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Правото на образование 

 

 

„Oбразованието трябва да бъде насочено към цялостно развитие на човешката личност и 

заcилване на уважението към правата на човека и основните свободи.” 

Член 26, параграф 2 от Всеобщата декларация за правата на човека, 1948. 

 

Правото на образование е едно от правата на човека само по себе си, но то също така 

e основата, гарантираща осъществяването на останалите човешки права. Те 

принадлежат на всички човешки същества без оглед на националност, пол, 

национален или етнически произход, религия, език или какъвто и да е друг статус. 

Всеки човек трябва да има равен достъп до права без всякаква дискриминация.1 

Правото на образование е овластяващо право. Образованието е ключ към излизането 

от бедност на индивидите и пълнокръвното им участие в обществото.2 То спомага за 

намаляване на неравенствата и за постигане на равенство между половете.3 

Качественото образование подпомага творческите умения и познанието, развива 

функционалната грамотност, социални умения и такива за решаване на проблеми.4 

Образованието е съществено за подпомагане на толерантността между хората и 

допринася за по-миролюбиво общество.5 

Отвъд темата за справедливостта и основните човешки права, образованието носи 

икономически и обществени ползи на страната.6 То позволява младите хора да 

реализират своя потенциал и да допринасят за обществото като отговорни граждани.7 

                                                
1 Служба на Върховния комисар по правата на човека на ООН, What are human rights? 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx. 
2 Съвет на ООН по правата на човека, Report of the Special Rapporteur on the right to education, Kishore 
Singh, A/HRC/23/35, 2013, 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.35_en.pdf. 
3 Обединените нации, Цели за устойчиво развитие, SDG 4, Quality Education: Why it Matters, 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-
content/uploads/2017/02/ENGLISH_Why_it_Matters_Goal_4_QualityEducation.pdf. 
4 ЮНЕСКО, Education 2030, Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of 
Sustainable Development Goal 4, с. 8, http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656E.pdf. 
5 Обединените нации, Цели за устойчиво развитие, SDG 4, Quality Education: Why it Matters, 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-
content/uploads/2017/02/ENGLISH_Why_it_Matters_Goal_4_QualityEducation.pdf. 
6 ЮНЕСКО, Handbook on Measuring Equity in Education, 2018, с.11, 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/handbook-measuring-equity-education-2018-en.pdf. 
7 ЮНЕСКО, Education 2030, Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of 
Sustainable Development Goal 4, p. 12, http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656E.pdf. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.35_en.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/02/ENGLISH_Why_it_Matters_Goal_4_QualityEducation.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/02/ENGLISH_Why_it_Matters_Goal_4_QualityEducation.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656E.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/02/ENGLISH_Why_it_Matters_Goal_4_QualityEducation.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/02/ENGLISH_Why_it_Matters_Goal_4_QualityEducation.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/handbook-measuring-equity-education-2018-en.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656E.pdf
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Затова образованието е признато като една от най-добрите финансови инвестиции, 

които една държава може да направи.8 

Правото на образование е залегнало в международното право за правата на човека. 

Всеобщата декларация за правата на човека предвижда, че образованието трябва да 

бъде достъпно на равноправна основа. Това означава, че достъпът до образование и 

учебните резултати не следва да бъдат засегнати от обстоятелства извън личния 

контрол на индивида като пол, месторождение, етнос, религия, език, доход, богатство 

или увреждания.9 Международният пакт за икономически, социални и културни права 

(ICESCR), който влезе в сила през 1976 г. и беше ратифициран от България през 1970-

а, утвърждава правото на образование като  законово обвързано задължение. Член 13 

на ICESCR е най-широкообхватния и изчерпателен по въпроса за правото на 

образование като част от международното.  

Член 13 установява стандартите, които трябва да се постигнат за пълната реализация 

на правото на образование. Те са: 

- Основно образование - безплатно и задължително;  

- Средно образование - налично и достъпно за всеки;  

- Висше образование - на разположение за всеки, според неговите способности;  

- Ускорено базово образование - за онези, които не са завършили основно. 

Правото на образование включва четири измерения, за да гарантира качествено 

образование.10 Те са:  

 

1. Наличност:  

Държавите трябва да поддържат на разположение достатъчен брой функциониращи 

училища. „Функциониращи училища” означава включително подходящи сгради със 

санитарни помещения, безопасна вода за пиене, учебни материали и т.н., както и 

добре подготвени учители, получаващи конкурентно заплащане. 

 

                                                
8 Съвет на ООН по правата на човека, Report of the Special Rapporteur on the right to education, Kishore 
Singh, A/HRC/23/35, 2013, 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.35_en.pdf. 
9 ЮНЕСКО, Handbook on Measuring Equity in Education, 2018, с.11, 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/handbook-measuring-equity-education-2018-en.pdf. 
10 Комитет по икономически, социални и културни права на Обединените нации, Общ коментар №13, The 
right to education, 8.12.1999, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2F1999%2F10&La
ng=en. 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.35_en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/handbook-measuring-equity-education-2018-en.pdf
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2. Достъпност:  

Всички момичета и момчета трябва да имат достъп въз основа на принципите на 

равенство и недопускане на дискриминация. Забраната за дискриминация не може да 

бъде подчинена нито на съображения за наличността на ресурси, нито на постепенна 

реализация. Тя се прилага напълно и незабавно към всички аспекти на образованието 

и включва всички международно забранени основания за дискриминация. Училищата 

трябва да бъдат физически и безопасно достъпни. Образованието трябва да бъде 

икономически достъпно за всички. Държавата трябва надлежно да предоставя 

задължително и безплатно основно образование. Относно средното и висшето 

образование, държавите трябва постепенно да въвеждат безплатен достъп. 

 

3. Приемливост:  

Организацията и съдържанието на образованието, включително учебните програми и 

методи, трябва да бъдат приемливи (приложими, съобразени с културните традиции и 

с добро качество) за учениците и, както и за родителите, когато е уместно.  

 

4. Адаптивност:  

Държавите трябва да създадат условия училищата да откликват на нуждите на 

учениците спрямо техните разнообразни социални и културни среди. Това, което 

детето учи в училище, трябва да се определя от неговите бъдещи нужди като 

възрастен. Това означава, че училищата трябва да останат гъвкави, взимайки под 

внимание обществените процеси, за да обслужват най-добре интересите на детето. 

Държавите са задължени, съгласно международното право, да зачитат, защитават и 

гарантират човешките права. Задължението за зачитане означава, че държавата и 

длъжностните лица не трябва да нарушават човешките права чрез своите действия. 

Задължението за защита изисква държавата да закриля отделните лица и групите от 

хора от посегателство от други над човешките им права. Задължението за гарантиране 

означава, че държавата трябва да предприеме положителни действия, за да осигури 

упражняването на човешките права. На индивидуално равнище, докато всеки има 

право да се ползва от човешки права, всеки трябва да зачита човешките права на 

другите.11 

                                                
11 Служба на Върховния комисар по правата на човека на ООН, What are human rights? 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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Съгласно международното право, действията на който и да е държавен орган се 

считат и за действия на държавата. Следователно не само националната държава, но 

и местните власти са ангажирани да спазват международните задължения по 

човешките права в своите местни компетенции. Местните власти са най-близо до 

гражданите. Те са онези, които превръщат човешките права в практически действия, 

като доставят обществени услуги като образование, жилищно настаняване, 

здравеопазване и грижа за околната среда.12 

Всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС) са законово обвързани със Хартата 

на основните права на ЕС. Член 14 утвърждава правото на образование за всеки. То е 

тясно свързано с други права. Ако правото на образование се пренебрегва, това се 

отразява отрицателно на останалите права и свободи, потвърждавани от Хартата, 

например правата на детето (чл. 24), свободата при избор на професия и правото на 

труд (чл. 15). Нещо повече, езиковите умения и образованието се отразяват на 

правото на недискриминация (чл. 21), както и на здравето, благополучието и на 

човешкото достойнство (чл. 1). 

Целите за устойчиво развитие на Обединените нации (SDG)13 и Рамката за действие 

„Образование 2030” поставят образованието в центъра на международните политики 

за развитие. SDG 4 призовава всички държави-членки на ООН да гарантират 

включващо и качествено образование за всеки, без да пренебрегват никого.14 

 

Контекст на изследването. Изследователски въпроси  
 

Квартал Столипиново е част от район „Източен” на град Пловдив. Въпреки че името му 

е обичайно използвано в града под тепетата, то не посочва административно очертана 

единица (то е част от кв. „Изгрев”). Затова няма официални данни за броя на 

населението му. Местните неправителствени организации изчисляват, че поради 

трудовата миграция в региона и чужбина, годишно населението му варира между 35 и 

70 хиляди души. По-голяма част от членовете на семействата, които живеят предимно 

зад граница, се прибират най-често през лятото. Други остават в Столипиново през 

                                                
12 Съвет на ООН по правата на човека, Role of local government in the promotion and protection of human 
rights – Final report of the Human Rights Council Advisory Committee, HRC/30/49, 7 август 2015,   
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Documents/A_HRC_30_49_ENG.docx. 
13 Обединените нации, The Sustainable Development Agenda, 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/. 
14 ЮНЕСКО, Handbook on Measuring Equity in Education, 2018, p.9, 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/handbook-measuring-equity-education-2018-en.pdf. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Documents/A_HRC_30_49_ENG.docx
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/handbook-measuring-equity-education-2018-en.pdf
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цялата зима, а през останалото време намират сезонна работа в сферата на 

земеделието и други. 

Етническата сегрегация на квартала започва преди около 25 години. Дотогава той е 

със смесено население, със значителен дял роми. Те са живели там след преместване 

от централните райони на града в края на ХІХ век и през 20-те години, когато 

българските бежанци от войните изместват ромите от други периферни квартали. Нова 

вълна следва унищожителното земетресение през 1928 г., когато много хора губят 

домовете си. Днес жителите на Столипиново са „роми” говорещи романес (около 10-15 

%) и „миллет” – говорещи турски (около 80-85 %). Има жители на квартала, които не 

могат да четат и пишат и голяма част говорят слабо официалния български език. Това 

се отнася предимно за поколенията, израстващи през последните 25 години, които не 

са имали значителен контакт с българското мнозинство. 

 

Десегрегация на училищата 

Децата, ходещи на училище в Столипиново, нямат съученици, говорещи български 

език като майчин. Училищата в квартала са 100% сегрегирани. В началото на века 

ромски неправителствени организации (НПО), с финансиране от Ромския 

образователен фонд и други донори, инициираха програми за десегрегация на 

училищата в 11 български града, с цел да се подкрепи интегрирането на ромски деца в 

стандартното училище.
15

 За период от 12 години, над 20 хиляди деца бяха 

подпомогнати да напуснат сегрегираната училищна среда. Постигнатите от тях 

резултати са високи: и като учебен успех, и като интегриране с другите ученици. Над 

95% от тези деца успешно завършиха образователния си курс.16 Въпреки, че работата 

по училищната десегрегация на ромите беше инициирана от ромски НПО, тя въвлече 

редица местни институции – училища, местни власти, социални работници, както и 

Министерството на образованието. Предвиждаше се извършената работа да се 

превърне в модел, който да бъде използван от държавата, за да реши проблема със 

сегрегираното образование.17  

В сътрудничество с местната Фондация „Рома“, десегрегационната програма беше 

реализирана и в Столипиново, през септември 2005. Тогава родителите с ромски 

                                                
15

 Тилкиджиев, Миленкова, Петкова, Милева, Отпадащите роми, София, Изток-Запад, 2, 30. 
16

 Румян Русинов, Equal Opportunity In Education: Eliminating Discrimination Against Roma , UN 
Chronicle, Vol. XLIV, No. 3, 2007. 

17
 Румян Русинов, “Desegregation of Romani Education: Challenges and Successes”, Separate and 

Unequal: Combating Discrimination against Roma in Education (Public Interest Law 
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произход са насърчавани да изпращат децата си в училища извън квартала, като 

програма за автобусен транспорт им гарантираше, че те ще пристигат в час навреме. 

От друга страна представителите на училищата провеждат разговори с българските 

родители, за да успокоят тревогите им, а помощник-учители оказват подкрепа на 

децата в новата обстановка и техните учебни усилия. Около 250 деца от Столипиново 

са записани в училища из цял Пловдив. Когато Програмата за десегрегация на 

училищата завършва през 2013 г., Община Пловдив прави избора да не я продължи 

със собствени средства. Все по-малък брой родители все още изпращат своите деца в 

училища извън Столипиново, но вече без подкрепата, предоставяна от програмата. 

 

Три изследователски въпроса 

Целта на изследването е:  

1) Да оцени ролята на приемните училища за социалното включване на ромските деца;  

2) Да хвърли светлина върху мотивацията на децата и нагласите им към ученето;  

3) Да оцени ползите и устойчивостта на образованието на ромските деца в училищата 

с предимно българска среда. 

