв случай не прави усилията на екипа в 

Сливен по-малоценни от тези на останалите екипи. Социалното и семейното 

положение на децата трябва задължително да се вземе под внимание и когато се 

правят сравнителни оценки на образователните постижения на децата от 

ромското училище в сравнение с децата-участници в десегрегационните 

проекти. 

 Обхватът на училищата в населеното място или общината: Ценността 

на един проект, който десегрегира едно ромско училище, за да направи две 

други полуромски е малка в сравнение с проектите, които се стремят да 

обхванат колкото е възможно повече училища в даденото населено място или 
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община. Резултатите от една ограничена по обхват десегрегация биха били 

ограничени и дори лесно заличени поради възможността за бягство на 

българските деца в онези училища, в които няма ромски деца. Значението на 

една ограничена по обхват десегрегация намалява и от невъзможността да се 

постигнат ефектите от мултикултурното образование върху българските деца, 

които учат в етнически стерилна среда. 

 Ефективно подпомагане на ромските деца в приемните училища: Това 

подпомагане включва преди всичко осигуряване на допълнителни часове за 

всички, които имат нужда от тях. То също така включва и организиране на 

подготвителни курсове през летните и ваканционни месеци, както и работа с 

изоставащите след завършване на учебната година. Съществен елемент от 

подпомагането е осигуряването на учебни помагала и на закуски за нуждаещите 

се деца. Макар възможностите за социално подпомагане да са част от 

мотивацията за записване в десегрегационния проект, не бива да се допуска това 

да се превърне във водещ мотив. 

 Привличането на ромските родители към процеса на десегрегация: 

Записването на ромските деца в десегрегационния проект повишава значително 

техните шансове за получаване на по-добро образование и житейска 

перспектива, но то не означава прекратяване на действието на другите фактори, 

действуващи в същата или в противоположна посока. Един от тях е 

родителският контрол. Поради това проектите са толкова по-ефективни, 

колкото по-успешно активират ромските родители за посещение на училищните 

и организираните от проекта родителски срещи, за участие в извънкласните 

мероприятия или за осъществяване на всекидневен контрол върху 

образованието на техните деца. 

 Осигуряване на извънкласни дейности: Извънкласните дейности имат 

допълнителен социализиращ потенциал, който понякога е по-силен от 

съвместното обучение поради включения в него по-голям емоционален заряд в 

резултат на по-личните форми на контакт. В контекста на десегрегационните 

проекти тяхната ценност е толкова по-голяма, колкото в по-голяма степен в тях 

е застъпен мултикултурния елемент. 

Осигуряване на подкрепата на местните власти и общественост: 
Десегрегационният проект е толкова по-ефективен, колкото в по-голяма 
степен успее да осигури подкрепата на местните власти и общественост 
или поне да неутрализира негативните влияния в случаите, когато такава 
подкрепа не е налице. 
 Финансова ефективност на проектите: Един от критериите за 

ефективност на проектите е цената на десегрегацията на едно дете, която се 

определя от съотношението на общите разходи по проекта към броя на 

записаните в него деца. Проектите са толкова по-ефективни, колкото по-ниска е 

тя. По принцип разширяването на проекта следва да води към прогресивно 

намаляване на разхода на едно дете. 

 



Първите стъпки 7

5 

 

 

 

VІ. Перспективата 
 

 Въпреки ясно изразената от МОН позиция в указанието от септември, 

2002 г.
125

, включването чрез стратегическо планиране и чрез финансиране от 

страна на държавата на процеса на десегрегация на ромските училища в 

България е всичко друго но не и сигурно. Българските роми са чули немалко 

обещания от немалко български правителства, включително и за още по-

цялостни решения на техните проблеми чрез премахване на гетата,
126

 с 

пренебрежимо малък или никакъв ефект. Отказът на правителствата след 1999 г. 

