
    

                   

Национална конференция  

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

етнически смесена среда“ 

4 и 5 юли 2022 г., Парк хотел „Москва“, гр. София 

 

Програма 

4 юли 2022  

9:30 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 10:20 Откриване на конференцията. Приветствия 

Деян Колев, ЦМЕДТ Амалипе 
Акад. Николай Денков. Министър на образованието и науката 
Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България и представител 
на Посланическата група по ромските въпроси 
Христина Петкова, Европейска Комисия, ГД „Образование и култура“ 
 

10:20 – 12:30 Състояние на образователната сегрегация в България. Представяне на 

карти на сегрегираните образователни институции в страната, модели за 

десегрегация, политически препоръки. Дискусия за бъдещето на 

политиките за десегрегация. 

Боян Захариев. Институт Отворено общество Сегрегираните 
образователни институции по региони: резултати от проучването, 
осъществено по проект “No segregation“ 
Деян Колев. ЦМЕДТ Амалипе Модели за десегрегация. Препоръки за 
политически действия на национално и местно ниво 
Акад. Николай Денков. Министър на образованието и науката. 
Политиките на МОН за десегрегация 
Таня Христова. Кмет на Община Габрово. Политическата воля: фактор 
за успешна и устойчива десегрегация на местно ниво 
Теодора Дачева, Зам.изпълнителен директор на НСОРБ. От каква 
подкрепа се нуждаят общините за осъществяването на десегрегация 
Обратна връзка към направените препоръки от народни 
представители от Комисията за образование и наука към 47 Народно 
събрание 
Дискусия 
Модератор: Силвия Станчева 

12:30 – 13:00 Кафе пауза 

13:00 – 14:00 Финансиране на политиките за десегрегация – принос на европейските 

фондове (ОПНОИР, ОПРЧР), държавния бюджет и други възможни 

източници. 



    

                   

Йерун Юте, Европейска комисия, ГД „Заетост“ 
Иван Кръстев, Зам.-министър на труда и социалната политика  
Иван Попов, Изпълнителен директор на ИАПО 
Цветан Спасов, Изпълнителен директор на ОПРЧР 
Деян Колев, член на КН на ОПНОИР  
Модератор: Силвия Станчева 

14:00 – 15:00 Обяд 

15:00 – 16:15  Успешни примери за десегрегация на общинско ниво. Национална 

програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“. 

Елисавета Белобрадова, народен представител в 47-o Народно събрание 
Представител на Община Габрово 
Представител на Община Ботевград 
Представител на Община Дупница 
Дискусия 
Модератор: Д-р Лало Каменов, директор на ЦОИДУЕМ 

 

16:15 – 16:30  

 

Почивка 

16:30 – 17:45 Успешни примери за десегрегация и насърчаване на обучението в 

етнически смесена среда на училищно ниво. 

Средно училище "Трайко Симеонов" гр. Шумен – „Научи се да побеждаваш“ -  
(не)възможното стопиране на вторичната сегрегация 
ОбУ „П.Р.Славейков“ с. Джулюница – Училище за успех - как да 
противодействаме на сегрегацията в училище- практически стъпки 
ОУ „Христо Максимов“, гр. Самоков – Необходимите „жертви“ за да бъде 
избегната сегрегацията в училище 
СУ „Любен Каравелов“ гр. Варна - Валидиране на знания  - възможната 
реинтеграция 
Модератор: Доц. Дн Йосиф Нунев, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

  

5 юли  

9:00 – 10:30  Успешни примери за десегрегация и насърчаване на обучението в 

етнически смесена среда в средна степен (професионално и профилирано 

образование). 

Мариета Георгиева – Заместник-министър на образованието и науката 
ПГХХТ гр. Пазарджик - "Приобщаващото образование в ПГХХТ-Гарант за 
благополучието на всеки ученик" 
ПГСС "Св. Георги Победоносец" гр. Суворово -  Предизвикателства и 
възможности пред гимназиалното обучение 
ПГО "Елисавета Багряна" гр. Бяла Слатина, "Ролята на семейството в 
учебния процес - начин за задържане на учениците в училище" 
Модератор: Силвия Станчева 



    

                   

 

10:30 – 11:00 

часа 

Кафе пауза 

11:00 – 12:30  Успешни примери за интеркултурно образование и други училищни 

инициативи в подкрепа на десегрегацията и обучението в етнически 

смесена среда. 

Проф. Мария Баева, СУ „Св. Климент Охридски“ 
 ОУ „ Васил Левски“ – с. Караджово, „Обучение в реална и електронна среда 
в мултикултурно училище - предизвикателства и успехи“ 
ОУ "Антон Страшимиров" с. Бахот - "Аз вярвам в успеха на всяко дете!" 
Обединено училище "Христо Ботев" с. Баница – "Обединеното училище 
като възможност за професионална и социална реализация на учениците 
от малкото населено място" 
СУ "Христо Смирненски" гр. Гулянци – От сегрегация към етнически 
смесена среда 
ОУ "Отец Паисий" Борован ."Рома Прайд - начини за популяризиране на 
ромската култура и ключ към успеха за въвеждане на интеркултурното 
образование" 
Модератор: Йонка Данова 
 

12:30 – 13:30 Обяд 

13:30 – 15:00  Успешни примери за ефективна работа с родителите и дейност на 

образователните медиатори в подкрепа на десегрегацията и обучението 

в етнически смесена среда. 

СУ "Христо Смирненски"гр. Койнаре -  Отговорни родители! 
СУ ,,Св. св. Кирил и Методий”, град Якоруда, Севдие Муса Муса-
Образователен медиатор – Мисия – образователен медиатор“ 
Ирена Михайлова и Стефан Стефанов, ЦМЕДТ „Амалипе“ - Резултати от 
работата на образователния медиатор 2021/2022г.  в Стражица и 
Павликени. 
Модератор: Йонка Данова 
 

15:00 – 15:30 Заключителни думи. Закриване на конференцията. 

 

В рамките на срещата на 05 юли 2022, от 11.00 до 15.00 часа като паралелно събитие ще 

бъде организирана Кръгла маса „Перспективи пред образователната интеграция на 

областно и местно ниво“ с началници и експерти от РУО. Модератор: Нели Николова 