В заключенията на доклада резултатите относно тези въпроси са поставени в 

контекста на правото на образование. 

 

Методи и извадка  

Докладът представя резултати от извършването на полу-структурирани интервюта с 45 

настоящи и бивши ученици, от дванадесет приемни училища из цял Пловдив, както и 

допълнителни интервюта с 6 родители и 3 директори на училища.  

Дванадесет юноши, живеещи в Столипиново бяха въвлечени в изследването като част 

от провеждащия екип. Те получиха обучение за провеждане на интервюта, бяха 

включени в подготовката на въпросите и проведоха беседите със своите съученици, с 

подкрепата на местен журналист.  

Въпреки че десегрегационният проект, проведен от Фондация „Рома“ завърши през 

2013 г., много от около 250 участника в проекта не бяха открити. Една причина 

изглежда е високата степен на мобилност сред жителите на Столипиново, като в доста 

от случаите на интервюиращите бе съобщено, че съответният (бивш) възпитаник се е 

преместил в Германия, Франция, Великобритания или на друго място в Европейския 
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съюз. Друга група, която се оказа почти недостъпна, беше съставена от женските 

участници, които междувременно са се омъжили. Младите жени предимно отказаха 

поканите да бъдат интервюирани. Затова беше взето решение да не се разчита 

единствено на бившите участници в десегрегационния проект, a да се интервюират и 

ученици, които в момента са записани в училища извън Столипиново. Това премести 

фокуса на изследването от чисто оценка на десегрегационния проект към по-общо 

обследване на ефекта на стандартното училище (т. нар. „български училища”) върху 

социалното включване и учебните резултати, както са формулирани в трите 

изследователски въпроса по-горе. 

Двадесет и четири от интервюираните младежи посещават училище в момента, a 21 

са приключили годините си на образование. По време на интервюто те са били на 

възраст между 10 и 28 г., повечето на възраст около 16. Около една трета от 

интервюираните са момичета. Една трета от учениците посещават или са посещавали 

три стандартни училища недалеч от квaртал „Столипиново“. Останалите са били 

разпръснати в шест училища в центъра и три в северната част на Пловдив. 

Не всички събеседници са били записани в стандартното училище през „официалния” 

проект за десегрегация. По-младите събеседници, както и няколко по-стари, не са 

обхванати от проекта, състоял се между 2005 и 2013 година. Те са ходели или още 

ходят в училища извън Столипиново, включително специализирани професионални 

гимназии, по инициативата и на собствените разноски на техните родители. 

 

Бележка по термините използвани в доклада 

Жителите на Столипиново наричат квартала „махалата” („квартала” на турски).  

Думите „български” и „българин” се използват от интервюираните и в текста – по 

отношение на етническите българи като мнозинство от населението. Не трябва да се 

обърква със значението на „българин по националност”, което би се отнасяло 

равностойно и до жителите на Столипиново, тъй като те са български граждани. 

Терминът „стандартно училище” се използва за училищата в Пловдив, в които учат 

деца от български етнически произход. 
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Обща информация за образователната система в България  

 

Предучилищното образование в България обхваща децата от 3-годишна възраст, 

докато влязат в началното училище на 6 или 7 години. Основната цел на 

предучилищното образование е да подготви децата за училищната среда. 

Предучилищното образование е задължително и безплатно за двете години преди 

децата да влязат в началното училище. 

Училищното образование в България започва на 7-годишна възраст. При желание на 

родителите децата могат да започнат училище и на 6, стига тяхното физическо и 

умствено развитие да го позволява. Училищното образование има две степени - 

основна и средна, като средните училища имат общообразователни и професионални 

програми. Основните видове училища са начални училища (І до ІV клас), основни 

училища (І до VІІ клас), гимназии (ІХ до ХІІІ клас) и средни училища (І до ХІІІ клас). 

Основната образователна степен (І до VІІ клас) включва начален етап (І до ІV клас) и 

прогимназиален етап (V до VІІ клас). Дипломата за начално образование и дипломата 

за основно образование се получават след завършване на съответно ІV и VІІ клас. 

Средната образователна степен обхваща гимназии и професионални гимназии. В 

общообразователните и профилираните гимназии тя трае 3 или 4 години. Средно 

специално образование може да бъде завършено в професионалните гимназии 

(техникуми) за 4 или 5 години. Учениците влизат в тези степени след като са 

преминали приемен изпит след VІІ или след VІІІ век по предметите: български език и 

литература, математика, хуманитарни дисциплини и други, според съответните 

законови наредби. 

Обществените училища са безплатни. Образованието е задължително до 16-годишна 

възраст. Ограничаването заради раса, етнос, пол, етнически или социален произход, 

вяра и социално положение, е забранено по закон. Училищата за основно образование 

имат училищни райони и децата от други райони могат да бъдат приети само със 

специално разрешение от Регионалния инспекторат по образованието. Това е особено 

важно за сегрегирани квартали като Столипиново, като училищата в него са 

посещавани от 100% ромски и турски ученици. 

За да влязат в университет или други институции на висшето образование, учениците 

трябва да издържат зрелостни изпити – матури, които са след ХІІ или ХІІІ клас.  
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РОЛЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ  

 

Един от основните изследователски въпроси беше как се развиват отношенията и 

нагласите, когато децата от Столипиново и други части на града се окажат заедно в 

една класна стая. Това е проучено възоснова на разказите на интервюираните 

събеседници, които са за емоциите на техния първи учебен ден, за положителни и 

отрицателни преживявания със съученици, за приятелствата и заниманията заедно - в 

и извън училище. 

 

Първи дни в новото училище  

 

„...и винаги имах на ум – дали ще ме приемат.” 

 

Интервюираните събеседници са преживели първите си дни в новото училище със 

смесени чувства на несигурност, вълнение и любопитство:  

„Помня и никога няма да го забравя! Бях в такъв стрес, такава паника. За пръв път в училище. От 

една страна се радвах, че за пръв път на училище нали, толкова много хора но моята възраст имаше. 

Но бяха непознати, не съм свикнал там с мястото...”  (Момче, 18, ученик) 

Основната тревога на децата е била дали ще успеят да намерят приятели сред новите 

си съученици. Това се отнася до всеки ученик влизащ за пръв път в нов клас, но 

фактът, че тези младежи произхождат от Столипиново, добавя още един повод за 

притеснение. От една страна, изпращането в стандартно училище, особено в такова, 

разположено в центъра на Пловдив, означава да се опознае животът извън 

сегрегирания квартал: 

„То първия ден не може да нямам спомени. Това ми беше един от най-добрите спомени! Съвсем 

друго, българско училище. За пръв път стъпвам. Може би най-вълнуващият ми ден беше! Извън 

квартала. Дотогава нямах чак толкова излизане извън квартала. Беше много вълнуващо.” (Момче, 28, 

бивш ученик) 

От друга страна, това позитивно вълнение върви ръка за ръка с тревогата как ще 

реагират българските ученици. Много от интервюираните са очаквали враждебност. 

Притеснявали са се дали другите възпитаници ще ги приемат, как ще се отнасят към 

тях и дали ще успеят да си създадат приятели сред българските си съученици: 
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 „Малко притеснен бях. Трудно е да си намеря приятели там с българите, понеже аз съм ром.” 

(Момче, 14, ученик) 

Действително, много събеседници описват как учениците са ги „гледали лошо”. Някои 

са ги приемали с открита враждебност, обиждайки и замеряйки ги. 

„Първият ми учебен ден беше доста зле. Когато отидох там, всичките ми съученици ме гледаха така, 

накриво. Не се заядоха с мен, но аз ги провокирах [с присъствието си]. Аз не им обръщах внимание. 

Така ми протече първия учебен ден.” (Момче, 16, ученик) 

Събеседниците, които са срещнали такова отношение, си спомнят първите дни в 

училище като доста тежки. Чувствали са се самотни в междучасията и съучениците им 

са се държали хладно към тях. Споменават за седмици и дори месеци, които им е 

трябвало, за да се приспособят към новата среда. Някои казват, че родителите им е 

трябвало да ги окуражават да продължат да ходят на училище, защото са се чувствали 

некомфортно там. Те са се срамували и притеснявали, че съучениците им никога няма 

да ги приемат:  

„В началото малко по-студени бяха. И аз се срамувах от тях. Щото не ги познавам както трябва. И 

лека-полека, брат, почнах да свиквам с тях. И те също с мен.” (Момче, 18,  бивш ученик) 

Беззащитното положение да бъдат деца от етническо малцинство е било 

допълнително утежнено от по-ниския им социално-икономически статус. Първият 

учебен ден е бил особено драматично преживяване за момче от много бедно 

семейство от Столипиново: 

„Лошо беше, нямах хубави дрехи, нямах чанта, раница. Нямах пари за тетрадки, за химикали. Нямах. 

Отидох там. Почнаха да ми се подиграват. Защото имаше много богати хора там. ... И аз тогава спрях 

за малко да ходя на училището. Защото много ми се подиграваха.” (Момче, 16,  ученик) 

От друга страна, немалко ученици са имали много позитивни преживявания през 

първите учебни дни. Срещнали са български ученици, които са били приятелски 

настроени, внимателни и отворени към тях. Изненадата от това, която звучи в някои от 

разказите, показва колко силно те са очаквали да срещнат предразсъдъци и 

враждебност: 

„Много голямо впечатление ми направи едно момче, което направо се запозна с мен. Той беше 

българин. И наистина аз не очаквах толкова топло да се държат към мен! Не бяха студени към мен, 

нямаше дискриминация, нямаше расизъм. Имаше уважение, респект и любов, и си помагахме 

взаимно. Наистина беше много добър ден!” (Момче, 17,  ученик) 

Сприятеляването с българските съученици може да се случи по най-естествен начин 

още от първия ден: 
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„Влязох вътре, чувствах се странно, не познавах никой. Първата ми приятелка се казваше Гергана. 

Българка. И така протече първия ми ден.” (Момиче, 17, ученичка) 

Тъй като младежите са се притеснявали преди всичко дали ще бъдат приети от новите 

си съученици и дали ще намерят приятели, стартът на училището е бил по-лесен за 

онези, които са отишли там заедно със свои приятели или братя/сестри. Започването е 

описвано като по-лесно от онези събеседници, които са отишли в етнически смесени, в 

някаква степен, училища. Там учениците от „Столипиново“ не са се чувствали толкова 

„видими“ и уязвими.  

Но първите дни не предопределят непременно отношенията със съучениците по-

нататък. С опознаването на децата и прекарването на време заедно в една класна 

стая, взаимоотношенията се променят и развиват. Някои от учениците, които са имали 

най-много трудности в началото, са сред тези, които по-нататък са развили най-близки 

приятелства със своите съученици. 

„Помня го много добре, даже с детайли. Разбира се, като първи учебен ден и то сред българи. То 

имаше и други роми – но бях така, много стеснителен. Беше ме срам. Бях седнал на един чин с едно 

момче, което ми стана даже един от най-добрите приятели българи.” (Момче, 21, бивш ученик) 

 

 

Как се развиват взаимоотношенията между съучениците  

 

„…но след известно време ме приеха и станахме приятели.” 

  

На новите съученици отнема известно време да се опознаят – за едни събеседници 

това отнема няколко дни, но за други – седмици и дори месеци. Някои български 

ученици са били отворени от самото начало и/или не са правили разлика дали някой 

ученик идва от Столипиново или друг квартал. Други са се държали открито расистки, 

а трети са имали резерви в началото, но постепенно са се отворили и започнали да 

опознават новите си съученици. Младежите от Столипиново описват как техните 

български съученици, след запознанството, постепенно са започнали да ги възприемат 

като личности, вместо през стереотипите, които са имали на ум при първата им среща. 

Това е „отворило“ вратата към приятелството. 
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Възможната промяна в отношенията е много добре илюстрирана от случая на ученик, 

който днес е на 20 г. Той се премества в начално училище в центъра на града при 

започване на втори клас, в рамките на Десегрегационната програма. Следва неговият 

разказ, допълнен от гледната точка на баща му, който беше интервюиран отделно: 

„В началото беше много притеснено. Аз просто не исках дори да ходя в училище, защото си мислех в 

акъла дали ще ме приемат, дали днес ще е поредният ден, в който ще бъда притеснен.” 

„Когато синът ми разказваше за тези неща, аз му казвах, че това е нормално първоначално да не го 

приемат. Но винаги му обръщах внимание, да не се притеснява: „Децата ще свикват с тебе. Ти си в 

добро училище“, по този начин, насърчавайки го, стоейки близо до него.” 