да осъществяват Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в 

българското общество е поредният ангажимент без последствия. От друга 

страна, няма никакво съмнение, че за да може десегрегацията на ромските 

училища да има измерим ефект върху осигуряването на качествено образование 

и по-добри житейски перспективи на ромските деца, включването в процеса на 

държавата е от ключово значение. Действащите десегрегационни проекти на 

неправителствените организации, макар и в някои от градовете, в които се 

осъществяват да са в състояние да произведат значим ефект върху ромското 

образование и дори да осъществят пълна десегрегация на ромските училища, за 

мащабите на страната са операции от дребен калибър. Поради това те трябва да 

се разглеждат най-вече като генератори на идеи и възможности за изпробване на 

модели. Това, разбира се, не бива да омаловажава конкретният им принос за 

отваряне на социалните перспективи пред записаните в тях деца. 

 Два са понастоящем факторите, които подтикват включването на 

държавата в процеса на десегрегация на ромските училища – натискът от страна 

на Европейския съюз и демографската криза в България, която налага реформа 

на образователната инфраструктура. Тези два фактора следва да бъдат 

използвани по най-ефективния начин от всички заинтересувани от 

десегрегацията страни. 

 В своите годишни доклади за процеса на присъединяване Европейската 

комисия оцени високо приемането на Рамковата програма за равноправно 

интегриране на ромите в българското общество и изказа нееднократно 

съжаление за това, че тя не се изпълнява. Още в своя редовен доклад за 1999 

г.комисията заяви, че самото приемане на програмата “е отражение на 

политическия ангажимент на българското правителство за подобряване 

положението на ромите”
127

. Комисията прие основните положения на Рамковата 

програма без каквито и да било забележки и критика. Както в доклада за 1999 г., 

така и в следващите доклади тя непрекъснато подтиква българското 

правителство да започне изпълнението й час по-скоро. Десегрегацията на 

ромските училища в България се разглежда за пръв път по-сериозно от 

Европейската комисия в нейния доклад за 2001 г. В него тя отбелязва: 

“Положителна крачка напред е началото на процеса на десегрегация на 
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  Виж по-горе Исторически, политически и социален фон. 

126
  Виж пак там. 
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  1999 Regular Report from the Commission on Bulgaria’s Progress towards Accession, p. 14, 

available at: http://europa.eu.int/comm/enlargement/bulgaria/index.htm.  

http://europa.eu.int/comm/enlargement/bulgaria/index.htm
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ромските училища, като в рамките на няколко проекта на НПО се изпробват 

различни методологии за това”
128

. С този коментар, който е написан през 

октомври 2001 г., в началото на втората година на видинския проект и в 

началото на първата година на петте останали проекта, се дава недвусмислена 

положителна оценка на десегрегационните инициативи на неправителствените 

организации. По-нататък докладът отбелязва, че “[десегрегацията трябва] да 

прерасне в правителствена политика, а методологията и подходите следва да се 

обсъждат и да бъдат възприети от ромската общност”
129

. В редовния доклад на 

Европейската комисия за 2002 г. се правят подобни изводи и препоръки: “Както 

беше отчетено миналата година, училищата в ромските райони остават на 

практика сегрегирани и често с ниско качество на образованието и лоши 

условия...Следва да бъдат положени усилия за борба със сегрегацията и да се 

насърчи интеграцията. В ход са няколко инициативи чрез спонсорство за 

решаване на проблема със сегрегацията, но това още не е на практика 

правителствена политика.”
130

 Десегрегацията не прерасна в правителствена 

политика нито през 2001, нито през 2002 г. Развитието на десегрегационните 

проекти показа една несигурна подкрепа, а на места и обструкции от страна на 

местните власти. Но присъединяването към Европейския съюз остана приоритет 

№1 на България. Становищата на Европейската комисия са фактор с 

изключително голямо значение в българската политика и това трябва да бъде 

използвано както като лост за промяна, така и като основа за пренасочване на 

политиката за финансово подпомагане на самия Европейски съюз.
131

 

