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Национална конференция 

„Състояние на ромската образователна интеграция: от сегрегация към обучение в етнически 

смесена средае



Професионални гимназии с висока 

концентрация на уязвими групи/ 

ромски ученици

Училища, които са единствени в съответното 

населено място: близо 740 от общо 798 

училища в селата и малките градове са с 

висока концентрация на уязвими групи. При тях 

не говорим за сегрегация, а за концентрация на 

уязвими групи.

Типове сегрегационни 

ситуации

„Първично сегрегирани“ училища в 

ромските квартали

„Вторично сегрегирани“ училища: до 

скоро са били етнически смесени 

Types of segregation

 situations

"Primarily segregated " schools in Roma 

neighborhoods

"Secondarily segregated " schools: until 

recently they were ethnically mixed

Vocational high schools with a high 

concentration of vulnerable groups/Roma 

students

Schools that are unique in the respective 

locality: nearly 740 out of a total of 798 schools 

in villages and small towns have a high 

concentration of vulnerable groups. With them, 

we are not talking about segregation, but about 

the concentration of vulnerable groups.



Закриване на сегрегирано 
училище: важно е да не се 

допусне вторична 
сегрегация на друго 

училище
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Closing a segregated 
school: it is 

important not to 
allow secondary 

segregation of 
another school

Извеждане на част от 
учениците от сегрегираното 

училище в етническо 
смесено училище: важно е 
да не се допусне влошаване 

на образователната 
ситуация в сегрегираното 

училище

Transferring part of the 
students in the segregated 

school to an ethnically mixed 
school: it is important not to 
allow a deterioration of the 
educational situation in the 

segregated school

Системно взаимодействие между училища с 
концентрация на уязвими групи и училища без 
концентрация: съвместни извънучилищни 
дейности, партньорски инициативи и др.

Systematic interaction between schools with 
a concentration of vulnerable groups and 

schools without a concentration: joint 
extracurricular activities, partnership 

initiatives, etc.



Превенция на 
вторичната сегрегация в 
етнически смесените 
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Preventing secondary 
segregation in ethnically 

mixed schools.

Повишаване на 
качеството на 
образование в 
училищата с 

концентрация на уязвими 
групи

Improving the quality of 
education in schools with a 
concentration of vulnerable 

groups

Преодоляване на 
сегрегацията и превенция 
на вторичната сегрегация в 
професионалните гимназии.

Overcoming segregation 
and prevention of 

secondary segregation in 
vocational high schools.



Текстове в ЗПУО, забраняващи образователната 

сегрегация в етнически смесените училища и ДГ: 

създава законова основа (недостатъчна, която 

трябва да бъде доразвита)

Texts in the Law on preschool and school education 

prohibiting educational segregation in ethnically mixed 

schools and kindergartens: creates a legal basis 

(insufficient, which needs to be further developed)

УСПЕШНИ 
ПРИМЕРИ ОТ 
БЪЛГАРИЯ: 

SUCCESSFUL EXAMPLES 
FROM BULGARIA:

Държавен образователен стандарт за гражданско … и 

интеркултурно образование: създава нормативна 

основа (недостатъчна, която трябва да бъде 

доразвита)

Операции, благоприятстващи десегрегацията и 

обучението в етнически смесена среда по ОПРЧР и 

ОПНОИР: както специфични (таргетирани) операции, 

така и системни проекти.

State educational standard for civic ... and intercultural 

education: creates a normative basis (insufficient, which 

needs to be further developed)

Operations favoring desegregation and training in an 

ethnically mixed environment under the OPDHR and 

OPSESG: both specific ( targeted ) operations and 

systemic projects.



НП „Подпомагане на общините за образователна 

десегрегация“: създава финансови стимули за 

изпълнение на десегрегационните политики на 

местно ниво.

NP "Supporting Municipalities for Educational 

Desegregation ": creates financial incentives for the 

implementation of desegregation policies at the local 

level.

УСПЕШНИ 
ПРИМЕРИ ОТ 
БЪЛГАРИЯ: 

SUCCESSFUL EXAMPLES 
FROM BULGARIA:

Програма “Всеки ученик ще бъде отличник”: 

очертава методическа основа за насърчаване на 

обучението в етнически смесена среда на базата на 

интеркултурното образование.

Множество успешни примери на общинско и 

училищно ниво: част от тях са описани в сборника 

“Добри практики за преодоляване на сегрегацията и 

за десегрегация"

"Every student will be a winner" program: outlines a 

methodological basis for promoting learning in an 

ethnically mixed environment based on intercultural 

education.

Many successful examples at the municipal and school 

level: some of them are described in the collection "Good 

practices for overcoming segregation and for 

desegregation."



Препоръки 

01 Промени в ЗПУО, насърчаващи десегрегацията: 

ограничаване на обучението в сегрегирани 

училища до една степен или до един етап; 

изискване към общините за провеждане на 

дейности за десегрегация в градовете с повече от 

едно училище и наличие на сегрегирано училище.

02

03

Recommendat

ions01 Changes in the Law on preschool and school 

education promoting desegregation : limiting 

education in segregated schools to one grade or 

one stage; requirement for municipalities to carry 

out desegregation activities in cities with more 

than one school and the presence of a segregated 

school.Промени в Стандарта за гражданско … и 

интеркултурно образование.
02 Changes to the Standard for Civic ... and 

Intercultural Education.

Финансови стимули за провеждане на 

десегрегационни политики и действия на 

общинско и училищно ниво: операции по програма 

„Образование“ и др. финансови инструменти; 

разширяване на финансирането по чл.52а от 

Наредбата за финансирането с насърчаване на 

обучението в етнически смесена среда и др.

03 Financial incentives for the implementation of 

desegregation policies and actions at the 

municipal and school level: operations under the 

"Education" program, other financial instruments; 

expansion of funding under Article 52a of the 

Ordinance on funding with the promotion of 

education in an ethnically mixed environment, etc.



Препоръки 

04 Продължаване и разширяване на националната 

програма за подкрепа на десегрегацията: включване 

на по-широк кръг дейности; участие на НПО, 

работещи с родителите и др.

05

06

Recommendat

ions04 Continuation and expansion of the national program 

to support desegregation : inclusion of a wider range 

of activities; participation of NGOs working with 

parents, etc.

Финансови стимули за организиране на извънкласни 

дейности и извънучилищни дейности с участие на 

ромски и български ученици: включително чрез 

новите системни проекти, чрез извънкласните 

дейности от държавния бюджет, чрез НП „Заедно в 

изкуствата и спорта“ и др. национални програми.

05 Financial incentives for organizing extracurriculum 

activities and extra-school activities with the 

participation of Roma and Bulgarian students: 

including through the new system projects, through 

the extracurricular activities from the state budget, 

through the NP "Together in the Arts and Sports", and 

other national programs.
 Устойчивост на позицията на образователния 

медиатор и обвързването ѝ с работата с родители от 

различни етноси: вкл. чрез новите системни проекти, 

национална програма и/или други финансови 

механизми. 

06 Sustainability of the position of the educational 

mediator and its connection with work with 

parents of different ethnicities: incl. through the 

new system projects, national program and/or 

other financial mechanisms.

07 Ангажиране на НПО, работещи в ромска общност: 

вкл. чрез делегирането на ресурс по новите системни 

проекти, националните програми и др.

07 Engagement of NGOs working in the Roma community: 

incl. through the delegation of resources for new 

system projects, national programs, etc.
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