„В началото имаше ученици, които не харесваха мен, поради факта, че съм от ромски произход, и заради 

това се държаха, примерно, грубо към мен. Имам една история, която даже е малко смешна. Имаше един 

съученик, който не беше от моя клас, а от по-горен клас. Той дойде и просто изсипа чай върху мен. Което 

беше действително за мен много лошо, чувствах се наистина гадно. И го разказах след това даже на 

родителите си.”  

„Когато синът ми беше трети клас, имаше един седмокласник, едно българско дете. Сипнал един 

горещ чай върху неговата глава. И тогава аз отидох там, за да може да достигна учителя, да достигна 

директора. И взеха мерки, повече такова нещо не се повтори.” 

„Но след време, когато разбраха, че нямам злоба, че съм различен от всички останали може би, че има 

нещо добро в мен, могат да общуват с мен, могат да бъдат приятели с мен, могат да ми се доверят – и 

тогава вече започнахме заедно да играем футбол, да се разкарваме и да имаме време вече лично заедно. 

Освен училището.” 

„Това, което много ме впечатляваше, когато децата правеха рожден ден, понеже той единственият в 

класа беше ром, всички бяха българи. И когато правеха рожден ден, дали в домовете си, дали ще го 

направят децата в някое заведение, но винаги и синът ми беше заедно с тях.” 

„Просто си прекарвахме времето заедно често. Понякога аз им се обаждах да излезнем. Понякога те ми 

се обаждаха. Те самите ми се доверяваха и идваха в квартал Столипиново. Играхме в стадион „Рома” 

футбол. Така че за мен това значи много – да ми се доверят и да дойдат в моя квартал.” 

„Това е добрата новина, че децата от неговия клас, макар че да бяха всички българи, решиха, без да 

се притесняват, без да се плашат, да дойдат в квартал Столипиново, на нашия стадион да играят 

заедно футбол. Това много силно ме впечатли. И след това даже няколко деца дойдоха у нас! И 

заедно със синът ми бяха у нас за няколко време.” 

„Но в края на годините ми беше много вълнуващо. Защото вече знаех, че те ме приемат, че те ме обичат, 

че ние сме приятели, че ще бъдем заедно. Просто аз се вълнувах, че се прекарваме времето заедно, 

играехме карти по време на междучасия. И просто за мен беше върховно време.” 

 

Този пример илюстрира, че загрижеността на ученици и родители дали ще се сблъскат 

с дискриминация и враждебност от страна на българските деца е действително 

оправдана, особено в началния етап. Взаимното опознаване може да бъде дълъг 

процес, който изисква настойчивост от ученика и подкрепата на родителите, но може 

да доведе до действително преодоляване на предразсъдъци. Както предразсъдъците, 

че децата от Столипиново били „различни” или необразовани, така и 



13 
 

предразсъдъците, че българските ученици никога няма да интегрират техен връстник 

от Столипиново. 

 

 

Класът  

 

 „…Прекарвахме си добре, защото приятелите ми бяха там.”  

 

Накрая мнозинството от събеседниците ни са постигнали разбирателство със своите 

съученици. При въпроса какво най-много харесват в училището, двата най-чести 

отговора са интересната учебна среда и приятелските отношения със съучениците: 

 „Харесвах как протичаха часовете, харесвах държанието на съучениците си, също така и в другите 

класове. Там също ме познаваха, също така имах много приятелства и там.” (Момче, 21, бивш 

ученик) 

Много младежи са развили близки приятелства в училище. Някои дори описват своя 

клас като семейство. Затова, при въпроса за най-добрия им спомен от училище, те 

говорят за моменти, в които са изпитали чувства на заедност - събирания със 

съученици и учители, училищни представления, спортни състезания, празнуване на 

рождени дни или абитуриентската вечер. 

 „Това беше един незабравим ден за мен. Имахме спортен празник. Играхме футбол и нашия отбор 

победихме. След това отидохме да си отпразнуваме победата. Отидохме в центъра и седнахме в един 

клуб, ходихме на кино.” (Момче, 16, ученик) 

„Имах рожден ден [...]. Украсиха цялата ни класна стая, взеха ми всички подаръци, торта. Правиха 

ми парти. И това беше най-хубавия ми спомен!” (Момиче, 13,  ученичка) 

„Най-хубавия ми спомен в училището ми беше последният ми ден. Събрахме се всички, ядохме, 

пихме. Смяхме се, и всичко беше много хубаво!” (Момче, 10, ученик) 

Позитивното общо чувство към училището обаче е замъглено от преживявания на 

дискриминация и тормоз – за които повечето младежи могат да разкажат по няколко 

истории. 

„Ами, в училището харесвам всичко, само мразя, когато понякога ме обиждат и ме нараняват 

емоционално.” (Момче, 19, ученик) 
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Предразсъдъци, неприязън и сблъсъци 

 

„…винаги ми викаха „циганин!” Тези не ме познаваха добре.” 

 

Предразсъдъците срещу етническите малцинства са широко разпространени в 

България и това се отразява върху поведението на много от българските ученици. 

Дори сред тези, които не са имали враждебно отношение, предразсъдъците се 

проявяват, когато те с добро чувство припознават, че ученик от Столипиново се е 

оказал съвсем различен от това, което са очаквали. 

„Но първоначално винаги я има тази тръпка: „А, тоя е черен”, под общ знаменател: „той не знае”. Но 

след като тръгвам да говоря с тях, при общуване повече от 5 минути, усещат, че не съм като другите, 

ами даже съм съвсем друг човек. И който говори повече от 5 минути с мен, не знам какво им правя,  

и където и да ме виждат след това, все ме поздравяват!” (Момче, 28, бивш ученик) 

Почти всеки един ученик е имал неприятности, базирани на асоциирането му с 

етническия му произход или поне използващи тази асоциация. В много редки 

изключения събеседници съобщават, че никога не са срещнали расизъм в своето 

пребиваване в училището. 

„Аз съм обикнал тези момчета като мои лични приятели, без значение, че аз съм ром, а те са българи. 

Нямаше такава дискриминация. Не знам за момента как е, но аз съм бил доста добре с българите. 

Нямах нито един ден проблем с който и да е – да ми викат „циганин” или „ром”. Нямало е нито една 

грешна дума. Били сме общо взето като български братя.” (Момче, 26, бивш ученик) 

Огромното мнозинство от младежите могат да разкажат немалък брой истории за 

случаи на враждебност, отнасящи се към техния етнос - по пътя към училището, както 

и вътре в него. 

„Един път по пътя за училище, в автобуса, едни момчета ми викат: „Виж го тоя циганин! Как може 

да учи в това училище? Майка му дейба.” Почнаха да ме псуват, да ме обиждат.” (Момче, 19, 

ученик) 

Вътре в училището, враждебността рядко идва от училищния състав, а най-вече от 

съучениците. Инцидентите варират от враждебни погледи, подигравки, отнемане на 

тетрадките им, обиди и псувни, обвинения в кражба, ако нещо се е изгубило, до 

замерване с предмети, блъскане и притискане до стената, удари или хвърляне на 

камъни, дори сериозно насилие. 

„Подиграват ми се на мен, защото нямах хубави дрехи. И почнаха да ме бият, защото съм турчин. 

Викат ми „мангал” и игнорират ме.” (Момче, 16, ученик) 
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Обидите и ругатните са чести. Трябва да подчертаем, че много ученици съобщават, че 

обидите не идват непременно от собствения им клас, но често от ученици от другите 

класове или съседните училища. Това подкрепя наблюдението, че отношенията се 

подобряват с личния досег и опознаване. 

Някои ученици са се осланяли на български приятели, които са ги защитавали. В други 

случаи обиждащите са увличали собствените съученици и познати на младежите, 

което ги е наранило много повече. 

„От някои други класове, които не ме познават както трябва, имаше момичета и момчета, които 

влизаха в междучасие и ме гледаха само криво-криво. Понякога ме обиждаха с думата „циганка”. И 

ми идваше неудобно, щото моите приятели ме гледаха, започваха да се смеят. Много неудобно ми 

беше.” (Момиче, 19, бивша ученичка) 

Българчета, които стават приятели на учениците от Столипиново, също могат да се 

превърнат в прицел на обиди и враждебност, особено в случаите на партньорски 

връзки. Момчета, които са имали българска приятелка, съобщават, че приятелката им 

е била псувана, заради това че е с тях. Това е описвано като шокиращо за момичето и 

унизително за момчето, което не може да защити приятелката си срещу тези атаки. 

„Запознах се с едно момиче от училището и станахме по-близки. Аз това не го очаквах и много се 

зарадвах. Тя ме запозна с приятелите си. Почнах да се движа с тях. Но един ден излезнахме там на 

двора, на междучасието. И едни си говореха там, обиждаха ме: „Виж, тая с циганин ходи!” На мен ми 

стана много лошо, щото нищо не можех да направя.” (Момче, 19, ученик) 

Дискриминацията се проявява и във формата на затворени приятелски кръгове, в 

които учениците не са допускани, защото са от етническо малцинство:  

„Повече с ромите. С българките – горе-долу. Някои почти ни мразят. Не се събират с ромите.” 

(Момиче, 13, ученичка) 

Младежите подчертават, че не всички български ученици имат такова отношение. Има 

много неприязън, но също така и българчета, които съчувстват на своите връстници и 

действат срещу дискриминацията. 

„Има различни хора. Има българи, които ни защитават, общуват с нас. Които ни защитават от 

дискриминация. Има и българи, които ни обиждат, които са против нас.” (Момче, 14, ученик) 

Изглежда някои български ученици използват расистки обиди с цел да предизвикат 

сбивания в училище. Отново, това обикновено е предизвиквано от ученици от други 

класове. Събеседниците съобщават, че са били обиждани или тормозени, докато не 

реагират физически. В този тип ситуации, всяка страна прибягва до помощта на своите 

приятели, като резултатът е масови сбивания между две групи. 
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„Аз си бях с моята приятелка и моите приятели. И някакви българчета, някаква банда ли, какво, 

идваха към нас да се закачат, говореха ни някакви работи там. Ама аз съвсем нормално се държах с 

тях. И те продължаваха да дърдорят. След това аз звъннах на моите приятели да дойдат. След това 

стана малко неприятно, ама как да ви кажа. Ами, трябваше да се сбием с тях, за съжаление.” (Момче, 

17, ученик) 

Няколко събеседника разказват за ситуации, които са възприели като застрашаващи 

живота им. Това се отнася до ситуации, в които агресорите са ги преследвали и са се 

опитвали да ги хванат, или до конфронтации, които са ескалирали до плашеща степен. 

Агресивните унижения може да доведат до ярост и желание за мъст, при което 

жертвите до този момент губят контрол и/или въвличат свои приятели като съюзници в 

сериозни пребивания. Все пак, такива случаи са съобщавани много рядко: 

„Един път излезнах по коридора да ходя до тоалетната. След като отидох до тоалетната, те затвориха 

тоалетната и започнаха да ме бият вътре. Да ме плюят, да се изпикаят върху мене, и какви ли не 

отвратителни работи направиха с мен. Аз после отидох... Толкова гадно ми беше, аз плачех. Шибано 

ми беше много! След това ги изчаках с моите приятели, от бандата, от моята банда. И им го върнах 

толкова тъпкано, толкова натъпкано, че влезнаха в болница за два месеца! Ей това ми беше една от 

най-шибаните ми, лоши случки в училище.” (Момче, 16, ученик) 

Нивата на конфликт и опитът с дискриминация изглежда се различават според 

училището.  

„В бившето ми училище имаше много расизъм. Всеки се държеше настрани от мен. Държаха се 

грубо. Нямах приятелство там. Постоянно ме тормозеха, викаха ми „манго“, „циганин” и такива 

работи. В новото училище го няма това.” (Момче, 17, ученик) 

Делът малцинствени възпитаници в училището изглежда е от значение, но не 

непременно в смисъла, че средата в училището е повече или по-малко враждебна. 

Младежи, които са били почти единствените ученици от Столипиново в техния клас, 

или дори в цялото училище, са се чувствали много по-незащитени в началото, когато 

всички са се вторачвали в тях като различни. Но след известно време, необходимо, за 

да се преодолеят началните резерви и предразсъдъци, тези ученици вече са били  

разпознавани според личните им качества и по този начин са били интегрирани в 

класа. Учениците, които са имали повече проблеми в началото, изглежда са също така 

тези, които са намерили най-добри приятели сред българските си съученици. В 

училища с голям дял на малцинствени ученици, присъствието на деца от Столипиново 

не е предизвикало никакво особено внимание. Но това не означава, че атмосферата е 

била по-малко враждебна. Изглежда, че в тази среда, е по-вероятно сформирането на 

групи от „ние” и „те”, като няколко събеседници съобщават за сбивания, провокирани 

от дискриминационни обиди, при които се включват приятелите и на двете страни. 
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Стратегии за справяне от страна на учениците 

 

Учениците реагират по много различни начини на преживяванията на враждебност и 

дискриминация. Някои се опитват да игнорират обидите. Някои се справят, като си 

казват, че тези, които ги обиждат са идиоти и не заслужават внимание: 

“Не обръщам внимание на глупостите им към мен.” (Момче, 16, ученик) 

Някои плачат, уплашени са и дори получават нервен срив в училище. Те или се 

прибират вкъщи или плачат там тайно. Някои омаловажават това, че са засегнати. 