 Обезлюдяването на много български училища, в немалка част от които 

работят висококвалифицирани учители, може да се превърне в лост, с който да 

се подтикне десегрегацията на ромските училища поне в населените места и 

общините, в които тези демографски процеси водят до застрашаване на 

паралелки, щатове и дори на цели училища. В градовете с действуващи 

десегрегационни проекти това се осъзнава ясно от екипите и от някои местни 

ръководни фактори на образованието. Екипът на БХК ще остане с неизгладими 

впечатления от няколко ситуации по време на своите посещения в тези градове, 

при които местни директори на училища в рамките на един ден посетиха 

няколко пъти офисите на управляващите проектите НПО, за да молят за ромски 

деца, с цел да си попълнят застрашените от съкращаване паралелки. Те сами 

предлагаха възможности за допълнително подпомагане на ромските деца. Тази 

ситуация създава един изключително благоприятен фон за развитие на процеса 

на десегрегация, тъй като включва в нея хората, от чиято загриженост той 

зависи в много висока степен. Тази временна ситуация не бива да се пропуска в 

никакъв случай от всички, които са заинтересувани от процеса. Вярно е, че в 

повечето случаи търсещите ромски деца училища не са сред “елитните”. Но 
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  2001 Regular Report on Bulgaria’s Progress towards Accession, p. 23, available at: 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/bulgaria/index.htm. 
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  Ibid., p. 23.  

130
  2002 Regular Report on Bulgaria’s Progress towards Accession, p. 32-33, available at: 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/bulgaria/index.htm 
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  За съжаление, финансовото подпомагане чрез така наречените “предприсъединителни 

фондове” от страна на Европейския съюз не винаги е обвързано с констатациите от годишните 

доклади на Европейската комисия. Виж по-подробно: Monitoring the EU Accession Process: 

Minority Protection, Vol. I, An Assessment of Selected Policies in Candidate States, Budapest, CEU 

Press, 2002. 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/bulgaria/index.htm
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записването в тях на деца от гетото и предлагането за тях на програми за 

допълнително подпомагане създава образователен и социално-психологически 

прецедент и база на десегрегацията, която впоследствие може лесно да се 

разширява. 

 Наред с факторите, които подтикват включването на държавата в процеса 

на десегрегация, съществуват и немалко пречки. Основната сред тях са 

негативните нагласи на българските родители и на учителите от приемните 

училища спрямо ромите. Тези нагласи, основани на трайно вкоренени 

предразсъдъци, подсилвани от засилващата се изолация на ромите във всички 

сфери на обществения живот, са непрекъснат източник на ирационални 

страхове. Те сами по себе си са мощен политически фактор, с който местните и 

централни власти няма как да не се съобразят. 

 Другият препятствуващ фактор е характерът на българската 

малцинствена политика, както и на политиката на донорите. Те са доминирани 

от краткосрочни подходи и решения с бърз и видим ефект. От тази гледна точка 

инвестирането в сегрегираното ромско образование е едно сериозно изкушение. 

Ремонтирането на едно ромско училище, осигуряването на закуски за децата в 

него, закупуването за него на успоредка, барабан или тетрадки за учениците са 

все мерки, които дават бърз и видим ефект. Резултатът от тях може да бъде 

посочен на бедните хора и на донорите и да донесе желаните обратни изгоди. 

Същото се отнася и за “квалифицирането” на българските учители в ромските 

училища. В последните години работата на някои НПО се измерва с броя на 

“трейнингите”, които те са направили на учителите в ромските училища. И този 

брой непрекъснато нараства заедно с дела на неграмотните випускници на тези 

училища. 

