
Сегрегацията в българското образование

УСПЕШНИ ПРИМЕРИ ОТ БЪЛГАРИЯ

Сегрегирани училища през 2019/2020 (Проучване в рамките 
на проект "Без сегрегация" )

I. Десегрегация в основните 
училища е необходима в 85 
града (25 областни града и 
60 други). Те имат 723 
училища, обучаващи 
предимно в основен етап 
на образованието.  От тях – 
185 са училища с 
концентрация на уязвими 
групи: 120 сегрегирани и 65 
в риск от сегрегация. 

II. По отношение на 
средното образование, 
десегрегация е 
необходима в 84 населени 
места (23 областни града и 
61 други).  От 650 училища 
обучаващи в гимназиален 
етап, 159 са с концентрация 
на уязвими групи: 81 
сегрегирани и 78 в риск от 
сегрегация.

1.Текстове в ЗПУО, забраняващи 
образователната сегрегация в 

етнически смесените училища и ДГ: 
създава законова основа (недостатъчна, 

която трябва да бъде доразвита).

Чл. 62 (4) Когато в детската градина са записани 
деца с различна етническа принадлежност от една 
и съща възраст, не се допуска обособяването им в 

групи по ал. 1 въз основа на етническата им 
принадлежност.

Чл. 99 (4) Когато в един и същ клас са записани ученици с 
различна етническа принадлежност, не се допуска 

обособяването им в паралелки въз основа на етническата им 
принадлежност.

2. Държавен образователен стандарт за 

гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование: създава 

нормативна основа (недостатъчна, която 

трябва да бъде доразвита).

3. Операции, благоприятстващи 

десегрегацията и обучението в 

етнически смесена среда по ОПРЧР и 

ОПНОИР: както специфични 

(таргетирани) операции, така и системни 

проекти.
НП „Подпомагане на общините за 

образователна десегрегация“: създава 
финансови стимули за изпълнение на 

десегрегационните политики на 
местно ниво.

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.



Сегрегацията в българското образование

ПРЕПОРЪКИ

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.

Продължаване и 
разширяване на 

националната програма за 
подкрепа на 

десегрегацията: включване 
на по-широк кръг 

дейности; участие на НПО, 
работещи с родителите и 

др.

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.
 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. 

NOSEGREGATION: Local Action Against School Segregation of Roma 
financed by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014 - 2020).

Project No 848854

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.

Промени в
Стандарта за 
гражданско … и 
интеркултурно 
образование.

Ангажиране на НПО, работещи в ромска 

общност: вкл. чрез делегирането на 

ресурс по новите системни проекти, 

националните програми и др.