Някои се затварят, за да изолират това, което ги наранява емоционално. Някои 

твърдят, че свикват с това: 

„Отивах вкъщи, малко се разплаквах. Следващия ден пак същото беше, ама с време мина.” (Момиче, 

19, бивша ученичка) 

Някои стават много гневни и дори агресивни. Те обръщат чина, или изблъскват 

ученика, който ги тормози. Някои се опитват да сформират съюзи с приятели и да 

влязат в бой. 

„Един приятел от нашия клас дойде до мене, и почна да се заяжда, постоянно ме закачва, бута ме. 

Само се заяжда, човек, без нищо! Аз му казвам: „К’ъв ти е проблема, приятел? Какво блъскаш се и 

правиш, брато, дръж се малко.”Аз казах на класната: „Госпожо, тоя пич не знае как да се държи с 

мен, заяжда се.” И накрая аз го бутнах в стената и случката беше дотам.” (Момче, 18, бивш ученик) 

Някои показват разбиране, че българските ученици имат резерви към тях, защото не ги 

познават. Те се опитват да покажат най-доброто си поведение, за да преборят 

предразсъдъците към себе си: 

„С течение на времето добих авторитет – не само от гледна точка на знание, но и въобще на 

взаимоотношения. Така че започнаха да ми се доверяват. Много пъти се обръщаха към мен за помощ, 

аз се обръщах.” (Момче, 21, бивш ученик) 

Някои се обръщат към учителите или директорите за подкрепа. Някои казват на своите 

родители. 

 „Аз първоначално не им обърнах внимание. След това това продължи. И аз реших да се оплача на 

директорката, да вземе мерки, да не продължи това.” (Момче, 16, ученик) 

Някои търсят приятели сред онези, които са еднакво изключени от групата, дали 

защото са от малцинство или по някаква друга причина. 
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„Много се радвах, когато бях на физическо. Там беше една приятелка, която е психично болна и 

всички ученици я мразеха. Но аз я разбирах.” (Момиче, 16, бивша ученичка) 

Някои искат да напуснат училището. Някои искат да се преместят в училище, където 

има повече връстници от собствената им етническа общност. Някои не искат да 

продължат да ходят на училище въобще. 

„И една година още издържах и в четвърти клас се махнах вече. В „Димчо Дебелянов” [училище в 

Столипиново, защото тука бяха всичките приятели. Ромите!” (Момче, 19, бивш ученик) 

Някои са горди, че са успели да преминат през такъв труден период и да разрешат 

проблемите си, или поне да извлекат най-доброто от тях. 

 „Все пак аз преминах през този период. Аз се гордея, че се справих с това нещо.” (Момче, 16, 

ученик) 

Някои говорят със своите съученици относно техните предразсъдъци, поставят 

последните под въпрос, предизвикват с аргументи обиждащите ги и се опитват да 

създадат чувствителност у съучениците си към проблема. 

„Аз ги питам какво мислят за ромите, защото ми е интересно, нали. И те започват да ми разказват 

някакви лоши неща. Аз ги питам: "Защо, от къде знаете тези лоши неща?" И те ми отговарят: "Ами, 

от новините, медиите". И аз им викам: "Добре де, вие как може да вярвате насляпо на тези хора? 

Нали знаете, че медиите, новините, малко преувеличават, това им е работата – да дават някакви 

интриги”” (Момче, 18, ученик) 

 

 

Реакции на училищния състав  

 

 „…тогава отидохме при директорката и тя оправи нещата.” 

 

Училищата взимат решителни мерки в случаи на насилие между учениците. Според 

събеседниците, учители и директори правят разлика между случаи на взаимна агресия 

и случаи, в които един ученик е тормозил друг. Някои събеседници не бяха доволни, че 

директорите са наказали и тях, защото смятаха, че са били въвлечени в боя от 

противоположната страна, но в мнозинството от случаи интервюираните описват 

действията на училищата като правилни, без склонност за дискриминация. 

Директорите отправят предупреждения или налагат наказания като почистване на 
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коридорите или боядисване на училищната ограда. Ученици, които са отговорни за 

случаи на насилие или многократен тормоз, са санкционирани с изключване от 

училището. 

 „Директорката ни викна в дирекцията и тези всички, които се сбихме, ни наказаха, че ако още един 

път се повтори това, ще ни изключи от училище.” (Момче, 16, ученик) 

Много ученици се обръщат за помощ към своите учители или към директорите в 

случаи на дискриминация или тормоз от страна на своите връстници. Учителите или 

директорите обикновено реагират веднага. Един събеседник съобщава за случай, в 

който учителят не се интересувал, но тогава се намесил директорът. Училищните 

директори извикват виновния ученик в кабинета си, за да му отправят 

предупреждение, викат и родителите в училището, за да дискутират поведението на 

детето им или се свързват със съседните училища, в случаите, в които виновникът е 

от друго училище. 

„Дойдоха от другото училище момчета и почнаха да се закачат с нас, да се заяждат. Да нападат, 

„цигани!”, те така викат. И ние казахме на директорката. И директорката направил нещо, ходила, 

говорила с другата директорка, родители. И оправиха се нещата!” (Момче, 18,  бивш ученик) 

Намесите на училищния състав имат ефект. Младежите съобщават, че тормозът е 

преставал, след като директорите са се намесвали. 

„Директорката ги наказа. И другите си взеха поука и сега се държат добре с мен. Не ми викат 

„циганин”, не ме обиждат. Сега се държат много по-различно.” (Момче, 19, ученик) 

 

 

Приятелство и съвместно прекарване на времето 

 

„…виждаме се главно в центъра.” 

 

Повече от половината събеседници са създали близки приятелства сред своите 

български съученици, с които се срещат и извън училище, в много случаи по няколко 

пъти в седмицата. Съвместното прекарване на времето включва игра на футбол и 

други спортове, отиване на кафе или бар заедно, разходка по центъра на града, 

писане на домашните заедно. Няма видни разлики между момичетата и момчетата в 
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това отношение, освен че момичетата назовават други спортни дейности вместо 

футбол. 

„Отиваме пак до центъра, разкарваме се [разхождаме се] всеки ден. Играем карти. Пием кафе, цигари 

пушим. Занимаваме се. Играем футбол, играем баскетбол. Волейбол играем. И така нататък.” 

(Момче, 15, ученик) 

Младежите от Столипиново се срещат със своите съученици в центъра на града. 

Някои събеседници казват, че понякога са посещавали домовете на своите български 

съученици. Последните почти никога не идват в Столипиново. Само един събеседник 

отговаря, че неговите български приятели са дошли на гости вкъщи и са играли 

футбол заедно в Столипиново. И той, и неговите родители оценяваха това като 

изключително. На честотата на контактите след училище се отразява сегрегацията на 

жилищните райони. 

„Много рядко, щото аз живея в махалата, те живеят в друга среда, сред българи. И много рядко ги 

срещам. На кафенето, когато минавам от училище, понякога там ги виждам.” (Момче, 18, ученик) 

Друга причина за по-редки контакти между приятелите след училище е работата. 

Някои ученици споменават, че ходят на работа следобяд, за да помагат в семейния 

бизнес. Това е причината да нямат много свободно време, в което да се срещат с 

приятели извън квартала. 

„Защото имам друга работа след училище. Имам работа, тука помагам [в работилницата] 

ежедневно.” (Момче, 17, ученик) 

Няколко събеседници са си хванали приятелка в училище (само една събеседничка, 

казва че е намерила приятел). Една част от събеседниците, които вече са завършили 

училище, все още поддържат връзка със своите български съученици или дори имат 

близки отношения. 

 

 

Перспективата на родителите 

 

Интервюираните родители, които изпращат своето дете в училище извън квартала, 

правят това със съзнателното намерение то да учи сред етнически българи. Това не е 

свързано само с желанието детето да посещава училище с по-високо качество на 
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обучението, но и с ясното намерение да участва и да бъде включено в българското 

общество. 

„Да са научат по-добре, по-хубаво. Да говорят по-добре български, да имат някакво образование. Да 

общуват с българчета.” (Майка) 

Родителите съобщават, че са били много притеснени дали техните деца ще бъдат 

приети от българските си връстници. Те се опасявали, че децата им ще бъдат 

тормозени, че ще има побоища в училище и че децата им могат да бъдат наранени. 

Такива инциденти действително са се случвали, особено в началото. Родителите 

описват педагогическата подкрепа, която е била осигурена през Десегрегационната 

програма като даваща им увереност, че нещата ще бъдат наред. Споделят, че са били 

по-спокойни, знаейки, че някой внимава за техните деца в новата, и не винаги 

приятелска, среда. 

„Малко се притеснявахме как ще ги приемат българите. Но хубавото беше при [десегрегационната 

програма], че имаше придружители, които бяха с децата. Водеха ги и ги връщаха. В голямото 

междучасие се грижеха за тях. И затова бяхме по-спокойни.” (Баща) 

Родителите трябва да поемат известен риск, за да изпратят своите деца в училищна 

среда, където те може да бъдат изложени на враждебно отношение от своите 

връстници. Може да се окаже необходима известна търпеливост и твърдост от страна 

на детето и убеждаване от страна на родителите, за да се преминат първите месеци в 

новата среда, новото ниво на обучение и новите съученици. Но интервюираните 

родители потвърждават, че отношенията между децата им и техните връстници са се 

подобрили значително с времето, за да достигнат до точката, в която вече няма 

значение, че детето е от Столипиново. 

 

 

Перспективата на директорите 

 

Според интервюираните директори самата етническа идентичност не създава 

напрежение между възпитаниците им:  

„Бой може да се случи между всеки, между двама български ученика. Някой те подразнил, някой те 

ударил... Така че, това не е на етнически основи. Не. Те просто са деца.” (Директор А) 

Самото училище играе важна роля за реагирането на конфликти и за повеждането на 

децата как да се отнасят към своите съученици по уважителен начин:  
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„Обяснихме на децата, че трябва да свикнем един с друг, да кажем с разликите помежду ни. Така че 

има разлики, когато си ромско дете, арменско дете или еврейче. Но ние сме всички също българи. За 

децата това са на първо място просто други деца.” (Директор Б) 

Затова според директорите социалната интеграция в училищните класове е успешна. 

Учениците може невинаги да стават приятели, но в класната стая има усещане за 

единност: 

„Ами, приятелство е твърде голяма дума, но чувството, че всички сме единни в класа е много силно.” 

(Директор А) 

В училищата с по-голям дял на малцинствени ученици, директорите наблюдават 

тенденцията учениците да търсят компания сред своята етническа група. Училищните 

директори препоръчват, че за успешна интеграция децата от малцинства трябва да са 

около 10 процента от учениците в един клас (2-3 ученика в клас). Такъв дял в класната 

стая всъщност би отразявал и дела на това малцинство в етническия състав на 

нацията. 

Директорите съобщават, че са получили остри реакции от български родители, които 

не са искали техните деца да учат заедно с деца от Столипиново. Някои родители са 

отписали детето си от училището поради тази причина. Според директорите, все още 

има родители, които са категорично против това тяхното дете да бъде в един клас с 

деца от Столипиново. Други престанали да се съпротивляват, когато видели, че 

децата от Столипиново не причиняват безредие в училището.  

„Хората разбраха бързо, че ромските деца не са агресивни, държат се добре, не са мръсни, както 

хората често говорят.” (Директор А) 

 

 

Първоначални изводи 

 

Ролята на стандартното училище за социалното включване на ромските деца 

става видна в разказите на ученици, родители и училищни директори. Първоначалните 

нагласи на българските възпитаници към новите им съученици от Столипиново 

отразяват до голява степен предразсъдъците и расисткото отношение в българското 

общество към ромите и другите малцинства. Първите срещи не са винаги приятни и 

децата от Столипиново действително се сблъскват с расистка враждебност в училище. 

Въпреки това, с прекарването на ежедневието в класната стая, възприемането на 
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личността започва да натежава над стандартните стереотипи. Съвместните занимания 

– спорт или учене, подпомагат тази тенденция. Промяната на предразсъдъците отнема 

време и не е без конфликти. Училищата обаче изглеждат добре подготвени и сериозно 

ангажирани в справянето с тези конфликти по устойчив начин. Там, където се поставят 

ясни граници, давайки да се разбере, че расисткото поведение не се толерира, 

учениците се научават поне да се приемат взаимно. Голямо мнозинство от младежите 

от Столипиново, в края на краищата, изграждат добро разбирателство с съучениците 

си. Много от тях намират близки приятели сред българските си връстници и тези 

приятелства остават и след завършване на училището. 