 От 2001 г. насам правителството на България чрез финансиране на 

неправителствени организации заработи за подготовка на “помощник-учители” 

в ромските училища. Това са роми, които се предполага да бъдат посредници 

между българските учители и ромските деца. Обучението на “помощник-

учители” се осъществява с пари от програмата “Фар” на Европейската комисия 

по проекти, с които България кандидатствува през 1999 и 2001 г.
132

 Тази 

политика се основава формално на Рамковата програма за равноправно 

интегриране на ромите в българското общество, която предвижда подготовка на 

“помощник-учители”. В Рамковата програма обаче длъжността на “помощник-

учителя” е обвързана с процеса на десегрегацията. Тази фигура може, например, 

да се припознае в лицето на наставника в десегрегационния проект. При липсата 

на такава обвързаност тя започва много да напомня на управителя на 

помешчическо имение във феодална Русия или на местния помощник на белия 

администратор в африканска колония. 

 Едно сериозно препятствие пред записването на ромски деца в 

българските и особено в “елитните” училища е разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, позволяваща 

определяне на райони, от които децата се записват с предимство в съответните 

училища. Прилагането на тази разпоредба за отхвърляне на молби на ромски 

деца понастоящем, както стана ясно в два от градовете, в които се осъществяват 

десегрегационни проекти, има очевидно дискриминационна цел. Районирането 

обаче по принцип би могло да се съвмести с десегрегацията, стига зад 
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последната да стои ясна политическа воля. Както Върховният съд на САЩ 

постанови в ключовото за десегрегацията дело Грийн срещу Училищното 

настоятелство на Кент
133

 основният въпрос е дали десегрегацията се 

осъществява или не, а не каква е техниката за нейното осъществяване, която 

може да включва и райониране. Разбира се, когато десегрегацията се 

осъществява чрез райониране следва да се имат предвид нейните цели и обхват. 

 Другото, което трябва да се има предвид, когато се говори за 

перспективите пред десегрегацията, е нейният ефект върху организацията на 

обучението и персонала в българските училища. Истинската десегрегация на 

ромското образование не се свежда само до предоставяне на равни 

образователни възможности на българските и ромските деца в едни и същи 

училища. Тя засяга състава на учителите и помощния персонал, както и 

съдържанието на учебниците и извънкласните мероприятия.
134

 Понастоящем 

българското образование е много далеч от този идеал. По пътя към постигането 

му има многобройни допълнителни препятствия, които трябва да се анализират 

внимателно и да се преодоляват. 

 Десегрегацията на ромското образование в България няма как да бъде лек 

процес. Тя не е лек процес и другаде, където се осъществява. Както отбелязва 

една скорошна история на расовата десегрегация в американското образование: 

“Трябва да се подчертае, че тези промени изискваха безкрайни и изключително 

остри борби от страна на чернокожите родители, ученици, бели поддръжници и 

различни други защитници на десегрегацията.”
135

 Историята на провалите с 

реализиране на поети ангажименти спрямо ромите от българските правителства 

прави създаването на масово гражданско движение за подкрепа на 

десегрегацията въпрос на живот и смърт. В няколко града на България вече има 

формирани групи за граждански натиск. Такава има и на национално ниво в 

София. Тяхната дейност в момента обаче не е достатъчно активна и осмислена с 

полезни за десегрегацията инициативи. 

 Десегрегацията е не само труден процес, но и процес, който лесно може 

да бъде върнат обратно. В условията на социално неравенство и образователен 

плурализъм връщането назад е възможно, особено когато е свързано с 

предприемане на специални мерки от изключителна полза за хората от едно 

етническо малцинство. Опитът на САЩ в това отношение е твърде показателен 

за това колко зависим може да бъде този процес от цял комплекс икономически, 

политически и културни причини.
136

 Той подсказва, че успехът е право 

пропорционален на интензивността и постоянството на усилията. 

 

                                                 
133

  Green et al. v. County School Board of New Kent County et al., 391 U.S. 430 (1968). 

134
  Cf. Jeffrey Raffel, Historical Dictionary of School Segregation and Desegregation: The 

American Experience, Westport, Greenwood Press, 1998, p. 113. 

135
  US Department of the Interior, National Park Service, Racial Desegregation in Public 

Education in the U.S., p. 90, available at: www.cr.nps.gov/history/school.pdf.   

136
  Cf. Gary Orfield, Susan Eaton, Dismantling Desegregation: The Quiet Reversal of Brown v. 

Board of Education, New York, The New Press, 1996. 

http://www.cr.nps.gov/history/school.pdf
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VІІ. Изводи и препоръки: към една последователна политика на все 

по-обхватна десегрегация на ромското образование 
 

Първите стъпки по пътя към десегрегацията, каквито са проектите на шестте 

неправителствени организации в България, са несъмнен успех. Разбира се, 

всички те заедно, както и всеки от тях поотделно разкриват слабости, някои от 

които са неизбежни на този първопроходчески стадий. Тези проекти са 

насочени към цел, която самата българска държава е приела да следва, въпреки 

че понастоящем не го прави. Тази цел е подкрепена от Европейския съюз, най-

мощният външен фактор в българската политика, който едновременно с това е и 

източник на финансова подкрепа за България в присъединителния процес. 

Поради това препоръките са насочени поотделно към всеки един от трите 

актьора в процеса на десегрегацията на ромското образование: 

неправителствените организации, които осъществяват десегрегационни проекти 

и техните донори, българската държава и Европейския съюз: 

7. Препоръки към неправителствените организации и техните донори: 

8. Като мащаб и като цели прилаганите десегрегационни модели 

следва да се приспособят към етническата демография на 

населеното място или общината с оглед на това да постигнат 

максимален ефект и да демонстрират реален път към издигането 

на равнището на ромското образование и към подобряване на 

междуетническите отношения. 

9. Десегрегационните модели следва да се съобразят със социалното 

положение на ромските родители и деца-участници в тях и в 

съответствие с това да определят формите на педагогическо 

въздействие, транспортиране и социално подпомагане. 

10. Десегрегационните модели следва да се съобразят с равнището на 

междуетническо общуване в населеното място или общината и в 

съответствие с това да изберат най-удачните стратегии на 

записване и подпомагане на ромските деца и родители. 

11. Педагогическото ръководство на проектите трябва да бъде водещо 

и да се осигури на всички етапи от тяхното осъществяване, 

включително при записването, определянето на обема на 

допълнителната работа с децата, събирането на информация за 

образователните постижения и поведението на децата в 

приемните училища и социалното подпомагане. 

12. Проектите следва да събират и обобщават информация по 

предварително определена и съгласувана с останалите проекти 

схема. Като минимум тя трябва да включва сведения за 

записването, отпадането и отсъствията на децата през годината; 

сведения за успеха, включително текущия, на всяко дете; 

обобщени сведения за срочния и годишния успех по класове и 

приемни училища; сведения за всякаква допълнителна работа с 

децата в приемните училища, включващи точния брой на взетите 

допълнителни часове по класове и на часовете по време на 

ваканциите; сведения за всякакви инциденти с децата и особено за 

инциденти на етническа основа; сведения за семействата на 
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децата-участници в проектите; сведения за участието на 

родителите в родителските срещи; сведения, свързани с 

осигуряването на закуски, учебни помагала, дрехи и др. 

13. Проектите трябва да предвиждат форми на обучение на членовете 

на екипа в изпълнение на техните задължения, както и по 

принципите на мултикултурното образование. Това обучение 

трябва да обхване преди всичко наставниците, които трябва да 

бъдат специално подбирани, а тяхната работа – непрекъснато 

наблюдавана. 

14. Екипите на проектите трябва да продължат обмяната на опит чрез 

периодични срещи и взаимни посещения. Професионалните 

форуми за оценка на опита трябва да станат част от тази обмяна. 

15. Ръководителите на проектите трябва да изготвят детайлни 

длъжностни характеристики на всички участници в екипа и да 

следят за изпълнението на техните задължения. 

16. Екипите на десегрегационните проекти трябва да реагират 

незабавно и решително на всякакви расистки мотивирани обиди и 

насилия в приемните училища. Те трябва да се стремят да 

привличат колкото е възможно повече и на колкото е възможно 

по-ранен етап ръководствата на приемните училища в справянето 

с подобни ситуации. 