 

 

 

 

МОТИВАЦИЯ И УЧЕБЕН ПРОЦЕС 

 

Вторият изследователски въпрос се отнася до учебните нагласи на учениците от 

Столипиново, тяхната мотивация и резултати. Към интервюираните бяха отправени 

въпроси какво харесват и не харесват в училище, бяха помолени да опишат уроците си 

и какви са отношенията им с учителите. 

 

Пристигане в стандартното училище 

 

„Когато ходиш в българско училище е съвсем различно. Там получаваш истинско образование, 

така да се каже.” 

 

Събеседниците съобщават, че първоначално са имали някои трудности с темпото на 

уроците. Учениците са усетили разликата в качеството между предишното си училище 

и новото. Тя е изисквала допълнителни усилия, за да настигнат нивото в новото си 

училище. 

„Първо ми беше малко по-трудно, докато свикна. Първите един-два месеца в тази обстановка. Щото 

аз бях на такова ниво, че... Нали, в квартала бях добре! Да не кажа отличници, но някъде от добрите, 

по следата бях. Щото материалът, който се преподава тук е едно, изискванията са едно, а там като 

ходиш в българските училища – е съвсем друго!” (Момче, 28, бивш ученик) 
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Повечето деца в Столипиново говорят романес или турски език като първороден. Те 

имат разнообразно ниво на познание на българския, когато пристигат в стандартното 

училище. Един ученик подчерта как преходът е бил много по-лесен за него, тъй като е 

посещавал българска детска градина преди да започне начално училище в квартала. 

Колко бързо учениците напредват в своите познания по български не зависи само от 

собствените им усилия, но и в голяма степен от подкрепата, която получават от своите 

съученици с български майчин език и учителите. Следният ученик споменава също 

така ползата от ментора, който е бил осигурен като част от Десегрегационната 

програма: 

„Първите 3-4 месеца бяха трудни. Не можех да говоря български добре. Но моите съученици ме 

поправяха понякога. Казваха, не е така – така е. Винаги бърках родовете. Но се оправих. Свикнах 

след 3-4 месеца, получих много помощ от класа и от учителя. И от ромския ментор също.” (Момче, 

17, ученик) 

Учениците възприемат средата в училищата извън Столипиново като стимулираща. 

Харесва им да учат нови предмети и са мотивирани да учат: 

„Честно казано, сега по-готино ми е да съм в училище, отколкото вънка с приятели. В училище ми 

минава хубаво времето.” (Момче, 17, ученик) 

 

 

Мотивация за учене 

 

„…Харесва ми да научавам нови неща” 

 

На повечето събеседници им харесва да учат, тъй като научаването и преживяването 

на нови неща им е интересно. Някои показват особен ентусиазъм към определени 

предмети или към училището като цяло: 

„Харесвам ученето, обожавам да уча! Особено по предмета история. Обичам ученето и обичам да 

правя нещо любимо!” (Момиче, 16, ученичка) 

Освен това, учениците описват приложните уроци, където усвояват своята професия 

като особено привлекателни. Учебната среда в училищата извън квартала мотивира 

младежите да влагат усилия в образованието си. Младежите разказват за 

стимулираща среда, добро качество на обучението и подкрепа от учителите в тези 

училища. 



25 
 

„Че там мога много да взема, много знания ми дават. Докато си стоиш тука, като седиш в квартала 

нищо не можеш да разбереш, докато там ти обясняват и ти дават някои по-сериозни въпроси.” 

(Момче, 18, ученик) 

Младежите са горди от своите постижения в училище. Още по-горди са тези, които в 

началото са имали трудности да настигнат по-високото ниво в стандартното училище. 

Много ученици полагат големи усилия да получат високи оценки и да бъдат 

инициативни при подготовка на презентации или за училищни мероприятия. 

Постижения от този тип им показват, че техните усилия се възнаграждават, и ги 

окуражават да се стремят към следващото ниво. Да знаят още и още ги прави горди 

със себе си. Вълнуват се, когато доказват на себе си и на другите, че могат да 

постигнат нещо. Радват се, когато получават признание за това. 

„Когато госпожата ми по английски език, която беше наистина недоволна от мен, може би защото не 

прилагах достатъчно внимание към часовете й... Аз се опитвах, но просто не разбирах нещата, 

понеже не съм ходил на уроци в началото. И дойде такова време, в което госпожата наистина се 

учуди от мен и тя започна да ме хвали. Беше за мен наистина вълнуващо, че тя започна да ме харесва, 

поради факта, че аз започнах да се справям с английския език.” (Момче, 20, бивш ученик) 

Въпреки това, бягството от час е разпространено явление. Половината от 

събеседниците обясняват, че повече или по-малко често пропускат часове. Онези, 

които са вече завършили, казват с поглед назад, че бягането от час е било особено 

сериозен проблем по време на  пубертета. Тогава са загубили дисциплинираността си 

и са мислели за много други неща освен учението. 

„На финала малко ми беше трудно. Защото започнах, нали, младежки години – на 16-17-18. И малко 

усетих как се отпуснах.” (Момче, 20, бивш ученик) 

Понякога бягството е поради конкретна причина, друг път за забавление с приятели. 

Има ученици, които изглежда не могат да поддържат самоконтрола си да станат 

сутрин навреме или да издържат за дълъг учебен ден. 

„Понякога по-рано си идвам. Еми не ми се стои. Понякога му е много топло на човек...” (Момиче, 18, 

ученичка) 

Много от тези, които от време на време пропускали часове, казват, че бягали най-вече 

в края на годината, когато вече знаят със сигурност, че ще минат нагоре. Така 

повечето ученици успяват да завършат училище без значителни проблеми. Един 

събеседник обаче е отпаднал от училище: 

„В последните класове ходих без желание на училище. Не ми се искаше да уча, бягах от часовете. А 

майка ми като разбираше, че бягах от часовете, ме биеше. И тя като ме биеше, аз още по нямах 

желание да ходя на училище. Щото аз бягах заради момичетата. Ходих с момичета. И така много се 

пристрастих към тях. И ходих ей така, да се лигавя в часовете, да правя бели вътре. Не ми се учеше. 

Правех много бели. Сега станах пишман. Щото преди не го разбирах, бяхме, как да ви кажа, 

аджамлии. А сега осъзнах, че учението е много важно в живота, да се учи. Щото сега станах пишман, 
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че работя за 500 лева заплата. Нямам професия, работя общ работник. Като седна да си мисля и ми 

става много кофти. А пък аз имах много желание да стана автомонтьор. Даже госпожите идваха в 

къщи, да ме накарат да уча за професия...” (Момче, 25, бивш ученик) 

Запитани за техните мисли относно училището и учението, много събеседници 

изказват убеждението, че образованието ще им помогне да реализират мечтите си. Те 

имат за цел да постигнат нещо в живота си и смятат, че образованието им дава по-

добри възможности за тяхното бъдеще. Много от учениците са наясно, че са в 

привилегирована позиция спрямо останалите си връстници в квартал Столипиново. 

Затова целят да бъдат пример за останалите деца. Също така искат с личния си 

пример да опровергаят отрицателните стереотипи в българското общество. Имат 

надеждата, че образованието ще им проправи път към добра работа и личен 

просперитет. 

„Радвам се да ходя на училище. Мотивиран съм, понеже имам възможност да постигна нещо в 

живота си. И че мога да постигна мечтите си.” (Момче, 17,  ученик) 

 

 

Общностната страна на ученето 

 

„…харесваше ми да имам приятели там и нещо да научавам” 

 

Запитани какво харесват в училището, учениците от Столипиново наблягат най-вече 

на два момента – приятелските отношения със съучениците и интригуващата учебна 

среда. 

„С нетърпение ходех на училище, за да видя новите си приятели и да видя нещо ново.” (Момиче, 16, 

бивша ученичка) 

Социалното включване и мотивацията за учене са ясно свързани. В положителна 

посока това е видно от факта, че най-вече младежите, които имат добри отношения 

със съучениците и учителите си, описват приятна учебна атмосфера в училище. 

Приятелите също така взаимно се подкрепят, когато става дума за домашни и 

подготовка за изпитване.  

„Най-хубави отношения имах с моя съученик. Тъй като ние сядахме по азбучен ред във всеки един 

час, имах един приятел, с който така се запознахме още от първия ден. Станахме добри приятели. 

Всеки ден си споделяхме, учехме заедно. Помагаше ми доста в контролните, както и аз на него.” 

(Момче, 26, бивш ученик) 
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В отрицателна посока, враждебността на съучениците има негативен ефект върху 

мотивацията за учене. Младежите искат да сменят училището или губят желание 

въобще да ходят на училище. 

„Понякога ми се ходи, понякога не. Знам, че има много, които ще ме обиждат. Но обичам училището 

по принцип.” (Момиче, 13, ученичка) 

Ролята на учителите също има голямо значение. Събеседниците описват определени 

учители като важни личности за общуване от страна на юношите. Младежите харесват 

това, те което наричат „културна среда” в училището, където те са третирани с 

уважение и внимание. В това отношение отбелязват разликата между училищата в 

центъра и тези в Столипиново. Смятат, че посещаването на стандартното училище е 

помогнало, за да развият своята личност. 

„Харесваше ми това, че просто ми помагаха и ставах различен човек. Защото аз мисля, че в 

училищата, в които учим в квартала е коренна разлика от това, което учим в центъра. Защото там ти 

дават по-голяма мотивация, обществото е по-различно. Приятелите ми не са тези, които ги познавам, 

и те ме карат да изживея по по-различен начин. Стандартът ми се променяше и това ми придаде един 

нов начин на живот.” (Момче, 20, бивш ученик) 

 

 

Отношение от учителите 

 

„…добре, точно както се отнасяха и с българите.” 

 

Като цяло събеседниците оценяват високо своите учители и последните са важни 

фигури за тях. Младежите повтарят многократно, че учителите не само са им дали 

знания по своите предмети, но и за живота въобще. Някои младежи описват 

отношението си към отделни учители като към родители. 

„Класната, която беше много добра с мен, доста ни помагаше – и откъм учебни предмети, и откъм 

съвети. Тя се държеше наистина доста близко с мен. Даваше ми доста съвети в живота, какво да 

направя, как да постъпя. Всички бяхме едно семейство, а тя беше нашата майка. Това беше нещо 

невероятно за тези четири години.” (Момче, 26, бивш ученик) 

Учениците усещат, че учителите не правят никаква разлика дали едно дете идва от 

Столипиново или от друга част на Пловдив – с много малко изключения. Някои учители 

първоначално са били скептични към учениците от Столипиново, но след като виждат 

техния напредък, са признали усилията им. 
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„В началото, което беше интересен факт за мен, не ми даваха никакви надежди, че ще имам добра 

оценка за завършване на моето основно. Просто накрая ми направиха една добра изненада, за това че 

наистина ми помогнаха, и бяха винаги до мен, винаги ми помаха, никога не се отказваха от мен. И 

наистина завърших с добра оценка основното си образование.” (Момче, 20, бивш ученик) 

В много редки случаи отделни учители показват изрична неприязън към 

малцинствените ученици. Последните съобщават, че такива учители не им обясняват 

колкото на другите, игнорират ги или прибързано хвърлят вината върху учениците от 

Столипиново за даден конфликт. Но от думите на младежите става ясно, че такива 

учители са изключение и не получават подкрепа от директорите на училищата. Един 

ученик описа учител, който не му е обръщал никакво внимание, защото е ром, казал е, 

че той вероятно няма да ходи на училище и му писал лоши оценки. Ученикът се 

оплакал на директора, които предприел незабавни мерки по случая: 

„Аз говорих с директорката. Казах и че влизам, даже имам свидетели – съучениците ми – те го 

потвърдиха, че влизам в часовете. Показах домашните, всичко. И изхвърлиха този господин от 

работата.” (Момче, 18, ученик) 

Като цяло, учениците се чувстват подпомагани и добре третирани от своите учители. 

Съществуват отделни учители, които не са оказвали подкрепа или са били немарливи, 

но мнозинството са силно уважавани от младежите. Учителите умеят да събудят 

интереса към своя предмет, помагат на децата да напреднат и да постигнат добри 

оценки. 

„Наистина много се стараеха, особено ако видят, че имаш интерес. Винаги ти отделяха внимание и ти 

обясняваха нещата, които не разбираш!” (Момиче, 19, бивша ученичка) 

Събеседниците почти не споменават да са били дискриминирани от учителите си. 