17. Екипите на десегрегационните проекти трябва да търсят 

административна и обществена подкрепа за десегрегацията на 

възможно най-широка основа по места. Те трябва да се стремят да 

насърчават гражданското участие в процеса и да активират 

ромските родители и общественици в подкрепа на десегрегацията. 

 

18. Препоръки към държавните и местните органи на властта 

19. Българската държава трябва да започне да финансира процеса на 

десегрегация на ромските училища във всичките му аспекти след 

като е декларирала подкрепата си за него. Удачна първоначална 

форма на финансиране би била заделяне още от втория срок на 

2002-2003 учебна година на специален фонд под управлението на 

Министерството на образованието, в който да кандидатствуват и 

да получават финансиране десегрегационни проекти на 

неправителствени организации, училища, общини и др.  

20. Държавата трябва да обвърже изпълнението на Указанието на 

МОН за интегриране на децата и учениците от малцинствата от 

общините и училищата с финансовото им подпомагане. 

21. Министерството на труда и социалната политика трябва да 

координира своите програми за подпомагане на ромите с 

десегрегацията на ромското образование, за да не допусне 

противоречие между целите и резултатите на различните 

програми. 

22. Държавата трябва да финансира научни изследвания, свързани с 

процеса на десегрегация на ромското образование, както и 

обучението на педагози, имащи намерение да работят в тази 

сфера. 



Първите стъпки 8

1 

23. Инспекторатите по образованието на МОН трябва да обвържат 

своята дейност, включително периодичните си проверки по 

училищата, с целите на десегрегацията на ромското образование. 

24. Министерството на образованието трябва да положи усилия за 

организиране на часове по ромски език като майчин в приемните 

училища за децата-роми, които желаят да го изучават. То трябва 

да ревизира учебното съдържание в основното и в средното 

училище с цел приспособяването му към принципите на 

мултикултурното образование. 

25. Местните органи на властта трябва да осигурят безплатното 

транспортиране на ромските деца до приемните училища, когато 

това се налага, както и да оказват всякаква друга подкрепа на 

десегрегацията на ромското образование, включително като 

изпълняват своите задължения, произтичащи от Указанието на 

МОН за интегриране на децата и учениците от малцинствата. 

26. Местните органи за социално подпомагане трябва да координират 

действията си по периодичното и целево подпомагане на 

социално слаби ромски семейства с целите на десегрегацията на 

ромското образование и да не допускат дискриминация на 

родителите, които изпращат децата си в смесени училища. 

27. Държавата трябва да осигури водещата роля на ромските 

организации и активисти в десегрегацията на ромското 

образование. Тяхното активно участие ще гарантира доверието на 

ромската общност към процеса. 

 

28. Препоръки към Европейския съюз. 

29. Европейският съюз следва да отправи ясно послание към 

България извън периодичните доклади за прогреса по 

присъединяването, че очаква реални стъпки от българското 

правителство за осъществяване на десегрегацията на ромското 

образование. 

30. Десегрегацията на ромското образование трябва да бъде застъпена 

по-подробно в периодичните доклади на Европейската комисия за 

прогреса на България по присъединяването. Мониторингът на 

десегрегацията трябва да се основава на ясно дефинирани 

показатели, които да бъдат проследявани последователно всяка 

година. 

31. Европейската комисия трябва да направи от десегрегацията на 

ромското образование приоритет при финансовото подпомагане 

на образованието в България. 

32. Европейската комисия не бива да допуска разминаване между 

очакванията за предприемане на определени мерки, изразени в 

периодичните доклади за прогреса по присъединяването и 

финансовото подпомагане на България чрез 

предприсъединителните фондове. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ОБЩИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИТЕ 
 

 
 Видин Плевен Монтана Стара 

Загора 

Сливен Хасково 

Брой на децата, завършили 

2001/2002 учебна година с 

проекта 

 

611 

 

106 

 

78 

 

101 

 

144 

 

151 

Брой на децата, 

участвували в проекта през 

учебната 2001/2002 г. 