Напротив, учители и директори много често са доверените лица, към които младежите 

от Столипиново се обръщат, когато претърпят тормоз. 

 „Аз споделям проблемите с учителите и те винаги намират начин, с мир и уважение към мен, да 

намерят решение за проблемите ми.” (Момче, 19, ученик) 

 

 

Перспективата на родителите 

 

Интервюираните родители са убедени, че качеството на образование в стандартното 

училище е много по-високо отколкото в училищата в квартала. Точно това е причината, 

поради която са решили да изпратят децата в училище извън Столипиново.  
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 “Защото в квартала няма добро образование, затова реших да ги пратя да учат в центъра.” (Баща) 

Родителите потвърждават, че директорите и учителите са много добронамерени към 

техните деца. Много са доволни от училищата, учителите и качеството на 

образование, което децата им получават. Усещат, че учителите се отнасят с децата 

им, както с тези на другите. 

„Честно казано, аз съм очаквал наистина самите учители, децата да правят някаква разлика между 

нашето дете, че не е българин. Но децата много бързо свикнаха със сина ми. Така и учителите. 

Просто ние сме доволни от това, което видяхме. Което показаха към сина ни.” (Баща) 

 

 

Перспективата на директорите 

 

Училищните директори потвърждават, че нивото на образование в училищата в 

Столипиново е много по-ниско, отколкото извън квартала. Затова преместването в 

стандартното училище е предизвикателство за децата. Както и интервюираните 

ученици съобщиха, първите няколко месеца са труден период, който изисква много 

усилия и настойчивост, за да успеят те да настигнат останалите в учебния материал. 

 “Някои от тях не можаха да се справят с това. След два или три месеца се върнаха в училището в 

Столипиново. Други обаче останаха до завършване. И момчета и момичета.” (Директор А) 

Въпреки че не всяко дете може да постигне успех в стандартното училище, 

директорите са съгласни, че опитът от програмата показва, че децата имат 

способностите да наваксат и да завършат успешно образованието си. 

„В шестте години, през които ние участвахме в Десегрегационната програма, получихме 

доказателства, че тези деца могат наистина да завършат училище успешно и да продължат нататък 

своето образование. Голям процент от тях завършиха също така и гимназия. ” (Директор Б) 

 

 

Първоначални изводи 

 

Мотивацията и учебните резултати се увеличават значително чрез посещаването на 

стандартното училище. Средата там стимулира интереса на децата и ги мотивира да 

учат. Интервюираните ученици показват ентусиазъм относно определени предмети, 
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практическите уроци или учението като цяло. Учителите са оценявани високо за това, 

че подкрепят всички ученици в тяхното образователно и личностно развитие, без да 

дискриминират тези от малцинствата. Учениците усещат значителна разлика в 

образованието в и извън квартала. По тази причина може да имат трудности в 

началото и да се нуждаят от повече подкрепа, за да се справят с материала в 

стандартното училище. Когато тази начална помощ е била осигурена, децата успяват 

да завършат училище също така успешно, както и техните връстници от български 

етнически произход. 

 

 

 

ПОЛЗИ ОТ ПОСЕЩАВАНЕТО НА СТАНДАРТНОТО УЧИЛИЩЕ  

 

Последният изследователски въпрос имаше за цел да провери какви ползи носи 

посещаването на стандартното училище за децата от Столипиново. Какви предимства 

забелязват те в сравнителен план спрямо връстниците им, които ходят в 

сегрегираните училища? Събеседниците също бяха питани за своите кариерни цели и 

перспективи за бъдещето. 

 

Умения за живота  

 

 „…ще мога да се справя с живота.” 

 

Събеседниците описват голяма разлика между посещаваното от тях училище в и 

извън квартал Столипиново - по отношение на образователното ниво, програмата, 

учебната атмосфера и подкрепата от учителите. Те виждат, че връстниците им, които 

са продължили да ходят на училище в квартала, имат много различна училищна среда 

и са научили доста по-малко. 

„Много големи предимства имам! Първо мога да пиша, да чета, да говоря – смислено, граматично и 

пунктуационно правилно, всичко. Повече знам от тях. Защото, както една случка ми разказаха (няма 

да кажа името на училището), в час по математика ли, по история ли беше, те са играли кючеци там, 

правили някакви глупости, пушили дори в класа! Госпожата си играе на телефона – еми, доста по-
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различно е. Те от там нищо няма да разберат какво е да учиш в българско училище, нищо няма 

общо!” (Момче, 16, ученик) 

Затова учениците съобщават, че резултатите са много различни в зависимост от това 

дали завършваш училище в Столипиново или в центъра на града: 

„В града образованието е на много високо ниво. Докато в квартала е много зле. Имам такива 

приятели, които дори не могат да смятат, не могат да пишат. А са завършили ХІІ клас.” (Момче, 21, 

бивш ученик) 

Събеседниците виждат ясна връзка между липсата на образование и бедността, 

безработицата и злоупотребата с алкохол и наркотици в квартала. И съответно 

голямото значение, което има доброто училищно образование. 

„Това, което виждам е, че в махалата, приятели мои, не могат да се обясняват. Приятелите в махалата 

почти са наркомани, почти са безработни. Почти, не искам да обиждам все пак, неграмотни. Жалко 

ми е просто за тях! Много жалко ми е! Имам разлика с тях. Тъпо ми е за тях.” (Момче, 18, бивш 

ученик) 

Няколко души заявяват, че училищното образование не само им е дало знания по 

определени предмети, но им е дало способността да развиват собственото си 

мислене, да разбират сложни проблеми и да намират решения. 

„Мога да реализирам неща, които ако не съм в това училище, нямаше да мога дори да ги мисля, да 

взимам решения и да мога да си ги сбъдна!” (Момче, 17,  ученик) 

Събеседниците описват как училищната среда и опит им е помогнала да развият 

личните си качества: 

„Влизаш в една друга обстановка, която ти дава... стимул, че да знаеш, че ти си „аз” дето се вика, да 

осъзнаеш личното си аз, на какво ниво си над старото ниво, ти вече си нов човек. Повече се 

ограмотяваш, имаш знания.” (Момче, 28, бивш ученик) 

Те казват, че училището им дава умения, помагащи им във всекидневния живот. Само 

един събеседник не намираше други ползи от посещаването на училище, освен че 

може да кандидатства за шофьорска книжка. Голямото мнозинство съобщава, че 

учителите им са ги обучавали не само по своите предмети, но и за живота въобще. 

Младежите се чувстват по-добре подготвени за „справяне с живота”, както те го 

наричат. Освен това, смятат, че приложните уроци са им дали умения, които ще им 

бъдат полезни дори мечтата им да намерят работа в конкретната професия да не се 

сбъдне. 

„Ползата ми беше това, че съм се научил доста неща в живота - кое как да реша, кое как да 

постъпвам занапред в живота, доста информация. Много съм доволен от тези неща, които съм се 

научил. Макар че и като по-малък съм учил, в гимназията за тези четири години съм научил доста 

информация откъм коли, откъм двигатели. Доста общи неща в живота, които трябва човек да ги знае 

задължително. Тези неща, които съм научил, ще ги помня цял живот.” (Момче, 26, бивш ученик) 



32 
 

Влизане в българското общество  

 

Значима полза от ходене в стандартното училище е, че учениците са се научили добре 

да четат, пишат и общуват на български език. Събеседниците описват голяма разлика 

между нивото на българския, което те са усвоили по време на училищния си курс и 

онези техни връстници, които са останали на училище в квартала. Децата без 

съученици, говорещи български, според тях имат много малко възможности да 

подобрят уменията си по български. Младежите съзнават добре, че тяхното добро 

владеене на български ще повлияе много на успеха им в живота. 

„Ще мога да говоря български. Ще мога да пиша, да чета. Всичко ще е по-лесно в живота ми по-

нататък. Ще бъда образован.” (Момче, 14, ученик) 

Контактът с българските връстници е полезен не само по отношение на възможността 

да подобрят своя език. Събеседниците съобщават също така, че опитът от 

стандартното училище им позволява да действат уверено в обществената среда, 

вътре и вън от кв. „Столипоново“, да се адаптират към ситуации, които изискват 

различни кодове на поведение или общуване. Например да са красноречиви и сред 

работниците в Столипиново, и сред студенти и преподаватели в университета. 

„Първото нещо: самото държание сред българи, начинът на общуване, защото има определена 

разлика в комуникирането между българския етнос и ромския етнос. Така че, аз се научих да бъда 

гъвкав, в каквото и общество да бъда. И не само общество, което е различно етническо, но и от 

социална гледна точка, от религиозна гледна точка, няма значение. Но това го научих в училище, 

където имаше хора различни от мен. Различно в етнос, в социално положение, в религиозно 

положение. Така, че всичко това ми помогна. А другите ми приятели, които посещаваха сегрегирани 

училища, за съжаление, това нещо в твърде малка степен се получи. И това си личи.” (Момче, 21, 

бивш ученик) 

Образователните занимания също така предизвикват у тях разсъждения за бъдещето. 

Учениците получават нужната информация, за да обмислят бъдещите си шансове за 

кариера. Това от своя страна им позволява да осъзнаят голямото значение на 

образованието и важността на това да завършат добро училище. 

„Научавам [благодарение на училището] колко важно е да имаме кариера и професия. После ще 

имам и семейство, нали, и трябва да си създам бъдеще.” (Момче, 18, ученик) 

Завършването на гимназия позволява на младежите да влязат в университет. Това е 

цел за някои от събеседниците или вече постигнат успех за други от по-старото 

поколение. Други младежи се стремят да се реализират в професията, за която са се 

подготвяли или за да намерят място на българския трудов пазар, или за да изкарват 

по-добра заплата в чужбина. Учениците са много оптимистично настроени, че 

завършването на добро училище ще им позволи да се установят на добра работа. 
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 „Дават ти диплома. И можеш да намериш по-добра работа. Няма да си беден като другите. “ (момче, 

16, ученик) 

Събеседниците добре съзнават, че им е даден образователен шанс, който не е 

типичен за децата, израстващи в Столипиново. Затова известен брой от тях изразяват 

желанието да върнат даденото: да работят за подобряване положението на хората в 

квартала, като достигнат добра позиция и после помагат на онези, които са бедни. 

Както и да бъдат добър пример за останалите, за да влагат усилия в своето 

образование. 

„[Хората в квартала] мислят много тъпо и са неграмотни. Някои от тях, де. Познавам и такива хора, 

но познавам и такива хора, които са по-грамотни. И искат да променят бъдещето на квартала. Аз съм 

една от тях.” (Момиче, 16, бивша ученичка) 

 

Перспективата на родителите  

 

Интервюираните родители са много доволни от образованието, което техните деца 

получават в стандартното училище – не само по отношение на образователното ниво, 

но и по отношение на личностното им развитие. Родителите потвърждават, че децата 

са развили умения за живота, които им позволяват да бъдат по-уверени и независими 

в българското общество. 

„Ако взимам детето ми, например, да ходим на лекар, той ми казва: „Мамо, ти сядай вънка. Аз ще 

влезна, ще се оправя с лекаря. Навсякъде – той може да се оправи сам самичък. По-напреднали са, 

по-уверени.” (Майка) 

Родителите забелязват значителна разлика между техните деца и тези, които са 

посещавали училищата в Столипиново. Отбелязват, че техните деца, за разлика от 

другите, по-лесно схващат сложни въпроси и мислят самостоятелно. Освен това, 

родителите специално подчертават владеенето на български език като полза от 

стандартното училище в сравнение със сегрегираните училища: 

„Говори добре български. Освен това има базисния старт за добро образование. Чете и пише много 

добре. Докато децата от сегрегираните училища, повечето от тях, които завършват дори средно 

образование, не знаят български език и не знаят да четат и да пишат.” (Баща) 

Родителите са убедени, че посещаването на стандартното училище е успешен начин 

да държат децата си далеч от наркотици и лоша компания, и да предотвратят тяхното 

тръгване по грешен път. 
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Перспективата на директорите 

 

Интервюираните училищни директори потвърждават, че училищата в Столипиново не 

успяват да предоставят образование със същото качество като стандартното училище 

извън квартала. 

„В момента има три училища в квартал от 60 хиляди жители. С 1500 ученици всяко – на едно и също 

място. Това не може да работи!” (Директор В) 

Директорите смятат, че обстоятелствата в Столипиново не предоставят стимулираща 

образователна среда. Всички деца влизат в тези училища с почти същото 

образователно ниво. Според директорите доскоро повечето не са минавали през 

детска градина или предучилищна подготовка. Това се е променило през последните 

години. Въпреки това много деца не говорят български достатъчно добре. Те не са 

общували с връстници на майчин език български, от които биха могли да научат 

повече. 

„Тези деца бяха забавени в своето развитие. Още от самото начало!” (Директор В) 

Затова директорите смятат, че е задължително да се извеждат децата извън квартала, 

в среда, където могат да срещат различни хора и гледни точки. Тогава децата са 

мотивирани и учат бързо. 

“Имат нужда от досег с различна обстановка, различна ситуация.” (Директор Б) 

Директорите подчертават, че интегрирането на учениците от Столипиново в 

стандартното училище е незаменимо условие за това те да научат добре български 

език. За тази цел е необходимо те да се записват в стандартното училище още от 

първи клас:  

„Когато си в среда, в която само определен език се говори, тогава имаш трудности с българския. Но 

когато си в нашето училище от първи клас, чуваш и говориш само български. Така че има голяма 

разлика, в зависимост от това в кой клас са започнали в училище извън Столипиново. ” (Директор А) 

Както един директор обясни, сравнението между тестовите резултати на учениците 

останали в Столипиново и тези дошли в стандартното училище, говори само по себе 

си: 

„На матурите, които се провеждат от министерството, децата, които са били изведени в училища 

извън Столипиново имаха по-добри резултати след ІV клас от учениците от [училище в 

Столипиново] след VІІ клас!” (Директор В) 
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Бъдещи цели и професионални перспективи 

 

„…искам да си намеря нормална работа.“ 

 

Понастоящем мнозинството събеседници в изследването са в гимназиален етап или 

завършили училище с диплома за средно образование. Шест души са спрели училище 

след основната степен на образование. Някои от тях казват, че са загубили интерес да 

продължат със средно образование: 

„Просто не ми се учеше вече. Ходих повече по момичетата. Съжалявам, че спрях да уча. Но няма да 

пробвам пак.” (Момче, 16, бивш ученик) 

Други първоначално са имали желание да продължат, но са срещнали препятствия. 

Едно момиче се е омъжило на 16 г. и не е продължило да учи нагоре. Едно момиче 

съобщи, че нейните родители не са й позволили да продължи в гимназия:  

„Майка ми и баща ми не ме пускаха... Защото нямаше кой да се грижи за брат ми, а той е още малък.” 

(Момиче, 16, бивша ученичка) 

Някои от събеседниците не продължават до ХІІ клас, защото е трябвало да започнат 

да работят, за да докарват средства вкъщи: 

„Ами, нямах тази възможност да уча. Трябваше да започна работа и така се наложи да зарежа 

училището.” (Момиче, 16, бивша ученичка) 

Онези събеседници, които в момента са в гимназия, възлагат големи надежди на 

своите дипломи. Те смятат, че полученото образование ще им помогне да постигнат 

мечтите си. Житейските им цели типично включват намирането на добра работа, която 

да им осигури добър стандарт на живот за бъдещото им семейство: 

„Искам да започна да уча за рехабилитатор в университета. Да завърша в тази сфера и да влезна в 

някаква работа, с която да изхраня семейството си. Да осигуря бъдещето на децата ми примерно.” 

(Момче, 16, ученик) 

Някои събеседници искат да продължат семейният бизнес на родителите си или да 

започнат собствен, най-често в професиите дърводелец, железар, сладкарство, 

монтьор или компютърен сервиз. Момичетата най-вече говорят за мечти да отворят 

собствен фризьорски салон. Много от тях са избрали да учат тази професия в 

училище: 

 „Мисля да си отворя един фризьорски салон или козметика и да си работя. Козметика, както в 

момента уча за нея.” (Момиче, 18, ученичка) 
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Други желани професии са учител, физиотерапевт, фармацевт, адвокат, актьор, 

професионален музикант, футболист или амбиции да учат агроекология, 

информационни технологии, бизнес администрация. Тези, които искат да станат 

учители, казват, че искат да помагат на други деца да подобрят шансовете си в 

живота. 

„Много бих искала да бъда детска учителка. Да изучавам детска педагогика и да стана учител. Да уча 

децата на грамотност. Тези, които не могат. Да им отворя очите и да им дам знание. Защото без 

знание са за никъде.” (Момиче, 17, ученичка) 

Други са имали или още имат амбиции да учат в университета, но са били отклонени 

от тях заради работата. Те е трябвало да започнат да изкарват доходи и/или да се 

заемат със семейния бизнес или са се присъединили към свои приятели при излязла 

възможност за работа: 

„Записах се след това да следвам за висше образование, но не стана. Не знам защо. Нямах време ли, 

не ми се учеше ли вече. Сега януари месец има една работа, която няколко души от комшиите са там, 

работят. Искам и аз да се присъединя към тях. Да изкарам зимата там. Обща работа. „Обща” значи 

всичко: строеж, къртят, хвърлят боклуци, боядисват...” (Момче, 23, бивш ученик) 

Перспективата да отидат в чужбина е изкушаваща за много интервюирани. Някои 

говорят за желание да пътешестват и да видят света, други се надяват за по-добре 

платена работа в Германия, Англия или Белгия: 

„Той като ми е разправял за Англия, там изкарват доста пари!” (Момче, 17, ученик) 

Други изразяват желание да останат, за да допринесат към българското общество и 

напредъка на своята страна. Те показват силна идентификация с България като тяхна 

родина. 

„Не знам как им се получава да си оставят родината. България е различна! България е много 

великолепна! Хората – не знам какво правят. Заминават и правят много голяма грешка. Вместо да 

работят и да постигнат нещо голямо в България, те заминават. И България все по-малка и по-малка 

става.” (Момче, 16, бивш ученик) 
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Достъп до трудовия пазар 

 

„…не започнах работа по професията” 

 

Двадесет и един събеседника вече са завършили училище. Мнозинството от тях 

работят, един е приет в университет, а няколко в момента търсят работа. Едно момиче 

е станало домакиня след като се е омъжило. 

Работещите са заети в семейния бизнес или са намерили друга работа, например в 

пункт за вторични суровини, в места за обществено хранене, общинска охрана, 

градинарство, работа в склад, във фирма или в бръснарски салон. Някои нямат 

постоянна работа, но приемат всичко, което се появи. 

Изглежда, че големите надежди на учениците за завършването на добро училище, 

което ще отвори вратите за съответстваща работна позиция, са в голяма степен 

измамени. Училищната диплома или дори висшето образование не са достатъчни, за 

да пробият дискриминационното отхвърляне от българските работодатели. 

Бариерата, с която дори квалифицираните лица от Столипиново се сблъскват, когато 

се опитат да стъпят на „българския” трудов пазар, е добре илюстрирана от разказа на 

следния събеседник. Бившият ученик е завършил средното си образование в 

Професионалната гимназия по транспорт и след това е продължил да учи в 

Европейския колеж (Европейско висше училище по икономика и мениджмънт), където 

е завършил бизнес администрация. Той описа опита си от три различни 

кандидатствания за работа: 

Кандидатствам по една обява за бензиностанция – отвънка, да зареждам коли. И аз отивам там, 

интервюират ме, няколко пъти даже. И тая жена, защото познаваме се вече с нея [тя е от агенция за 

намиране на работа], и ми вика: „Момче, ще ходатайствам за теб, защото ти имаш образование, ти си 

интелигентен, аз те знам. Усетих те”, вика. „Но да знаеш, че управителката малко не е склонна към 

етническото... Не те знам дали си турчин или ром”. „Аз съм ром“, викам, „не съм турчин.” И така 

стана – тя ми се обади, вика: „Момче, по документи – всичко шест. Но тая жена, управителката, не те 

ще, щото си от „Изгрев“ и си от ромски произход.” И тогава... много лошо ми стана! Това е 

единственото – че съм ром. Какво има значение? 

Даже и втори случай имам така. Търсих и по вестниците. Намерих една обява, обаждам се, викам: 

„Свободна ли е позицията?” Викат: „Да! Свободно е.” „Чакай,” вика, „ще те интервюирам, някои 

неща да те попитам.” И ме попита: „Какво образование имаш, какво си завършил, с компютрите как 

си?” Викам, „Добре. С офис-програмите мога да работя, знам това и това, бързо се уча...”. „Добре, 

хареса ми дотук. Ела тука, да ти задам още няколко въпроса и да подготвим документите за работа.” 

Аз щастлив съм, ще започвам, на хубава заплата! Отидох, 15-20 минути ми отне до там да ходя. Още 

с отварянето на вратата, на офиса му, погледна ме едно такова, може да се каже едно злобно такова , 

вика: „Момче, к’во искаш ти?”, с един такъв лош тон. Казвам: „А бе по телефона се чухме, аз съм 
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този, еди-си кой.” Той се учуди, „Аа! Ти ли си този?” Погледна ме от главата до петите, и обратно 

така, и вика: „Момче, преди 5 минути взехме човек.” А позицията е свободна! 

Трети път пак ми направиха така. Офис мениджър – което мога да го работя, това е свързано с моята 

професия. Тогава бях и студент, хем ще се уча практически, хем и както трябва, теоретично да го 

знам. Пак, първо кандидатствам по jobs.bg – одобриха ме, звъннаха ми, пак си говорим по телефона. 

„Окей. Ела за интервю” – пак някои допълнителни неща. Отивам аз, „Ааа, момче, ти ли си?” „Да, 

викам, аз съм, говорихме по телефона вчера, така и така.” Жена беше. И ми вика: „Ние търсим някой, 

вика, с опит.” „Изчакайте сега, г-жо. Я ми изкарайте CV-то”, защото аз се изнервих! Тя ми изкара 

CV-то. „Погледнете, моля, в графата, в която пише, дали има някакъв предишен опит, нещо свързано 

с тая работа?” „Ми даа, няма?!”. „Ми добре, първо ме одобрихте по CV-то, второ ми звъннахте. 

Значи съм бил одобрен! Сега защо не ме искате?”. Вика: „Момче, нямаш опит, туй-онуй”, върти. 

Вече, това е културното отказване. „Нещо ако има, ще ти звънна...” Аз и казах „Жено…“, аз се ядосах 

вече, няма културно, няма госпожо – „… вземете ме на работа, един месец! Няма да ми платите, няма 

нищо. Водете ме като някакво обучение. Ако ме харесате – оставам да работя! Ако не ме харесате в 

рамките на тези 30 дни – ще ме изхвърлите, нищо няма да ми дължите! Нито искам договор…“, 

викам, нито... Аз искам да се докажа на вас.” Тя ме погледна така, усмихна се, и ми вика: „Момче, 

казах ти, търсим някой с опит.” „Добре, в обявата какво пише? Млад, енергичен, може и без опит. И 

с млад персонал ще работи. Добре, стар ли съм?” „Не, млад си, ама, момче, ти не ставаш, вика, за 

това нещо.” „Що?”, питам аз. Ми, усмихна се, „чао” и това беше. И тогава малко така, лично го 

приех. И даже една-две години прекъснах обучението си, щото, реално погледнато, аз се 

демотивирах за ученето. Викам, и да уча, и да не уча, и да си изкарам висшето, ако ще да имам и три 

висшета и четири, винаги ще има дискриминация. 

Завършването на стандартното училище не гарантира работа, която отговаря на 

получените квалификации или на изучената професия. Някои събеседници са 

намерили все пак работа, която ги задоволява – с добри отношения с колегите и 

приемливи доходи. Работещите заедно с българи описват взаимоотношенията си като 

безпроблемни или дори приятелски. Както и с училището, този фактор силно влияе на 

удовлетворението от работната позиция. 

„В момента в тази работа, която аз работя, не на сто, ами даже на двеста процента съм си адски 

доволен. Всички българи, аз съм единствения ром. Бачкам си редовно, всеки ме уважава като негов 

съгражданин. Помагаме си. Никой не ти казва лоша дума. За тези месеци, в които аз работя в тази 

фирма, аз съм адски доволен – както от шефа, така и от самата фирма.” (Момче, 26, бивш ученик) 

 

 

Първоначални изводи   

 

Резултатите показват ясни ползи от посещаване на стандартното училище в 

сравнение с получаване на образованието в сегрегираните училища в Столипиново. 

Учениците чувстват, че стандартното училище подкрепя тяхното образователно и 

личностно развитие по начин, който им позволява „да се справят с живота”. Нещо, 

което не виждат у много от своите връстници в квартала. Липсата на такива 

способности е посочена като една от причините за бедност, страдания и злоупотреба с 
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наркотици вътре в квартала. Освен това, стандартното училище подготвя младежите 

да участват пълноценно в българското общество. Децата от Столипиново усвояват 

социалните и комуникативните умения, които им позволяват уверено да се движат и в 

двете общности. Ученици, родители, както и училищните директори са съгласни, че 

училищата в квартал Столипиново не успяват да изпълнят тези функции. 

Сегрегираната среда не позволява на децата нито да развият добро владеене на 

български език, нито да опознаят нужните типове поведение извън квартала. 