 

611 

 

143 

 

87 

 

121 

 

147 

 

154 

Брой на отпадналите през 

учебната 2001/2002 г. 

0 37 9 20 3 3 

Среден успех на 

завършилите учебната 

година (без останалите на 

поправителен) 

3.87 

(само на 

ученици-

те от 5-8 

клас) 

 

4.36 

 

4.19 

 

4.42 

 

3.76 

 

4.58 

Брой записани в проекта 

ромски деца, посещавали 

неромски училища преди 

започване на проекта 

 

0 

 

26 

 

0 

 

28 

 

10 

 

35 

Брой допълнителни часове, 

осигурени за децата от 

проекта в приемните 

училища 

 

938 

 

240 

 

69 

 

0 

 

800+670 

 

 

200 

Относителен дял на 

учениците от началния курс 

(включително ПДГ) 

 

71% 

 

83% 

 

82% 

 

100% 

 

90% 

 

77% 

Общ брой на участниците в 

екипа, осъществяващ 

проекта 

 

14 

 

13 

 

10 

 

14 

 

14 

 

8 

Брой на педагозите в екипа 2 0 1 1 2 1 

Брой на наставниците 6 5 5 7 8 3 

Съотношение на персонала 

към броя на завършилите 

годината ученици в проекта 

 

1:43.6 

 

1:8.15 

 

1:7.8 

 

1:7.2 

 

1:10.3 

 

1:18.9 

Общ бюджет на проекта за 

2001-2002 учебна година (в 

щ. долари, без цената на 

автобусите) 

 

52 300 

 

 

46 174 

 

 

36 876 

 

43 875 

 

 

43 098 

 

35 190 

Съотношение на общия 

бюджет към броя на 

завършилите ученици в 

проекта (щ. долара на един 

завършил ученик) 

 

85.6 

 

435.6 

 

 

472.8 

 

 

434.4 

 

299.3 

 

233 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ВЪПРОСНИК ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ 
 

І. Общи данни за проекта 

 

 Колко деца са участвували в проекта през изминалата учебна година и от 

кои класове? 

 Колко и кои ромски училища са били десегрегирани? Какъв е броят на 

учениците в тях. 

 Кои ромски квартали обхваща проекта, колко е населението в тях и какви 

ромски групи живеят в тях? 

 В колко, кои и какви приемни училища се е провеждал проекта? 

 Имало ли е в тези училища преди да започне проекта ромски деца, колко, 

в кои класове и включени ли са те впоследствие в проекта? 

 Колко, кои и какви училища (извън десегрегираните) в населеното място 

са останали необхванати от проекта? По какви причини? 

 С колко автобуса се е осъществявал проекта през изминалата учебна 

година, достатъчни ли са били и какво е техническото им състояние 

понастоящем? 

 Има ли други начини, по които децата са се придвижвали от ромския 

квартал до приемното училище, колко и от кои квартали? 

 Каква е перспективата за следващата учебна година? 

 

ІІ. Екип, осъществяващ проекта и документация 

 

 Брой на участниците в екипа (общ и по категории). Брой участвуващи 

деца на един член от екипа. 

 Роли на отделните категории. 

 Мотивираност на екипа. 

 Заплащане/проблеми. 

 Вътрешни конфликти в екипа. 

 Смяна на членове на екипа през изтеклата година. Причини. 

 Какви документи се водят в проекта и от кого? 

 Състояние на документацията. 

 Ръководство на проекта и форми на управление. 

 

ІІІ. Педагогически профил на проекта 

 

 В какви смени учат децата? 

11. По колко ромски деца в паралелка/клас учат в приемните училища? 

 Среден успех на децата през изтеклата учебна година. 

 Среден успех по приемни училища. 

 Среден успех по класове (включително по приемни училища). 