Основната мотивация е да се инвестира в ходене на училище и учене като 

перспективата, благодарение на която да се излезе от бедността. Намирането на 

прилична работа след завършването обаче се оказва трудно поради дискриминацията 

и расистките нагласи сред българските работодатели. Стремежът да се 

трансформират образователните постижения в съответни работни позиции е 

възпрепятстван в значителна степен от дискриминационните бариери на трудовия 

пазар. 
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Обща информация за трудовия пазар в Пловдив  

 

Пловдивска област има население около 670 хиляди души, около половината от които 

живеят в град Пловдив. Тя е втора по икономическо значение след столицата София и 

допринася за 7,5% от БВП на България (през 2014 г.). Благодарение на „Тракия 

икономическа зона”, която привлича чуждестранни инвеститори с данъчни облекчения 

и добра инфраструктура, напоследък Пловдив се превърна в икономически възходящ 

за българските стандарти регион. 

Най-големите фирми включват фабрика за преработка на тютюн с около 2000 

служителя, завод за хладилници с над 1800 служителя, производство на велосипеди 

(500 служителя), няколко производства на електроника и текстилни фабрики със 

стотици работници. Също така главният логистичен център на най-голямата верига за 

продажби на дребно се намира недалеч от града. Много международни аутсорсингови 

компании отвориха клонове в Пловдив и наемат хиляди – предимно млади хора, 

владеещи по няколко езика. 

В България са налице официални статистики само на областно ниво. За 2016 г. 

числата за Област Пловдив са: 214 899 души са имали работа на договор (205 876 

през 2012 г.), 17 588 души са били регистрирани като безработни (30 352 през 2012), 

т.е. 6,7% от цялото население. Средният годишен доход в областта е бил 9 911 лв. (7 

418 лв. през 2012).18 

В момента, незаетите работни места се увеличават, както и доходите. Много компании 

съобщават за трудности в намирането на квалифицирани служители, но също така 

има много работни места в новите заводи в и около Пловдив, които не изискват висока 

квалификация. Много често компаниите предоставят безплатен транспорт до 

работното място, както и редица други бонуси. 

Това обаче не рефлектира върху ситуацията в Столипиново. Хиляди безработни лица 

не са свързани с формалния трудов пазар. Както неотдавнашно изследване показа, 

мнозинството (около две трети) от възрастните в Столипиново описват себе си като 

безработни, въпреки че под 2% са регистрирани в Бюрото по труда.19 Същото 

изследване показва, че главните работодатели в Столипиново са общинското 

предприятие „Чистота” (градското почистване и събиране на отпадъци) и „Германия” (в 

смисъла, че почти всяко семейство има членове работещи там и изпращащи пари). 

                                                
18

 НСИ. 
19 

Венков, Байчева, Доклад от картографиране на кв. Столипиново, Пловдив, 2017. 
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Фактори за успешна десегрегация на училищата  

 

Според училищните директори, интегрирането на децата от Столипиново в 

стандартното училище изисква съдействието на всички заинтересовани страни. 

Държавата и местните власти трябва да предоставят работната рамка, училищата 

трябва да приемат децата, българските родители и ученици трябва да ги приемат в 

класната стая, а родителите от Столипиново да разберат, че изпращането на тяхното 

дете в училище извън квартала е в негов най-добър интерес. 

Директорите участвали в Десегрегационната програма понякога са се сблъсквали със 

значителна съпротива от българските родители. Нужен е бил силен ангажимент, за да 

изгладят нещата. 

„Тези директори, които честно прегърнаха идеята, че така е възможно да се работи, че единственият 

начин е да вземат ромските деца в техните училища, тези директори успяха да се справят. ” 

(Директор В) 

Преходният период изисква напътстване, което взима под внимание и родителите и 

подпомагането на децата в новата среда. Откакто Десегрегационната програма 

приключи, намалява броят родители от Столипиново, които изпращат своите деца в 

стандартното училище. Има училища, които са отворени към приемането на деца от 

квартала. Но няма приемна квота или друг инструмент, който да предоставя 

възможността на децата от малцинствата да получат достъп до стандартното 

училище.  

 „Ако беше останало за нас като родители, ние да ги записваме, мисля, че щеше да бъде много 

трудно. Защото аз опитах сега малкия ми син да го запиша в [училище в центъра]. Те казаха, че 

нямат места. А когато за големият ми син, понеже имаше такъв проект, и стана много спокойно, 

когато приеха големия ми син.” (Баща) 

В допълнение, при липсата на педагогическа подкрепа и транспорт, изпращането на 

дете в стандартното училище стана по-трудно за семействата, живеещи във 

финансова неустойчивост. Според директорите, днес само заможните семейства от 

Столипиново продължават да изпращат своите деца в техните училища. 

„В момента зависи само от финансовото положение на семействата, защото училищата са отворени 

за ромите.” (Директор Б) 

По-високите разходи на качественото образование са бариера и за родителите с малки 

доходи от български етнически произход. Но сегрегацията по местожителство и опитът 

с етническа дискриминация поставя родителите в Столипиново в по-особено 
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положение. Изпращането на своето дете извън квартала означава да го повериш на 

обкръжение, което не винаги е приятелски настроено. 

„Защото не можем да отречем, че е стресово и за ромите-родители. Ти взимаш детето им от 

обичайното му обкръжение – в друго училище. И като си помислиш за негативните реакции на много 

българи...”(Директор Б) 

Взимайки това под внимание, родителите се нуждаят от мерки, гарантиращи тяхното 

спокойствие, че децата им ще бъдат в добри ръце, когато напуснат сами квартала. 

Местните неправителствени организации играят важна роля за установяване на 

доверието между училищата и населението. 

„Ако родителите са мотивирани и обединени, когато тези деца се взимат навън [в училища извън 

Столипиново], това ще има ефект.”(Директор Б) 

За да се постигне този положителен ефект, директорите на училища настоятелно 

препоръчват децата да бъдат интегрирани в стандартното училище от ранна възраст. 

„За да бъде успешна десегрегацията, трябва да се започне от І клас. Още по-добре: от детската 

градина. Ако не си научил езика още в детската градина, е много трудно след това нагоре в 

училището.”(Директор В) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

 

Правото на образование оправомощава всяко дете да получи образование с 

добро качество, което му позволява да участва пълноценно в обществото. 

Мнозинството деца, израстващи в Столипиново се обучават в едно от няколкото 

училища в квартала. Учениците, родителите, както и училищните директори 

потвърждават, че качеството на образованието в квартала е много по-ниско, отколкото 

в училищата в други части на града. Училищата в квартала са сегрегирани на сто 

процента и възпитаниците им нямат съученици от български етнически произход. Това 

редуцира възможността децата да научат добре български език и да усвоят житейски 

умения чрез взаимодействието си с деца от друг етнически произход. И двете 

значително намаляват бъдещите им шансове да участват пълноценно в българското 

общество. 

Този доклад показва, че мотивацията и образователният успех на децата от 

Столипиново значително се покачват в стандартното училище. Средата там стимулира 

любопитството на децата и ги мотивира да учат. Интервюираните ученици показват 

ентусиазъм за определени предмети, за практическите уроци или за ученето като 

цяло. Много позитивен резултат е, че училищата, които събеседниците посещават или 

са посещавали, изглежда са ангажирани да образоват всички деца без дискриминация. 

Учителите подкрепят всички ученици еднакво в тяхното образователно и лично 

развитие. 

Значителното разминаване в качеството на образованието в и извън квартала поставя 

първоначално предизвикателство за много от учениците, влизащи в стандартното 

училище. Затова правото на равнопоставен достъп до качествено образование 

изисква децата да получават адекватна подкрепа поне през първите месеци, за да 

наваксат своята неблагоприятна стартова позиция. Ако тази първоначална подкрепа е 

налице, резултатите показват, че децата от Столипиново завършват училище също 

толкова успешно, колкото и техните връстници от български произход. Училищните 

директори настоятелно препоръчват децата от квартала да имат достъп до 

стандартното училище от най-ранна възраст, като в най-идеалния случай това трябва 

да стане още с детската градина. Тогава образованието може да изпълни своята 

функция към човешките права и да намалява неравенствата. 

 

Качественото образование означава да се развиват творческите умения, знания, 

функционалната грамотност, както и уменията за решаване на проблеми и други 
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социални. Резултатите показват, че стандартното училище подпомага 

образователното и личното развитие на децата по начин, който кара завършващите го 

да смятат, че ще могат да се справят с живота. Интервюираните младежи отбелязват, 

че много от техните връстници в Столипиново не са развили тези жизненоважни 

умения. Липсата на тези способности е посочена като причина за бедността, 

нещастието и злоупотребата с наркотици в квартала. 

 

Правото на образование има за цел подпомагане на толерантността между 

хората, което допринася за по-миролюбиво общество. Първоначалното отношение 

на българските ученици към новите деца в класа отразява значителното ниво на 

предразсъдъци и расистки нагласи срещу ромите и другите малцинства в българското 

общество. Първите срещи не винаги са приятелски и децата от Столипиново се 

сблъскват с расистка враждебност в училище. Но благодарение на прекарването на 

ежедневието в една класна стая, заедно, личностните качества започват да натежават 

на безличните стереотипи. Промяната на предразсъдъците отнема време и не протича 

без конфликти. Училищата обаче демонстрират капацитет, чрез който да се справят с 

тези проблеми по конструктивен и устойчив начин. Когато те са поставили ясни 

граници, показващи че няма да има търпимост към расистко поведение, учениците се 

научават най-малкото да се приемат едни други. Мнозинството съученици, в края на 

краищата, създават добро разбирателство помежду си. Много от децата намират 

близки приятели сред своите български връстници, като поддържат тези приятелства и 

след завършване на училище. Резултатите показват, че интегрирането в стандартното 

училище допринася успешно към деконструирането на (взаимните) предразсъдъци – 

не само между децата, но и между родителите. 

 

Основната мотивация да се инвестира в ходене на училище и учене е перспективата 

благодарение на това да се излезе от бедността. Опитът да се трансформират 

образователните постижения в съответни работни позиции е възпрепятстван в 

значителна степен от дискриминаторните бариери на трудовия пазар. Това има не 

само индивидуални последици, но трябва да се разгледа и на ниво цялото общество, 

като загуба на човешки капитал. Образованието би трябвало да донесе икономически 

и обществени ползи на страната. Затова се препоръчва за всяко общество да позволи 

на своите млади хора да достигнат пълния си потенциал, за да могат да 

допринасят за него като отговорни граждани. Или с други думи – да се 

противопоставя на расизма и дискриминацията на трудовия пазар. 
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Това изследване показва, че интегрирането в стандартното училище има положително 

влияние както за индивида, така и на обществено ниво. Образователна десегрегация 

изглежда без алтернатива за реализиране на правото за образование за децата от 

Столипиново. Като резултат от Десегрегационната програма беше съобщен фактът, че 

много училища в гр. Пловдив все още са отворени към приема на деца от кв. 

Столипиново. Правото на образование призовава за достъпност не само на теория, но 

и на практика. Достъпът до стандартното училище изисква допълнителна подкрепа, за 

да компенсира неблагоприятната стартова позиция на децата от сегрегирана среда: 

Първо, качеството на образование на училищата в Столипиново изглежда е по-лошо. 

В сегрегирана среда, също така, възможността за децата да научат добре български 

език е намалена. Затова в началото трябва да им бъде предоставена подкрепа в 

ученето, за да успеят да наваксат с учебната програма изисквана в стандартното 

училище. 

Второ, интегрирането в стандартното училище е усложнено от (преувеличената) 

тревога на родителите – както от страна на родителите от Столипиново, така и на тези 

от българския етнос. Нужни са съвместни усилия да се разговаря и да се подготвят 

всички въвлечени лица, за да се успокоят техните тревоги. Това е необходимо, за да 

се направи интеграцията в стандартното училище възможна на практика. 

Трето, достъпът до стандартното училище не трябва да е възможен само за по-

заможните семейства. Финансовото предизвикателство да се изпрати дете в 

качествено училище е проблем и за българските семейства. Но това не може да се 

използва като аргумент оправдаващ непредоставянето на подкрепа, тъй като правото 

на образование изисква качественото образование да е достъпно за всички. 

Четвърто, достъпът до стандартното училище не трябва да зависи от добрата воля на 

няколко отделни директори на училища. Отговорността да се интегрират ученици от 

малцинствата в количества, съответстващи на състава на населението, лежи върху 

всички училища и това трябва да бъде регламентирано. 

 

 

Събраните с това изследване разкази на младите хора убеждават в „нормалността” на 

последните – техните тревоги, любопитство, сблъсъци и надежди са същите като на 

всеки друг юноша. Ако използваме думите на един от училищните директори: 

„Децата са си деца, това не зависи от етноса.”  