 Оценки на разликата в качеството на образованието между ромските и 

приемните училища (на родители, деца, членове на екипа на проекта, 

учители, директори, регионалният Инспекторат на МОН, общинските 

власти и др.). 
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 Брой и динамика на отпадането (вкл. по училища) и причини. 

 Отсъствия на децата и причини. 

 Механизъм на осъществяване и качество на педагогическото 

ръководство на проекта от страна на екипа. 

 Други видове педагогическо ръководство на проекта (от страна на РИ на 

МОН, приемните училища, други НПО). 

 Подбор и качества на наставниците. 

 Сменяни ли са наставници в хода на учебната година или след 

приключването й? Причини. 

 Имало ли е обучение, обмяна на опит или други форми на квалификация 

във връзка с десегрегацията на учители/директори от приемните 

училища и под каква форма? 

 Имало ли е обучение, обмяна на опит или други форми на квалификация 

на членове на екипа на проекта (и особено на наставниците) във връзка с 

десегрегацията и под каква форма? 

 Допълнителни часове в приемните училища – брой, време на 

провеждане, обхват и форми на заплащане. 

 Допълнително обучение на ромските деца извън приемните училища. 

 Има ли деца, останали на поправка след началото на учебната година? 

Колко, в кои класове и по кои предмети? 

 Редовност на родителските срещи в приемните училища и участие на 

ромските родители в тях. 

 Имало ли е родителски срещи, организирани от екипа на проекта, колко 

и какво е участието на ромските родители в тях? 

 Елементи на дискриминация/сегрегация в приемните училища 

(поставяне на ромски деца на отделни чинове на последния ред, расистки 

изказвания на учители/директори в приемните училища и др.). Начин на 

реагиране спрямо подобни прояви от страна на екипа, ръководството на 

приемните училища и други органи. 

 Отношения между ромските и българските деца. Начин на реагиране при 

възникване на проблеми от екипа на проекта, учители/директори на 

приемните училища и/или други институции. 

 

ІV. Записване 

 

 Проблеми с издаването на отпускни свидетелства от ромските училища. 

 Има ли райониране на училищата в даденото населено място, под каква 

форма и с какъв акт е създадено? 

 Откази от записване в приемните училища. 

 Намеса в избора от родителите на приемно училище от страна на екипа 

на проекта. 

 Подбират ли са деца при записване в проекта от екипа и на каква база? 

 Записвани ли са в проекта (и ако да колко) деца, които преди да започне 

проекта са посещавали смесено (неромско) училище? 

 

V. Политическа, административна и обществена подкрепа на проектите 

 

 Подкрепа от общинските власти. 

 Подкрепа от Регионалния инспекторат на МОН. 

 Подкрепа от страна на политическите сили в региона. 
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 Подкрепа и нагласи сред други публични власти (областна 

администрация, органи на правосъдието, полиция, социални служби и 

др.). 

 Разгласяване в средствата за масово осведомяване и нагласи към проекта 

на медиите. 

 Подкрепа сред неправителствени организации и други сектори на 

гражданското общество (включително профсъюзи, съсловни 

организации, църкви и бизнес). 

 Нагласи сред родителите на българските деца в приемните училища и 

тяхната динамика. 

 Подкрепа сред ромските организации, формални и неформални лидери. 

 

VІ. Социален профил на проекта 

 

 Осигуряване на закуски, учебни помагала и др. (Какво точно е било 

осигурено от проекта, в какъв обем и с какъв обхват?). 

 Социална тежест върху родителите-роми, участвуващи в проекта. 

 Сравнение на социалната тежест върху родителите при записване в 

проекта и при записване в ромското училище. 

 Дискриминационни практики на местни органи и НПО при хуманитарно 

подпомагане спрямо участниците в проекта. 

 Имало ли е детски лагери и други извънучилищни дейности, 

подпомогнати от проекта? 

 Имало ли е награди и поощрения за деца и родители и под каква форма? 

 Имало ли е подпомагане на други деца, извън участниците в проекта и 

под каква форма? 

 

VІІ. Други проблеми, необхванати от въпросника 

 


